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RESUMO 
 

OLIVEIRA, Alessandra Weiss Ferraz de. Voleibol na adolescência e o 
desenvolvimento do autodomínio emocional: dilemas dos contextos 
curriculares e extracurriculares na ação pedagógica do professor de educação 
física. 129 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Educação 
Física. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2019. 
 

O esporte tem sido um meio para desenvolver o controle emocional e social dos 
indivíduos. Com o passar dos anos, o homem percebeu que o esporte pode resultar 
em uma agradável excitação mimética, que permite equilibrar as tensões ligadas ao 
estresse do dia a dia, tornando-se parte fundamental da sobrevivência social. Desde 
a mais tenra idade, o sujeito aprende a modelar suas emoções de acordo com o 
código de conduta social que se torna elemento constituinte da sua personalidade. De 
tal modo que, a formação do aparato psíquico continua durante a adolescência, fase 
da vida que o sujeito apresenta oscilações de comportamento e tende a ser suscetível 
as intercorrências do meio. Deste modo, o trabalho com o esporte no período da 
adolescência parece ser fundamental para o amadurecimento das aptidões 
emocionais de empatia e autocontrole, responsáveis pelo desenvolvimento do 
autodomínio emocional. O objetivo desta dissertação foi analisar se os professores de 
Educação Física, durante o processo de ensino-aprendizagem do voleibol no eixo 
curricular e extracurricular, proporcionam o desenvolvimento do autodomínio 
emocional de alunos adolescentes. A metodologia utilizada tem característica 
qualitativa, descritiva e comparativa. Foi realizada uma entrevista semi-estruturada 
contendo 4 tópicos principais e 4 tópicos secundários, com 12 professores de 
Educação Física atuantes em escolas públicas de ensino fundamental II e nos 
departamentos de esporte e lazer de Curitiba, especificamente, professores da rede 
Municipal de Ensino e professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da 
Juventude (SMELJ) envolvidos no Programa Escola+Esporte=10 (EE10). Para 
analisar os dados usamos como método a análise de conteúdo de Bogdan e Biklen 
(1994), a Teoria do Processo Civilizador de Elias (1993; 2011) e a teoria da 
Inteligência Emocional de Goleman (2007; 2012). No processo de codificação a 
transcrição dos dados foi realizada no software ATLAS.TI, versão 6.2, em famílias. 
Posteriormente, selecionamos 108 discursos que apresentaram menções da prática 
metodológica docente, destacando apenas 16 que foram compatíveis com os 12 
códigos de análise. Os outros 92 discursos, que se distanciaram dos códigos, foram 
analisados e discutidos a partir do embasamento teórico, relacionando o discurso da 
prática com a teoria. Concluímos que a maioria dos discursos mencionou 
procedimentos pedagógicos voltados à empatia, ou seja, a capacidade para 
compreender as emoções do próximo; foram poucos os relatos que trataram do 
entendimento das próprias emoções, o autocontrole. As 92 menções da prática 
docente abordaram situações relacionadas apenas ao contexto técnico e ao conteúdo, 
deixando de explorar outras características importantes da formação integral do 
sujeito. Apesar de existir ações e tarefas voltadas à formação emocional do aluno, os 
professores demonstraram em seus procedimentos metodológicos falta de preparo ou 
ausência de conhecimento sobre o trabalho com as emoções.  
 
Palavras-chave: Voleibol. Adolescência. Ensino-aprendizagem. Autodomínio 
emocional. 



ABSTRACT 
 

OLIVEIRA, Alessandra Weiss Ferraz de. Volleyball in adolescence and the 
development of emotional self-mastery: dilemmas of the curricular and 
extracurricular contexts in the pedagogical action of the teacher of physical 
education. 129 f. Dissertation (Master degree) - Post-graduation Program in Physical 
Education. Federal Technological University of Paraná. Curitiba, 2019. 
 
 
Sport has been a means to develop individuals' emotional and social control. Over the 
years, man has realized that sport can result in a pleasant mimetic excitement, which 
balances tensions linked to day-to-day stress and becomes a fundamental part of 
social survival. From an early age, the subject learns to model his emotions according 
to the code of social conduct that becomes the constituent element of his personality. 
Thus, the formation of the psychic apparatus continues during adolescence, the stage 
of life that the subject presents oscillations of behavior and tends to be susceptible to 
the intercurrences of the environment. Thus, working with adolescence in sport seems 
to be fundamental for the maturation of the emotional aptitudes of empathy and self-
control, responsible for the development of emotional self-mastery. The objective of 
this dissertation was to analyze whether physical education teachers, during the 
teaching-learning process of volleyball in the curricular and extracurricular axis, 
provide the development of emotional self-mastery of adolescent students. The 
methodology used has qualitative, descriptive and comparative characteristics. A 
semi-structured interview was conducted with 4 main topics and 4 secondary topics, 
with 12 Physical Education teachers working in public schools of elementary education 
II and in the sports and leisure departments of Curitiba, specifically teachers of the 
Municipal Education Network and teachers of the Municipal Youth Sports and 
Recreation Department (SMELJ) involved in the School + Sport Program = 10 (EE10). 
To analyze the data, we used the content analysis of Bogdan and Biklen (1994), Elias's 
Theory of the Civilizing Process (1993; 2011) and Goleman's Emotional Intelligence 
theory (2007; 2012). In the coding process the data transcription was performed in the 
ATLAS.TI software, version 6.2, in families. Subsequently, we selected 108 speeches 
that presented mentions of the teaching methodological practice, highlighting only 16 
that were compatible with the 12 codes of analysis. The other 92 discourses, which 
distanced themselves from the codes, were analyzed and discussed from the 
theoretical background, relating the discourse of practice with theory. We conclude that 
most of the speeches mentioned pedagogical procedures aimed at empathy, that is, 
the capacity to understand the emotions of the next; few reports have dealt with the 
understanding of one's own emotions, self-control. The 92 references of the teaching 
practice dealt with situations related only to the technical context and content, failing 
to explore other important characteristics of the integral formation of the subject. 
Although there were actions and tasks aimed at the emotional formation of the student, 
the teachers demonstrated in their methodological procedures lack of preparation or 
lack of knowledge about working with emotions. 
 
Keywords: Volleyball. Adolescence. Teaching-learning. Emotional self-mastery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
Durante a minha infância e no período da adolescência tive a oportunidade de 

vivenciar a prática esportiva, mais precisamente o voleibol, no período de contraturno 

escolar. Foi meu primeiro contato formal com o esporte, a escolinha de voleibol, 

chamada Centro Rexona de Excelência em Voleibol, posso considerar este momento 

como o início da minha escolha profissional. Naquele tempo, busquei o treinamento 

de voleibol porque gostava do esporte que havia aprendido anteriormente com a 

minha irmã mais velha. Mas a paixão e a escolha pela profissão surgiram após o 

contato com um professor que acompanhou a minha trajetória no Centro Rexona. 

O contato com o professor Josmar foi fundamental para a minha aprendizagem.  

Cada vez que ele demonstrava, falava e cobrava, despertava em mim o interesse pelo 

esporte. Uma emoção presente em cada ação pedagógica daquele docente que 

refletia em minha aprendizagem. Nos treinos era possível perceber que havia uma 

maneira especial e diferente de ensinar, aquele professor tinha em seu olhar uma 

preocupação real com a nossa formação como sujeitos. 

 A partir daquele momento surgiu em mim um desejo maior, ensinar outras 

crianças o gosto pela prática que o voleibol proporcionava. Logo, esta vontade 

transpassou os horários de treino e o recreio escolar se tornou a minha “sala de aula”. 

Era o momento oportuno para ser protagonista do meu próprio aprender. Permaneci 

quatro anos consecutivos no Centro Rexona, onde conheci outros professores e tive 

contato com diferentes maneiras de ensinar e aprender o esporte.  

 Após esse período, ingressei na PUCPR no curso de Educação Física. E 

participei, por um período curto de tempo, dos treinos de voleibol ministrados pelo 

professor Gilmar Francisco Afonso, que então fez crescer em mim a vontade de 

lecionar no Ensino Superior. Pouco tempo depois da graduação recebi um convite 

para participar do Grupo de Pesquisa em Ciência do Esporte (GPCE), na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Mais especificamente, na linha de pesquisa: 

Inteligência Emocional, sob a orientação do professor Marcio José Kerkoski. 

Simultaneamente ao grupo, fui aluna ouvinte de Mestrado em Educação Física na 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) na disciplina ministrada pelo professor 

Walderley Marchi Júnior e ingressei no mercado de trabalho como professora e 

coordenadora do Projeto Segundo Tempo. Posteriormente, lecionei no Colégio Nossa 
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Senhora do Rosário com a iniciação ao voleibol, em contraturno escolar, onde construí 

minha identidade como professora desta modalidade. Prestei concurso na Prefeitura 

Municipal de Curitiba (PMC), local em que venho trabalhando, até os dias de hoje, 

com o esporte educacional na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 

(SMELJ).  

Durante todo esse caminhar, percebi que o esporte faz parte da minha vida, 

principalmente o voleibol.   

No início da minha carreira docente, presenciei inúmeras dificuldades do 

professor de Educação Física escolar. Desde o controle exacerbado pela turma até o 

apego pelos conteúdos lecionados. Aprendi com os meus colegas de profissão a 

construir “apostilas de planejamentos”, que seriam utilizadas nos anos seguintes, as 

mesmas atividades para todas as turmas e posteriormente para os próximos anos. 

Logicamente, demorei um tempo para perceber que estávamos focados no conteúdo 

e pouco na aprendizagem do aluno. As crianças demonstravam sua insatisfação 

durante as aulas. Algumas professoras tinham em seu discurso queixoso a indisciplina 

do aluno e outras uma preocupação em buscar compreender a dificuldade de 

aprendizagem dos seus discentes.  

 Após algum tempo, deixei as “apostilas de exercícios” e passei a planejar 

minhas aulas semanalmente considerando os conteúdos e as reais necessidades das 

turmas. Era importante revelar para o meu aluno o caminho e os objetivos que 

trilharíamos no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. Alguns 

questionamentos começaram a surgir, principalmente com relação ao conteúdo. 

Todos aqueles jogos, brincadeiras e esportes, presentes na cultura corporal 

proporcionavam verdadeiras mudanças na vida do aluno? Diante disso, comecei a 

pesquisar e descobri que pouco olhávamos para o processo que envolve o ensino-

aprendizagem. Estendi minhas pesquisas sobre a inteligência emocional e 

compreendi a importância das emoções na formação do aluno como um todo. 

Analisando principalmente como e quando o professor contribui para instigar no aluno 

a superação das possíveis barreiras emocionais que interferem no acesso a novos 

conhecimentos com o ambiente e no processo da aprendizagem significativa.    

Finalizei minha pós-graduação em Neuropsicologia e Aprendizagem e deixei o 

ambiente escolar para trabalhar no Projeto Portal do Futuro, atual Programa 

Escola+Esporte=10 (EE10), com o esporte em contraturno escolar. Apenas sai do 

ambiente escolar, mas os meus objetivos como professora foram ampliados. 
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Trabalhar neste projeto foi oportuno, pois percebi a necessidade de aprofundar os 

estudos sobre a prática do professor de Educação Física, principalmente, àqueles que 

lecionam voleibol, modalidade que tem me acompanhado nesse percurso de vida. 

 Nesta etapa acadêmica e profissional, entre os encontros do grupo e a prática 

docente, algumas inquietações passaram a existir, o contato com a realidade escolar, 

no contexto curricular e extracurricular, foi desafiador. Principalmente, quando 

observei que o esporte escolar no contraturno apresentava-se mais motivador, 

interessante e significativo para as crianças e adolescentes. Em contraste com o 

esporte no eixo escolar curricular, no qual o aluno nem sempre demonstrava todo o 

seu potencial.  

 Deste modo, realizei a minha pesquisa de mestrado nesta configuração social 

o que permitiu analisar se a Educação Física em ambos os contextos, curricular e 

extracurricular, proporciona o desenvolvimento do autodomínio emocional de 

adolescentes. Diante dos resultados alcançados, o presente trabalho pode contribuir 

para a minha formação, para a comunidade acadêmica e para os profissionais de 

Educação Física. 

Para iniciar este em estudo, podemos destacar que o esporte, ao longo dos 

tempos, passou por um processo de transformação, a prática do lazer, rendimento e 

espetáculo, que nos dias atuais, são acessíveis a sociedade, seja pelo uso como 

prática ou consumo, antigamente na Europa era empregada como indicador de 

distinção social e meio de controle do Estado. Nesse cenário, alguns esportes eram 

praticados por classes sociais específicas e, seja pela prática ou pela apreciação, 

foram comumente utilizados pelo Estado com o intuito de apaziguar o uso da violência, 

ainda comum na época (HOBSBAWM, 1989; ELIAS; DUNNING, 1992). Assim como 

a sociedade que se modernizou e adotou diferentes regras e condutas, o esporte 

adquiriu determinadas características afim de atender as necessidades e as 

mudanças na estrutura social, que foram decisivas para a manutenção do equilíbrio 

emocional dos sujeitos. Até certo ponto, podemos dizer que o desenvolvimento das 

regras no esporte caminhou junto com as mudanças na estrutura da sociedade, ou 

seja, as alterações nas regras eram estabelecidas conforme as demandas sociais. 

Mesmo sem o conhecimento prévio da psicologia, naquela época, os sujeitos 

buscavam o esporte também pelo prazer, ao ponto que o confronto simulado da 

prática esportiva resultava em uma mudança na estrutura da personalidade do homem 

e consequentemente da sociedade (ELIAS; DUNNING, 1992). 
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Ao longo do tempo, o esporte vem sofrendo transformações decorrentes do 

processo de modernização, seja no esporte espetáculo ou no esporte educacional 

(AFONSO, 2011). Mas continua sendo um meio para o controle social e emocional 

dos indivíduos. A diferença encontra-se na sociedade complexa de hoje, que mudou 

os padrões de controle social, a prática social e a consciência social (ELIAS, 2001). 

Dessa maneira, o esporte contempla um outro sentido de prática de modo a se adaptar 

nessa sociedade em que as relações privadas, as profissões e o acúmulo de 

atividades, têm ocasionado mudanças na estrutura psíquica individual e social (ELIAS; 

DUNNING, 1992).  

 A estrutura psíquica responsável pelo controle dos instintos foi desenvolvida a 

partir das experiências, aprendizagens e condicionamentos com o meio, no momento 

em que o indivíduo exposto a determinadas situações precisou desenvolver um 

repertório de ações conscientes e inconscientes para conviver em sociedade. Com o 

passar dos anos, as relações mais complexas exigiram do sujeito o aperfeiçoamento 

das maneiras e do comportamento. 

Desde a infância, o indivíduo aprende a modelar suas emoções de acordo com 

o código de conduta instaurado na sociedade, que se torna elemento constituinte da 

sua personalidade. No momento que se estabelece a relação entre o adulto e a 

criança, principalmente, pais e professores, é induzido modelos de comportamentos 

e normas sociais (ELIAS, 2011). Desta forma, a instituição familiar, a escola e o 

esporte têm sido locais propícios para desenvolver nos indivíduos a compreensão e o 

amadurecimento das emoções, superando os obstáculos que possam surgir durante 

a aprendizagem e, consequentemente, na vida social. Como afirmou o autor 

 

A teia de relações sociais em que vive o indivíduo durante a fase da infância 
e juventude, que se imprime em sua personalidade em formação, tendo sua 
contrapartida na relação entre suas instâncias controladoras, o superego, o 
ego e os impulsos da libido. O equilíbrio resultante entre essas instâncias 
controladoras e as pulsões vai determinar como a pessoa se orienta em suas 
relações com outras, determina aquilo que chamamos de hábitos, complexos 
ou estrutura da personalidade (ELIAS, 1993, p. 205). 
 
 

Nesse sentido, o uso de estratégias e o repertório de emoções aprendidas com 

o passar dos anos proporcionaram o amadurecimento dos indivíduos em formação. 

Decorrente, principalmente, das vivências positivas e conflitos interpessoais 

solucionados na infância e adolescência. Visto que, a construção da personalidade e 

o equilíbrio entre as instâncias controladoras da libido, na juventude, pode ser 
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determinante nas relações com os outros e no desenvolvimento do habitus1 (ELIAS, 

1993). 

A partir do exposto, através da aprendizagem de mecanismos autorregulatórios 

experienciados na convivência social, o controle das emoções permitiu a estabilidade 

do aparato psíquico responsável pelo comportamento e conduta humana. Em outras 

palavras, a aprendizagem do autodomínio emocional tornou-se uma condição humana 

universal, uma condição comum da humanidade. Uma vez que os sujeitos passaram 

a utilizar o esporte em diferentes instâncias sociais, seja para o lazer ou para o 

rendimento, tornando-se um instrumento útil e capaz de proporcionar a liberação de 

emoções decorrentes das tensões vividas pelas exigências sociais (ELIAS; 

DUNNING, 1992).  

De uma maneira geral, atualmente, o alto nível de exigência escolar e 

profissional, a diminuição da prática esportiva e a menor convivência social, têm 

desencadeado no adolescente danos decorrentes do estresse. Em outras palavras, 

as alterações fisiológicas, próprias dessa fase da vida, acrescidas da influência do 

meio externo tem sido preditores de comportamento típicos da adolescência, podendo 

ocorrer, em alguns casos, a predisposição para comportamentos de risco e a queda 

no desempenho escolar. Culminando para a vulnerabilidade daqueles sujeitos que no 

período da infância apresentaram dificuldades para adquirir estratégias ou administrar 

as tensões (TRICOLI, 2010). 

Considerando o contexto escolar, esse jovem em formação ainda é 

compreendido apenas como aluno e pouco como sujeito real, levando em conta suas 

demandas e expectativas (OLIVEIRA; KERKOSKI, 2017). Como afirmou Leão, Dayrell 

e Reis (2011), torna-se fundamental perceber o adolescente e reconhecer as 

dimensões que norteiam esse período da vida, repercutindo em práticas pedagógicas 

intencionais e voltadas as necessidades desta idade.  

Mediante o exposto, o trabalho com o esporte no período da adolescência é 

fundamental para o amadurecimento das aptidões emocionais de empatia e 

autocontrole, responsáveis pelo desenvolvimento do autodomínio emocional. Como 

afirmou Kerkoski (2009), o esporte proporciona o contato do aluno com as mais 

diversas emoções, que precisam ser compreendidas e controladas, pois quanto mais 

o indivíduo compreende suas próprias emoções e dos colegas, mais facilmente 

                                                           
1 Hábitus pode ser compreendido, segundo Elias (1993), como a segunda natureza do indivíduo ou o 
conjunto de regras, condutas, valores e normas sociais percorridas de geração para geração. 
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encontrará alternativas para solucionar os obstáculos do processo de aprendizagem. 

Para isso, o professor como mediador da aprendizagem pode proporcionar ao 

discente a consciência de como se sente, identificando as possíveis barreiras 

emocionais e fortalecendo assim o processo de ensino-aprendizagem.  

Em vista disso, o esporte como objeto de pesquisa, especificamente o voleibol 

na Educação Física curricular e extracurricular, neste estudo em questão, arrisca-se 

a ser uma ferramenta para a compreensão da relação entre o esporte educacional e 

o autodomínio emocional.  O interesse acerca desta temática incidiu em estabelecer 

contato com o conhecimento que o professor/treinador2 possui sobre o ensino-

aprendizagem deste esporte na formação de alunos adolescentes, considerando as 

alterações neurofisiológicas desta etapa de vida, principalmente, sobre o aspecto 

emocional. Analisando até que ponto os professores/treinadores de Educação Física, 

durante o ensino-aprendizagem do voleibol no eixo curricular e extracurricular, 

proporcionam o desenvolvimento do autodomínio emocional de alunos adolescentes. 

Conforme Kerkoski (2009), entende-se que o esporte educacional envolve o 

desenvolvimento de valores sociais, educacionais e humanos, assim a educação pelo 

esporte está dirigida à formação motora, psicológica, ética e social.  

Para responder ao objetivo, utilizamos como aporte teórico principal os autores: 

Elias (1993, 1994, 1998, 2000, 2001, 2011), Elias e Dunning (1992) e Goleman (2007, 

2012, 2014, 2015). Bem como, outros estudiosos das áreas da neuropsicologia e da 

sociologia, com o intuito de construir a sustentação teórica desta dissertação. As 

bases epistemológicas estão fundamentadas no desenvolvimento do autodomínio 

emocional, considerando o domínio individual dos afetos do pensamento de Elias 

(1992) e a teoria da Inteligência Emocional de Goleman (2007). A fim de compreender 

como ocorreu o processo de escolha da base teórica e tomar conhecimento da 

problematização que envolve o esporte educacional e o desenvolvimento integral do 

aluno, mais especificamente, no aspecto emocional.  

Além da introdução, delimitamos esta dissertação em quatro capítulos 

principais. No primeiro capítulo, intitulado, A construção social do esporte, composto 

por um subcapítulo, apresentamos uma descrição do esporte moderno e 

contemporâneo, enfatizando o esporte educacional. Para isso, utilizamos Hobsbawm 

(1989), Elias (2001) e Marchi Jr (2004; 2015). As obras de Elias permitiram discutir o 

                                                           
2 Sem distinção de gênero ao uso do termo professor/treinador. 
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uso do esporte pela burguesia em diferentes épocas, inclusive no âmbito educacional, 

como estratégia eletiva de distinção de classes. Para maiores esclarecimentos, 

buscamos apoio em Marchi Jr (2004; 2015), na obra: “Sacando” o voleibol” que realiza 

um breve retrospecto histórico do esporte moderno situando o seu uso pelas 

autoridades e classes específicas. E na obra “O esporte “em cena”: perspectivas 

históricas e interpretações conceituais para a construção de um modelo analítico”, na 

qual o autor propõe um modelo de análise para a compreensão do esporte na 

sociedade contemporânea. Ambos os autores debatem e estabelecem conexões 

entre os códigos de conduta social e o esporte, que ao longo do processo histórico se 

tornaram interdependentes. 

No segundo capítulo, nomeado, Norbert Elias e Daniel Goleman: um diálogo 

sobre o autodomínio emocional, dividido em três subcapítulos, discutimos as 

contribuições dos autores Norbert Elias e Daniel Goleman sobre o desenvolvimento 

do autodomínio emocional no processo civilizatório. Utilizando, principalmente, a obra 

de Elias “O processo civilizador, volume 1 e 2”, assim como outras, que apresentam 

o estudo aprofundado das estruturas sociais, em diferentes épocas e lugares, as 

alterações no comportamento e na personalidade do homem. Enfatizando o estudo 

realizado pelo autor no aspecto emocional, ou seja, a transformação do 

comportamento emocional dos sujeitos ao longo do tempo. Já Goleman (2007) nos foi 

útil pela abordagem das emoções durante o processo de ensino-aprendizagem. Assim 

como, Llorenç Aguera (2008) e António Damásio (2013) que permitiram compreender 

as regularidades fisiológicas e biológicas do indivíduo em interação social contínua, 

mais especificamente, sobre o funcionamento orgânico das emoções, em como se 

processa o controle emocional no neocórtex e no sistema límbico do cérebro.  

No terceiro capítulo, chamado, A prática esportiva do voleibol no 

desenvolvimento do autodomínio emocional em adolescentes, buscamos a base 

teórica de Elias e Dunning (1992), Kerkoski (2009), Goleman (2014), e outros autores, 

para investigar o processo de ensino-aprendizagem do voleibol e o seu uso no 

contexto educacional. Em princípio, discutimos como ocorreu o fortalecimento da 

prática esportiva e o seu uso na sociedade, utilizando os estudos de Elias e Dunning 

(1992). Posteriormente, relacionamos a Teoria do Processo Civilizador com as obras 

de Goleman e Kerkoski, que foram essenciais na abordagem das emoções, 

aprendizagem e o esporte educacional. Mencionando também as intercorrências 

neuropsicológicas na adolescência, contemplando mais três subcapítulos, analisamos 
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como o componente curricular, pode auxiliar no desempenho ótimo do aluno em todos 

os aspectos de sua vida, utilizando o estudo bibliográfico de Oliveira e Kerkoski (2011). 

E, por conseguinte, os autores Elias (2000), Herculano-Houzel (2005) e Goleman 

(2014), nos foram úteis para compreender como esse período de vida influencia na 

formação do sujeito para a vida adulta. Além disso, realizamos uma pesquisa 

bibliográfica de caráter transversal, com o intuito de identificar os fatores 

preponderantes na fase da adolescência que interferem no processo de ensino-

aprendizagem. E por fim, relacionamos os autores identificando como a prática 

pedagógica do professor de Educação Física no trabalho com o esporte pode 

promover o desenvolvimento emocional e consequentemente a aprendizagem 

significativa. 

No quarto capítulo, Metodologias facilitadoras: objetivando o desenvolvimento 

social e o autodomínio, utilizamos as obras dos autores Brearley (2004) e Alzina et al. 

(2009) que permitiram visualizar o processo de ensino-aprendizagem na prática 

docente. Posteriormente, realizamos uma pesquisa no Portal de Periódicos da 

CAPES, identificando outras possíveis metodologias para o desenvolvimento das 

aptidões de empatia e autocontrole. 

Após essa sustentação teórica, para atingir o objetivo proposto para esta 

dissertação, realizamos uma entrevista semi-estruturada, com 12 

professores/treinadores de Educação Física de ambos os sexos, com diferentes 

idades e com mais de cinco anos de experiência profissional, atuantes em escolas 

públicas de ensino fundamental II e nos departamentos de esporte e lazer de Curitiba, 

especificamente, professores da rede Municipal de Ensino e professores da Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer da Juventude (SMELJ) envolvidos no Programa 

Escola+Esporte=10 (EE10). Este programa de governo tem por objetivo oportunizar o 

acesso de crianças e jovens, na faixa etária de 6 a 17 anos, à atividades de iniciação 

esportiva no contraturno escolar, realizadas nos Centros de Esporte e Lazer, Escolas, 

Clubes da Gente e Centros da Juventude, além de espaços alternativos das 

Associações que possuem convênio com a SMELJ (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CURITIBA, 2017). De acordo com o art. 4º, descrito no Regulamento dos Jogos do 

Escola+Esporte=10 (2017, p. 4), “o programa tem por objetivo geral contribuir para o 

desenvolvimento biopsicossocial e esportivo de crianças e adolescentes por meio de 

diversas atividades esportivas ofertadas pela SMELJ”.  
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No processo de análise, realizamos a transcrição, de maneira literal e sem 

resumo, utilizando como ferramenta de suporte, para o processo de codificação o 

software Atlas.Ti, versão 6.2, e para a interpretação contamos com a técnica de 

análise de conteúdo de Bogdan e Biklen (1994), a sociologia configuracional de Elias 

(1993; 2011) e a teoria da Inteligência Emocional de Goleman (2007; 2012). As 

categorias de análise surgiram de uma pesquisa realizada no periódico da CAPES, 

que proporcionou: 

 

a) Investigar como o professor/treinador de Educação Física trabalha o esporte para 

o desenvolvimento do autodomínio emocional, verificando se o professor utiliza 

na sua prática as seguintes atividades ou similares: jogos modificados, regras 

modificadas, jogos escolhidos pelos alunos, jogos que exijam demanda extrema, 

jogos de tomada de decisão ou jogos em pequenos grupos.  

b) Identificar se os professores costumam traçar como objetivo de ensino- 

aprendizagem o trabalho com as emoções, especificamente, a empatia e o 

autocontrole, ou seja, se aparece no discurso do docente as seguintes palavras, 

valores ou sinônimos: cuidado com o outro, perceber seus sentimentos, colocar-

se no lugar da outra pessoa, ser assertivo, conhecer as próprias forças e 

fraquezas, assumir responsabilidades, ter prontidão para as tarefas e respeito 

mútuo.  

c) Analisar, a partir do discurso do docente, como os alunos costumam vivenciar as 

atividades, se apenas executam gestos motores ou se participam ativamente da 

construção do jogo ou tarefa. Compreender o que o professor de Educação Física 

faz para que o aprendizado do esporte desenvolva o autodomínio emocional, ou 

seja, se o docente percebe a importância da participação ativa do aluno no 

processo de ensino-aprendizagem. 

d)  Averiguar se o professor costuma dar feedback imediato e positivo. E se durante 

as suas aulas costuma proporcionar momentos de discussão e resolução de 

problemas. 

 

 

 

 

 



22 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

Os professores/treinadores de Educação Física, durante o processo de ensino-

aprendizagem do voleibol no eixo curricular e extracurricular, através das 

metodologias utilizadas, proporcionam o desenvolvimento do autodomínio emocional 

de alunos adolescentes? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar se os professores/treinadores de Educação Física, durante o processo 

de ensino-aprendizagem do voleibol no eixo curricular e extracurricular, através das 

metodologias utilizadas, proporcionam o desenvolvimento do autodomínio emocional 

de alunos adolescentes.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

A partir do objetivo geral traçado, esperamos com os objetivos específicos:  

 

a) Identificar as aptidões emocionais da Inteligência Emocional relacionadas ao 

autodomínio, planejadas e estimuladas pelo professor de Educação Física através 

dos métodos de ensino utilizados durante o processo de ensino-aprendizagem do 

voleibol no eixo curricular e extracurricular.   

b) Analisar as aptidões emocionais da Inteligência Emocional relacionadas ao 

autodomínio, encontradas nas respostas dos professores considerando o 

processo de ensino-aprendizagem do voleibol no período da adolescência.  

c) Comparar as aptidões emocionais da Inteligência Emocional relacionadas ao 

autodomínio encontradas nas respostas dos professores atuantes na Educação 

Física curricular com as respostas dos professores atuantes no esporte 

extracurricular. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

As investigações em torno da docência em Educação Física, no contexto 

educacional, têm sido objeto de estudo frequente na rede científica, e observa-se uma 

crise de identidade na relação teoria e prática docente. Visto que as práticas voltadas 

unicamente ao conteúdo e a pura execução de gestos motores tem deixado de lado 

outras demandas importantes que envolvem a formação integral do aluno (TANI, 

2011). Conforme salientou Kerkoski (2009), a aprendizagem do esporte vai além do 

aspecto físico, envolvendo também as dimensões táticas, técnicas, morais e 

emocionais.  

A Educação voltada ao conteúdo, está longe de ser exclusiva da Educação 

Física, ainda é frequente nos ambientes educacionais práticas que envolvem a 

simples exposição e repetição de conhecimentos e informações “de quem educa para 

quem é educado”, mesmo quando o objetivo é o desenvolvimento de condutas e 

aquisição de valores, “o que conta é o conteúdo, que pode ser mais ou menos rico, 

dependendo de sua quantidade e qualidade”, deixando de considerar a subjetividade 

do educador e do educando (PARO, 2010, p. 21). Segundo Paro (2010), o ensino 

consiste na apropriação da cultura, que é tudo aquilo que o sujeito produz na sua 

relação com a natureza, e que se encontra além da formação direcionada a 

competências e habilidades para o mercado de trabalho e vestibular, visando o 

desenvolvimento do sujeito em sua integralidade. De maneira que o educando seja 

visto como sujeito de sua aprendizagem, disposto a querer aprender. Para o autor, 

essa condição depende de uma escola pública que agregue em seus métodos e 

procedimentos de ensino, contribuições da Psicologia, da Biologia, da Antropologia, 

da Sociologia, em todo o conhecimento produzido, ou seja, conhecimento sobre o 

desenvolvimento do ser humano integral.  

Ainda neste contexto, Tani (2011) justifica que por muito tempo os cursos de 

preparação profissional deixaram de integrar as disciplinas de orientação pedagógica 

com as disciplinas de orientação às atividades, resultando em uma simplificação 

técnica do movimento e uma superficialidade dos conhecimentos pedagógicos. 

Apesar da formação inicial do professor de Educação Física, na maior parte do tempo, 

estar direcionada aos aspectos físicos e técnicos, sua formação como educador é 

contínua desde o momento da graduação. Desse modo, a formação inicial não pode 
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responder por toda limitação do professor, cabendo ao docente buscar a formação 

complementar (BRACHT et al., 2005).  

Considerando o aspecto emocional, foco principal deste estudo, é essencial o 

conhecimento de seu funcionamento no organismo humano, pois as emoções 

encontram-se presentes no processo de aprendizagem do sujeito ao longo da vida, 

podendo causar a liberação de sentimentos ruins e consequentemente desencadear 

ações deliberadas, que limitam o aprender (DAMÁSIO, 2013).  

Para diminuir o tempo de duração de uma emoção, o sujeito aprende 

mecanismos autorregulatórios que são condicionados pelo amadurecimento das 

aptidões emocionais, ou seja, a capacidade de flexibilidade e adaptação do sujeito às 

intercorrências do meio. Abordado por Elias e Dunning (1992) e Goleman (2012) como 

o autodomínio emocional, condição comum e fundamental para que todas as pessoas 

possam conviver de maneira harmônica em sociedade. Esse processo de 

amadurecimento emocional foi conquistado pelos indivíduos ao longo dos anos, ou 

seja, foi aprendido e transmitido de geração para geração, tornando-se um habitus. 

Desde a mais tenra idade, o sujeito aprende a modelar suas emoções de 

acordo com o código de conduta instaurado na sociedade, que se torna elemento 

constituinte da sua personalidade em diferentes meios sociais, como expõe Kerkoski 

(2009) primeiramente a educação ou modelação das emoções ocorrem nas 

interações com os pais e familiares e posteriormente as emoções são desenvolvidas 

e aperfeiçoadas na escola. No ambiente escolar o desenvolvimento se dá na estrutura 

curricular e principalmente na estrutura extracurricular, nas atividades que utilizam o 

corpo como meio e ferramenta de expressão e desempenhos. De tal modo que, a 

formação do aparato psíquico continua durante toda a vida, mas o destaque na 

adolescência, que é a fase da vida que o sujeito apresenta oscilações de 

comportamento e tende a ser suscetível as intercorrências do meio.  

Deste modo a estrutura curricular formal e a estrutura extracurricular permitem 

ao professor/treinador de Educação Física, proporcionar a reflexão diária nos seus 

alunos sobre a compreensão das próprias emoções e dos colegas. Durante o 

processo de ensino-aprendizagem o desenvolvimento do autodomínio emocional está 

relacionado diretamente ao conhecimento que o docente possui sobre o tema e como 

costuma planejar as aulas ou treinamentos de forma consciente e intencional. 

Especificamente sobre o voleibol, Mesquita, Afonso e Araújo, In: Tavares (2013), 

esclarecem que o voleibol possui uma complexidade no tocante aos aspectos de 
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natureza técnica que precisam, continuamente, de significado e coerência, caso 

contrário a prática deixa de promover a formação pessoal e social, tornando-se um 

veículo de aplicação de habilidades técnicas.  

Em pesquisa realizada no Portal de Periódicos da CAPES, sobre o Esporte 

educacional e os procedimentos metodológicos para o autodomínio emocional, 

descrita no Quadro 9, averiguamos que precisa constar na metodologia de ensino-

aprendizagem do professor, objetivos e procedimentos metodológicos definidos e 

intencionais voltados ao amadurecimento emocional, que podem ser utilizados no 

ensino do esporte de maneira geral, como por exemplo: jogos modificados, jogos em 

pequenos grupos, regras modificadas, participação nas tarefas, escrita de um diário 

sobre seus próprios sentimentos, jogos de simulação estruturados ou encenação de 

papéis e funções, monitoramento e registro dos comportamentos durante uma 

atividade, elaboração de regras, prática do “jogo” preferido ao final da aula, jogos de 

demanda extrema e jogos sem árbitro.  

Nesse sentido, o presente estudo tem a intenção de colaborar para 

transformação da realidade educacional a partir da reflexão dos professores de 

Educação Física que trabalham com o voleibol no eixo curricular e extracurricular, 

comparando ambos os contextos de ensino-aprendizagem da modalidade, suas 

aproximações e/ou distanciamentos no trabalho com a formação integral do aluno. 

Por conseguinte, espera-se que esta pesquisa possa contribuir para o meio científico, 

sendo um instrumento que agregue novos dados e conhecimentos sobre a 

configuração do esporte educacional, para além, dos livros técnicos sobre 

fundamentos, regras e técnicas, o estudo na Educação Física precisa envolver a 

cientificidade do organismo humano em toda a sua complexidade (grifo nosso).   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO ESPORTE 

 

 

A relação entre o passado e o presente, ainda ocupa espaço central nas 

discussões entre leitores e pesquisadores. Em princípio, manter uma distância entre 

o objeto de pesquisa e a realidade vivida pode ser complexo para estudiosos que, 

assim como Elias e Dunning (1992), utilizam o método comparativo na perspectiva do 

desenvolvimento, ou seja, realizam a análise de diferentes épocas passadas.  

No que se refere as pesquisas sociológicas e históricas, Hobsbawm (1989) e 

Elias (1998) concordam que estes campos, algumas vezes, parecem ser 

essencialmente estranhos e distantes, principalmente, no entendimento do tempo 

passado e as particularidades da época, analisados sem a interferência do presente 

vivido pelo pesquisador e leitor. De acordo com Elias (1998, p. 23), pensar em tempo 

passado e presente é também compreender o indivíduo dentro de uma configuração, 

“pensar o indivíduo a partir da multidão, pensar em termos de configurações, exige 

um nível de distanciamento em relação a si mesmo que em sua essência, ainda não 

foi atingido”. 

O tempo como símbolo criado pelo homem também representa “uma 

longuíssima cadeia de gerações através da qual o saber é transmitido”, e pelo qual 

um grupo humano pode organizar seus conhecimentos a partir de um quadro evolutivo 

ou um padrão de referência. Apesar do desenvolvimento de uma escala temporal, 

ainda existe dificuldade para os indivíduos situarem com precisão os tempos remotos 

sem a influência vivida pelo presente (ELIAS, 1998, p. 34). Localizar o esporte dentro 

de um quadro imaginário se torna um desafio que exige a reconstrução de épocas 

passadas e o distanciamento necessário, para que seja possível compreendê-lo como 

um processo histórico.  
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2.1.1 O esporte na sociedade: um breve retrospecto histórico do esporte educacional 

e do voleibol 

 

Para realizar a análise do esporte, mais especificamente, do voleibol, 

utilizaremos os autores Hobsbawm (1989), Elias (1992; 2001) e Marchi Jr (2004; 2015) 

que abordam o desenvolvimento ou o desenrolar do esporte durante o processo 

civilizatório. 

  Hobsbawm (1989) e Elias (2001) remontam em suas obras dois séculos 

diferentes, mas com características comuns, Elias em “A sociedade de Corte” 

descreve detalhadamente os costumes da sociedade francesa do século XVI e XVII e 

Hobsbawm em “A era dos Impérios”, situa o leitor sobre a vida desta comunidade no 

início do século XX. Apesar da distância, cronológica, ambos autores remontam o 

estilo de vida burguesa. E notoriamente, a sua busca pela ascensão, como homens 

de negócio, nas profissões liberais ou nos mais altos escalões do serviço público. 

Entre as diferenças observadas, Hobsbawm (1989) adverte que a burguesia do século 

XX estava engajada em outros propósitos para alcançar a hierarquia social, que 

deixava de ser a busca pelo estilo de vida aristocrata, neste momento o endereço de 

sua moradia na cidade, o andar de seu apartamento, o intercâmbio social e as 

formalidades de seu trato, eram indicadores do status social de uma família urbana 

(HOBSBAWM, 1989). Entretanto, alguns costumes da época anterior dificilmente 

deixaram de existir, como a relação entre a vida privada e a apresentação pública que 

continuavam inseparáveis e determinantes para a colocação do sujeito na sociedade. 

Analogamente, podemos perceber que foram exigências e costumes sociais, 

aprendidos de geração para geração até tornarem-se habitus social (ELIAS, 2001).  

 O processo de ascensão da burguesia no final do século XIX, foi marcado pela 

busca de reconhecimento e identificação das classes sociais, até então determinadas 

em: aristocracia, burguesia e classe operária. Com o passar do tempo, e 

principalmente da modernidade, a linha tênue que separava as classes burguesas e 

operárias se desfez. Repercutindo no surgimento de novos “estratos sociais”, como 

por exemplo, a classe média (HOBSBAWM, 1989).  Neste momento, devido ao 

aparecimento desta classe, a diferença entre as camadas sociais deixou de ser o 

acúmulo de riquezas e, consequentemente, a posição social dos sujeitos passou a 

depender de outros fatores. Sobretudo para a distinção entre a classe aristocrática da 

classe média, das classes operárias, dos camponeses e de outros trabalhadores.  
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 Logo as classes altas passaram a incluir em seu estilo de vida, e até mesmo, 

como estratégia eletiva a prática esportiva e, principalmente, a educação formal. A 

instrução escolar fornecia um meio de socialização e reconhecimento social. Porém o 

conteúdo educacional ficava em segundo plano, pois a intenção era adiar a tarefa de 

início de carreira do adolescente e, consequentemente, servir de distintivo social 

(HOBSBAWM, 1989). O esporte, em princípio, teve seu alcance como prática 

esportiva escolar,  inclusive nas Universidades americanas de elite, que tinham sua 

marca definida pela exclusividade social do esporte.  

Marchi Jr (2004, p. 34) afirma que “determinadas classes sociais praticavam 

determinadas modalidades esportivas”, ou seja, alguns esportes eram destinados a 

praticantes de classe social específica. Para exemplificar este fato, Elias e Dunning 

(1992, p. 61) afirma 

 
No decurso do século XVIII, o conceito de desporto passou a estar associado 
aos divertimentos das classes inglesas mais altas, como se fosse uma 
espécie de marca distintiva, não se pode limitar a sua investigação isolando-
a de outros aspectos da realidade. 

 

 O esporte como símbolo utilizado pelas elites sociais teve, em princípio, sua 

origem na Inglaterra e na metade do séc. XIX propagou-se a outros países. Algumas 

atividades de passatempo, ao longo dos anos, passaram pelo processo de 

“desportivização”, ou seja, deixaram de ser “passatempo” e tornaram-se esporte 

(ELIAS, 1992). Logo, como afirma Elias (1992, p. 66) “o quadro de regras e os 

costumes sociais associados ao jogo seguia habitualmente de mãos dadas”, ou seja, 

a formalidade da vida social e privada refletiu na prática esportiva, ainda mais com o 

desenvolvimento de um órgão fiscalizador, que tinha por função garantir o respeito 

pelas regras, e em parte, limitar o uso da violência. 

 Com o passar do tempo, houveram alterações nas regras conforme as 

exigências sociais na tentativa de elitizar, cada vez mais, determinados esportes e 

prolongar a sensação de prazer concedida pela prática e pelos expectadores. Para 

Elias e Dunning (1992, p. 48), “a vitória do confronto simulado do desporto, era 

sintomático de uma mudança de grande alcance na estrutura da personalidade”, e 

consequentemente da estrutura da sociedade em geral.  

Posteriormente, as modalidades esportivas foram se multiplicando e sua prática 

tornou-se mundial, com o aumento de praticantes e, também, com a inserção do 

esporte para todo o tipo de público. Esse crescente desenrolar da prática esportiva na 
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sociedade, fez surgir as competições e espetáculos, no âmbito nacional e 

internacional. Resultando em maiores investimentos na performance, treinamento e 

em novos conhecimentos e metodologias. Assim como, surgem as organizações, a 

gestão esportiva e a mídia, com a “falação esportiva”, nos ambientes formais e 

informais, que conduzem o diálogo e debates sobre o esporte com argumentos nem 

sempre influenciados por uma sustentação teórica, muito pelo contrário, partem do 

senso comum ou da experiência vivida pela prática esportiva (MARCHI JR, 2015). 

 Nessa linha de raciocínio, após o surgimento do esporte, como prática 

constituída de equipes, com uso da bola, em princípio, o rúgbi e o futebol nos colégios 

ingleses da sociedade aristocrática (LE GOFF; TRUONG, 2006). A “desportivização” 

e o surgimento de novas práticas esportivas se tornaram frequentes na Europa e nos 

demais países. O voleibol, por exemplo, teve sua origem nos Estados Unidos da 

América em 1895, como um esporte inventado e praticado inicialmente em clubes. 

Seu idealizador, William George Morgan, criou-o com a intenção de atingir o público 

nas faixas etárias de quarenta e cinquenta anos, que demandavam uma prática 

motivadora, lúdica e mais suave que o basquetebol. Era jogado com uma câmara de 

bola de basquetebol, disputado em nove pontos em uma quadra separada por uma 

rede de 1,90 metros, com o passar do tempo, foram introduzidas outras maneiras de 

jogar sem perder a sua essência. Do mesmo modo, outros países aderiram a prática, 

na quadra, na areia e em estações de veraneio (MARCHI JR, 2004).   

 Ainda de acordo com o autor, é possível perceber que o voleibol nasceu para 

suprir uma necessidade da burguesia emergente, poupando os “homens de negócio” 

dos contatos físicos ríspidos e das oscilações climáticas. Somente após a 

popularização este esporte chegou a todos os ambientes e culturas. Inclusive nos 

programas de Educação Física escolar, da sociedade americana, ao perceberem que 

o voleibol apresentava um perfil formativo social (MARCHI JR, 2004).  

Sendo praticado pela primeira vez no Brasil, em 1915, no Colégio Marista de 

Recife-Pernambuco e/ou na Associação Cristã de Moços (ACM) de São Paulo, no ano 

de 19163 (BIZZOCCHI, 2004). Apesar dessa controvérsia em relação a primeira 

exibição do voleibol no país, após 20 anos da sua chegada ao Brasil, este esporte 

teve uma pequena repercussão, visto que poucos clubes aderiram sua prática de 

imediato. 

                                                           
3 A dúvida sobre a chegada do voleibol no Brasil. 
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Conforme esclareceu Tubino (2010), na realidade brasileira anterior a década 

de 1970, o esporte de rendimento era reproduzido nas escolas com suas regras e 

códigos, dificilmente era praticado em ambientes institucionalizados, sendo 

reconhecido como prática recreativa. Segundo o autor, neste momento histórico o 

entendimento de práticas esportivas era limitado, apesar de já existir uma corrente 

teórica que contestava a perspectiva voltada unicamente ao rendimento. Somente 

após a apresentação da Carta Internacional de Educação Física e Esporte pela 

UNESCO (1978) e do texto constitucional de 1988 com a implementação das Leis 

Zico (nº 8.672) e Pelé (nº 9.615/1998), que mantiveram os conceitos e princípios da 

constituição, houve a consolidação do entendimento sobre o esporte educacional, 

lazer e rendimento. Principalmente, pela exigência de garantir “o direito de todas as 

pessoas às práticas esportivas” (TUBINO, 2010, p. 29). Deste modo, o governo federal 

e estadual precisaram incluir em suas ações o esporte nas suas atividades 

programáticas, adequando e fomentando a prática de modo a atingir  cada contexto 

social. A partir de políticas públicas, os estados, municípios e o Ministério da Educação 

foram incumbidos de desenvolver o esporte na educação brasileira de crianças e 

jovens em idade escolar, em vista das possibilidades educativas que oferece como 

meio de desenvolvimento da sociedade. Para Tani (2011), o esporte pode ser 

considerado um patrimônio cultural da humanidade que deve ser transmitido por meio 

do processo educacional. Afinal podemos compreendê-lo como  

 
Fenômeno processual físico, social, econômico e cultural, construído 
dinâmica e historicamente, presente na maioria dos povos e culturas 
intercontinentais, independentemente da nacionalidade, língua, cor, credo, 
posição social, gênero ou idade, e que na contemporaneidade tem se 
popularizado globalmente e redimensionado seu sentido pelas lógicas 
contextuais dos processos de mercantilização, profissionalização e 
espetacularização (MARCHI, 2015, p. 14). 
 

Entretanto, o cenário social atual é preocupante, por exemplo, Bauman (2001), 

faz a análise dos indivíduos considerando as demandas e exigências da sociedade 

contemporânea. Em sua obra, fica explícito que devido ao aumento da 

individualização e privatização dos atos, os sujeitos estão deixando de frequentar os 

espaços públicos, sugerindo que possa ser um processo futuro de corrosão e lenta 

desintegração da cidadania. A vida nesta sociedade, cada dia mais, individual e 

centrada no desempenho próprio, tem sido um risco eminente de fácil autodesprezo 

e auto reprovação. Facilmente podemos observar que “o espaço público deixa de 
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desempenhar sua antiga função de lugar de encontro e diálogo sobre problemas 

privados” (BAUMAN, 2001, p. 55). Segundo Elias (1994), a redução no uso dos 

espaços públicos e até mesmo a diminuição na convivência em comunidade, é típico 

das sociedades estatais maiores, os sujeitos, menos dependentes uns dos outros, 

batalham diariamente por si e possuem menos necessidade para adaptar seu 

comportamento, metas e ideais aos grupos sociais. Do mesmo modo que diminui a 

dependência com relação ao grupo social a carga de decisões aumenta, os indivíduos 

“têm que decidir muito mais por si. Não apenas podem como devem ser mais 

autônomos” (ELIAS, 1994, p. 102). Essa mudança social desencadeia um controle 

maior dos afetos, os indivíduos deixam de demonstrar e compreender seus próprios 

instintos. Os ditames e proibições sociais se tornam frequentes, assim como, a 

internalização dos impulsos reprimidos, despertando no sujeito a sensação de existir 

sem relação com as outras pessoas   

 

A oportunidade que os indivíduos têm hoje de buscar sozinhos a realização 
dos anseios pessoais, predominantemente com base em suas próprias 
decisões, envolve um tipo especial de risco. Exige não apenas considerável 
volume de persistência e visão, mas requer também, constantemente, que o 
indivíduo deixe de lado as chances momentâneas de felicidade que se 
apresentam em favor das metas a longo prazo que prometem uma satisfação 
mais duradoura, ou que ele as sobreponham aos impulsos a curto prazo 
(ELIAS, 1994, p. 109). 

 

Nesse sentido, os espaços públicos ou até mesmo o tempo de lazer tem sido 

substituídos pelas tarefas e obrigações diárias, desde cedo os jovens precisam se 

inserir na sociedade e cumprir com as exigências de sua futura carreira profissional. 

Embora a prática de atividades físicas e esportivas colabore para a formação de 

crianças e jovens, por exemplo, o ambiente do Esporte-Educação, desenvolvendo a 

empatia e o controle das pulsões necessárias para a vida em sociedade, 

principalmente, nas sociedades complexas que demandam um autocontrole maior dos 

impulsos. Entendemos que a diminuição no uso desses espaços pode interferir no 

desenvolvimento do autodomínio emocional de crianças e jovens, e dessa maneira 

repercutir no futuro. Afinal, o Esporte Educacional e Esporte Escolar, serve como 

referência de um estilo de vida ativo para incorporar na cultura de suas vidas 

individuais e continuar, posteriormente, quando chegarem à vida adulta (TUBINO, 

2010).  



32 

 

 

Apesar dos sujeitos frequentarem as escolas, o ensino do voleibol educacional, 

por exemplo, pode ter deixado de desempenhar sua função na formação pessoal e 

social dos jovens. Diante do exposto anteriormente, vamos analisar uma das 

especificidades estruturais da modalidade voleibol para que possamos aprofundar a 

discussão. Das dificuldades apresentadas por essa prática esportiva, principalmente, 

durante o início da aprendizagem técnica, os professores/treinadores vinculam o 

ensino, restritamente, a aplicação de habilidades motoras, que pouco tem agregado 

para a resoluções dos problemas. Visto que, “a instabilidade provocada pela 

descontinuidade na relação com a bola, por não ser agarrada e apenas tocada, impõe 

a necessidade de serem tomadas decisões num decurso temporal extremamente 

reduzido”, ou seja, a aprendizagem do voleibol pode causar uma “instabilidade 

emocional”, devido a interação da técnica, imposta por exigências regulamentares e 

a elevada velocidade de processamento de informações (MESQUITA; AFONSO; 

ARAÚJO, In: TAVARES, 2013, p.76-77). A soma desses fatores e o alto grau de 

individualização dos sujeitos, pode ser um complicador para o processo de ensino-

aprendizagem do voleibol, demandando do professor/técnico o entendimento do aluno 

como um todo para além da técnica (grifo nosso).  

 Em suma, o indivíduo, os códigos sociais de conduta, e o esporte tornaram-se 

interdependentes, e para compreender a influência exercida pelo esporte na estrutura 

emocional dos sujeitos e, consequentemente, na sociedade, torna-se necessário 

perceber como constitui-se a interdependência entre as pessoas e o desenvolvimento 

emocional, ao longo dos anos. Deste modo, o próximo capítulo revela como o 

autodomínio emocional tornou-se um habitus para a sobrevivência social dos sujeitos 

envolvidos na teia de relações, considerando a família, o esporte, a educação e as 

regularidades fisiológicas e biológicas do homem. 

 

 

2.2  NORBERT ELIAS E DANIEL GOLEMAN: UM DIÁLOGO SOBRE O 

AUTODOMÍNIO EMOCIONAL 

 

 

Os diferentes estudos sobre a mente humana permitiram compreender a 

subjetividade que envolve o desenvolvimento do autodomínio emocional ao longo do 

processo civilizatório. Para a análise desse processo, Elias e Dunning (1992) 
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utilizaram o campo esportivo como laboratório de pesquisa. A partir do esporte, os 

autores conseguiram resultados inesperados, principalmente, nas pesquisas sobre as 

relações sociais; a competição e cooperação; conflito e a harmonia emocional, entre 

outros. Ainda sobre Elias, em suas obras, o autor buscou abordar os diferentes 

períodos históricos vividos pelo homem, nas dimensões: econômica, social e 

emocional. Neste caso, ao enfatizarmos a dimensão emocional, compreendemos que 

a análise emocional dos sujeitos esteve atrelada às diferentes relações ou 

manifestações humanas experienciadas pelos sujeitos nas distintas sociedades. 

Após analisar a complexa rede de relacionamentos humanos nas diversas 

configurações, Elias (1993) utilizou os estudos da psicanálise, concluindo que a 

constituição psicológica responsável pelo desenvolvimento do autodomínio é a 

combinação entre: a consciência (ego), consciência social (superego) e a moderação 

dos impulsos. Similarmente, Goleman (2012) atribui as bases do autodomínio à 

interação entre duas áreas da Inteligência Emocional, na perspectiva da neurociência, 

responsáveis pela consciência dos estados interiores e a gestão desses estados. 

Essa estrutura psíquica, envolve o sistema límbico (cérebro emocional) e o córtex pré-

frontal (centro executivo do cérebro), que sofre influência do período histórico 

evolutivo, das circunstâncias pelo qual o sujeito é submetido e da sociedade em que 

está inserido. Concomitantemente, a formação da consciência moral, o controle de 

pulsões e afetos, dependem também do “habitus social que o indivíduo compartilha 

com os outros, e que aos poucos se integra na sua estrutura de personalidade” 

(ELIAS, 1998, p. 19). Nesse sentido, o autor aborda o autodomínio como o 

entrelaçamento entre as emoções, o ambiente e as relações sociais dos sujeitos 

envolvidos em configurações específicas. Sendo fundamental considerarmos durante 

o processo civilizador o contexto social e os conhecimentos adquiridos pelos 

indivíduos nas diferentes épocas e momentos sociais (ELIAS; DUNNING, 1992).  

 

2.2.1 Autodomínio emocional e o habitus socialmente construído 

 

O habitus socialmente instaurado, com o passar dos anos, mudou a 

constituição consciente e afetiva de pessoas mais “civilizadas” apresentando 

características diferentes das sociedades mais “primitivas”. Em tempos remotos, a 

vida e o convívio social eram menos complexos, os grupos sociais viviam isolados e 

independentes, a pressão coercitiva era quase nula, as pessoas dependiam da 
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produção de suas terras e dificilmente sofriam coações externas. Ao longo de 

décadas, esse cenário mudou e as relações entre os sujeitos adquiriram alto grau de 

dependência mútua (ELIAS, 1993).  

Seguindo o raciocínio, observamos que a sociedade dos séculos XVI, XVII e 

XVIII, viveu momentos de mudanças contínuas impulsionadas por alterações na 

estrutura social. Dos acontecimentos, podemos citar: a extinção da nobreza guerreira 

para uma nova aristocracia de monarcas; o surgimento de uma nova classe social; a 

necessidade de centralização e descentralização do poder; o monopólio da violência; 

divisão do trabalho; aumento da população; entre outras. Como resultado desse 

processo, houve o refinamento da conduta tanto à mesa como na esportivização dos 

passatempos, servindo de diferenciação social e mecanismo de regulação emocional. 

Na alta classe, por exemplo, foi aguçada a delicadeza dos sentimentos sob a pressão 

da corte. Assim como, uma nova classe média de intelectuais precisou adequar seus 

comportamentos e controle das pulsões relacionados a sua posição social. Esse 

processo de mudança foi experimentado por todos envolvidos na configuração, desde 

o mais simples sujeito ao mais nobre, vivenciaram diferentes sentimentos, como a 

vergonha, em intensidades e frequências distintas. Em princípio, os extratos 

mantinham sua posição e distanciamento social pela estrutura do comportamento, 

vida emocional, aspirações e moralidade (ELIAS, 2011). 

Desse modo, devido às novas exigências sociais, tornou-se necessário o ajuste 

dos gestos e condutas em conformidade com a posição social dos indivíduos na 

sociedade, em decorrência do destino social, os comportamentos e controle das 

emoções eram distintos entre os extratos (ELIAS, 2011). No entanto, a existência de 

regras sociais comuns a todos, limitavam a vazão das emoções e mantinham a 

harmonia entre as pessoas. Apesar das diferenças serem nítidas, os indivíduos 

dependiam da convivência para sobreviverem em sociedade.  

Essas relações recíprocas ou “interdependentes”, comumente abordadas por 

Elias (1992, 1993, 1994, 1998, 2000, 2001, 2011) e, também pontuadas por Goleman 

(2007) em suas obras, passaram a exercer influência na vida de todas as pessoas 

envolvidas em uma mesma configuração. Entendemos por configuração, o conceito 

metodológico abordado por Elias (2011) em sua teoria do processo civilizador, como 

sendo, o relacionamento interdependente de um determinado grupo social. Suas 

relações de poder e o envolvimento harmonioso, pacífico, amigável, hostil ou tenso, 

passíveis de uma análise apurada da sociedade. Em suma, refere-se à teia de 
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relações de indivíduos interdependentes que se encontram ligados entre si a vários 

níveis e de diversas maneiras (ELIAS; DUNNING, 1992).  

A partir dessas relações de dependência mútua entre indivíduos de segmentos 

sociais diferentes, é perceptível o aumento nas tensões, em manter seu status, 

somada as alterações contínuas na estrutura social e mantidas pelas regras e 

costumes da época. Essa sociedade complexa mantinha a dependência recíproca e 

equilibrada de todos os sujeitos, que precisariam frequentemente encontrar maneiras 

de condicionar seus comportamentos as novas exigências. Por ser uma rede dinâmica 

os indivíduos moldavam seus comportamentos e atitudes, principalmente, em 

decorrência de possíveis oportunidades. Com o aumento da população, divisão do 

trabalho e dependência entre as classes, as funções tornaram-se substituíveis e, 

dessa forma, os afetos, impulsos, consciência e atitudes sociais das pessoas sofreram 

mudanças. Esta dinâmica mantida cegamente, como afirma o autor Elias, se fez 

acompanhar por mudanças nas maneiras, estrutura de personalidade, conduta e, por 

fim, em sentimentos “civilizados” (ELIAS, 1993). Nesta perspectiva, torna-se 

pertinente investigar a estrutura de personalidade dos sujeitos envolvidos em uma 

configuração específica e as coerções externas e auto impostas experienciadas nos 

dias de hoje.  

Na sociedade contemporânea, os padrões de controle social, a prática social e 

a consciência social mudaram consideravelmente durante e após o século XX. As 

regras sociais e as novas relações de poder desencadearam alterações contínuas no 

aparato psíquico dos sujeitos e consequentemente no padrão de conduta, que até 

tornar-se um habitus, precisou de frequência e aprimoramento percorrido de geração 

para geração. Dessa maneira, podemos compreender o conceito “sociedade”, 

abordado por Elias, a partir das mudanças ocasionadas no comportamento emocional 

somado às alterações sociais (ELIAS, 2001).  

 Certamente, o desenvolvimento do autodomínio emocional esteve presente ao 

longo do processo civilizatório, antes do autocontrole emocional ser disseminado e 

tornar-se um habitus, a estrutura social, o comportamento e a personalidade dos 

indivíduos reproduziam comportamentos instintivos. A liberação de tensões era 

facilmente observada em confrontos físicos e a vida pública social era mais livre de 

restrições. Naquele tempo, a estrutura dos instintos e da consciência de uma criança 

do século XII era distinta de uma criança do século XX (ELIAS, 1994). A estrutura de 

personalidade e o limiar dos sentimentos de vergonha e embaraço apresentavam 
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diferenças significativas. De fato, o ritmo das pulsões biológicas era percebido 

fortemente no comportamento dos sujeitos, pois a capacidade de controlar os diversos 

impulsos estava pouco automatizada. Esse poder de autocontrole, aprendido e 

condicionado, dependeu das experiências vividas pelos sujeitos interdependentes de 

uma sociedade (ELIAS, 1998). À medida que se tornou mais frequente o controle 

emocional, a restrição e ocultamento de impulsos nas relações sociais, ou seja, a 

relação e o equilíbrio entre a coerção externa e auto imposta, a tarefa de educar as 

emoções passou a exigir precocemente uma mudança no comportamento do sujeito 

desde os primeiros anos de vida. Impactando, posteriormente, no comportamento 

adulto, envolvendo um alto grau de limitação automática e de transformação de 

emoções, condicionados para se tornarem habitus (ELIAS, 2011).  

As mudanças na estrutura social e na estrutura da personalidade foram 

desencadeadas, principalmente, pelo aumento das relações interpessoais e pelas 

dependências mútuas entre os sujeitos. Contudo, essa transformação social nem 

sempre foi um processo intencional, o sujeito exposto a determinadas situações de 

conflito precisou adaptar-se ao novo contexto. Em princípio, para compreendermos as 

relações de interdependência de uma configuração, torna-se necessário confrontar o 

sujeito e sua história de vida, como afirma Elias (2001, p. 216) 

 

Pois o valor de um homem não está naquilo que ele aparenta ser, quando 
considerado apenas em si, enquanto um indivíduo isolado e independente de 
suas relações com os outros. Esse valor só pode ser determinado quando o 
vemos como um homem entre homens, lidando com a resolução das tarefas 
impostas pela convivência com os outros [...]. Não se determina o valor de 
alguém sem considerar seu percurso no âmbito de sua interdependência, de 
sua posição e de sua função em relação aos outros. 

 

O indivíduo exposto a determinadas situações no dia-a-dia precisou 

desenvolver um repertório de ações conscientes e inconscientes para conviver em 

sociedade, as relações se tornaram mais complexas e exigiram do sujeito o 

aperfeiçoamento das maneiras e do comportamento. 

Desde os primeiros anos de vida, o sujeito aprende a modelar suas emoções 

de acordo com o código de conduta instaurado na sociedade, que se torna elemento 

constituinte da sua personalidade. Segundo Elias (1994), a criança ao nascer possui 

funções mentais maleáveis e indiferenciadas, a partir da interação social, 

principalmente, do diálogo aprende a se expressar na rede humana e se torna um ser 

mais complexo.  Esse aprendizado de modelação emocional ocorre a partir do contato 
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com o adulto, primeiramente os pais e professores, que operam em consenso com as 

normas sociais e induzem os modelos de comportamento correspondentes na criança. 

O esforço por adequar o comportamento à estrutura social, permitiu o fortalecimento 

do autocontrole no sujeito em formação que esteve longe de ser um processo natural 

(ELIAS, 2011). 

Anteriormente, controlar as emoções e comportamentos era uma tarefa árdua, 

que exigia esforço permanente individual e social. Historicamente, com o advento da 

agricultura e de formas organizacionais sociais mais complexas os sujeitos precisaram 

adaptar-se às novas formas de vida, com isso, experimentaram diferentes pressões 

emocionais diárias que se tornaram parte do repertório emocional humano 

(GOLEMAN, 2007).  

 No transcorrer do tempo, o indivíduo aprendeu a adequar o seu 

comportamento para enfrentar as pressões internas, causadas pelo campo de batalha 

transportado para dentro de si e pelo aumento da interdependência de pessoas 

envolvidas na estrutura social. O cumprimento das normas de condutas e a tensão 

em manter o equilíbrio emocional em relações mais intensas e dependentes, foram 

situações que conduziram o indivíduo à mudanças no seu aparato psicológico (ELIAS, 

1993). Consequentemente, houve a necessidade de ações conscientes com o intuito 

de controlar as emoções provenientes de novas formas organizacionais e relações 

sociais mais complexas para a convivência em sociedade (GOLEMAN, 2007).  

Nas sociedades mais complexas, as restrições auto impostas aparecem 

intensamente presentes na vida social, contribuindo para o maior controle das pulsões 

e consequentemente para a menor descarga afetiva (ELIAS, 1998).  

Essas mudanças na constituição psicológica do sujeito, chamado “ritmo”, 

desencadeou um processo de modelamento às novas maneiras de sobrevivência 

social. As pessoas envolvidas na rede de interdependência passaram a desempenhar 

suas funções em conformidade com as ações de larga extensão, mantendo o 

movimento social sincronizado (ELIAS, 1993). Caso ocorresse qualquer desiquilíbrio 

no “ritmo” social, as consequências poderiam ser percebidas nas alterações 

ocasionadas no comportamento emocional dos indivíduos relacionados. Nesse 

contexto convém ressaltar, considerando a configuração social educacional, que a 

sincronia entre professor e aluno pode ser um indicativo da intensidade de 

envolvimento entre os sujeitos durante o processo de aprendizagem (GOLEMAN, 
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2007). Mas essa sincronia, depende do autocontrole emocional e consequentemente 

do equilíbrio das tensões dentro desta configuração específica. 

Seguindo o raciocínio, a automatização do autocontrole e a eliminação das 

irregularidades do comportamento são considerados aprendizados necessários para 

o sujeito conviver e manter sua posição social. Portanto, esse modelo de autocontrole 

tem como função principal moldar as emoções e comportamentos (ELIAS, 1993). 

Sendo assim, as mudanças psicológicas estruturadas pela experiência e pela cultura 

permitem a convivência social harmônica dos sujeitos envolvidos na teia de 

interdependência. Desde que, com o passar dos anos, sejam aprendidas estratégias 

e um repertório de emoções que proporcionem o amadurecimento emocional dos 

indivíduos em formação. Aliado a vivências positivas e a conflitos interpessoais 

solucionados na infância e adolescência, permitindo a construção da personalidade e 

o equilíbrio entre as instâncias controladoras da libido nas relações com os outros e 

no desenvolvimento do habitus (ELIAS, 1993).  

Complementando o exposto, a aprendizagem emocional no período de 

formação dos sujeitos para a vida adulta se torna essencial para a sua existência 

social e sucesso pessoal. Como condição para a aprendizagem, quanto mais o 

indivíduo compreende suas próprias emoções e dos colegas, mais facilmente 

encontrará alternativas para solucionar os obstáculos do seu aprender. Considerando 

as mudanças na estrutura psíquica do sujeito, ao longo dos anos, acreditamos ser 

fundamental examinar até que ponto o esporte educacional, especificamente o 

voleibol, no eixo curricular e extracurricular proporcionam o controle estável das 

emoções do sujeito em formação ou se a sua estrutura penaliza a emancipação dos 

sentimentos. Notória a importância do papel do professor durante o processo de 

ensino-aprendizagem, podendo conduzir respostas emocionais positivas ou negativas 

de seus alunos, pois “a forma como ensinamos gera respostas emocionais” os 

acontecimentos em sala de aula envolvem uma série de emoções (BREARLEY, 2004, 

p. 25).  Assim, analisar essa cadeia de interdependência permite a compreensão da 

realidade do objeto de investigação. 

Em seguida, localizaremos brevemente o papel da família, do esporte e da 

educação na sociedade moderna e seu desenrolar na contemporaneidade, 

reconstruindo um breve panorama de épocas passadas, com o intuito de identificar o 

seu uso e a influência exercida no desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. 
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2.2.2 A família, o esporte e a educação na formação do habitus social 

  

Apesar de Elias, dificilmente, abordar o aspecto educacional em suas obras, 

entendemos que o processo civilizador dependeu dos esforços de instituições 

específicas durante a formação dos indivíduos ao longo da vida em sociedade. A partir 

do exposto, podemos notar que o controle das emoções e comportamento estiveram 

atrelados às mudanças na estrutura social, servindo como mecanismo de 

sobrevivência.  Esse processo iniciou nas classes nobres e refletiu na sociedade como 

um todo. Em princípio, a religião tinha responsabilidade de direcionar o “bom 

comportamento” dos sujeitos. Com o passar do tempo, essa função tornou-se 

responsabilidade da família e da escola, demandando mudanças nos hábitos sociais 

da criança e do adulto. E até nos dias de hoje, preparar o sujeito para a vida social 

demanda esforços da família e da escola (GOLEMAN, 2007).  

 Como afirmamos anteriormente, esse processo esteve longe de ser natural, 

com o aumento da população e da divisão do trabalho, os relacionamentos tornaram-

se mais complexos, a vida social restrita de emoções instintivas, e consequentemente, 

o isolamento dos sujeitos à vida pública. Nesse cenário, o comportamento da criança 

em formação também foi influenciado pelo meio. Anteriormente, a criança poderia agir 

naturalmente em qualquer ambiente e em qualquer hora. Com o aumento das 

restrições auto impostas e das coerções externas, a criança precisou aprender 

modelos de autodisciplina, inclusive na relação com o “tempo”, adaptando a maneira 

de se portar e disciplinando o relógio biológico ao relógio social. Em síntese, o que 

muda no processo civilizador de uma sociedade são os modelos sociais de 

autodisciplina e a maneira de ensinar os indivíduos, até que o comportamento esteja 

automatizado (ELIAS, 1998). Diante das novas demandas, a tarefa de condicionar o 

comportamento infantil tornou-se responsabilidade dos pais e, posteriormente, de 

instituições específicas, como por exemplo a escola (ELIAS, 2011). 

Em princípio, no início da sociedade moderna, foram produzidos poemas e 

tratados, como A Civilidade pueril de Erasmo de Rotterdam, mencionada na obra de 

Revel, In: Ariès, Chartier e Duby (2009), pela originalidade quanto ao direcionamento 

ao público infantil, por ser, destinado a todas as pessoas, independente da classe 

social, e pela linguagem social comum. De maneira geral, continha instruções e 

normas, apoiadas em sansões sociais que provocavam no indivíduo sentimentos de 

vergonha e medo, intrinsecamente reproduziam formas de autocontrole emocional.  
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Apesar de Erasmo de Rotterdam retratar “condutas e maneiras” necessárias para o 

indivíduo na civilidade e na intimidade, era favorável à educação doméstica, em sua 

primeira versão, deixando de mencionar o contexto escolar. Mas entre os séculos XVI 

e XIX, na Europa, além dos tratados de finalidade educativa familiar, a partir do texto 

de Erasmo, surgiram os tratados de civilidade destinados ao ambiente escolar, que 

previa disciplinar, a partir de uma educação autoritária, como mencionou o autor “o 

mestre lê, os alunos repetem com o livro diante dos olhos, depois transcrevem: um 

severo dispositivo didático baseado na repetição e na obediência” (REVEL, In: ARIÈS; 

DUBY; CHARTIER, 2009, p. 182). 

Dessa maneira, a tarefa de condicionar e “ensinar” também refletiu no 

comportamento do adulto, que precisou silenciar alguns impulsos e falas para 

construir uma parede de isolamento em volta do adolescente (ELIAS, 2011). Ainda 

mais nos dias de hoje, que a tarefa dos pais vai além de promover as necessidades 

básicas, a demanda encontra-se, primordialmente, na preocupação com a violência, 

atividade sexual e uso de álcool e drogas. A relação pais e filhos tem exigido diálogo 

aberto, para que a criança e adolescente consigam expressar seus sentimentos, de 

modo que, os pais possam orientar a busca por soluções dos problemas (GOTTMAN, 

2001). Assim, o modo como se desenvolvem essas características nas crianças e nos 

adultos decorrem da natureza das relações entre as pessoas. Neste caso, “alguma 

coisa passa de um para o outro”, modificando a estrutura interna dos indivíduos 

(ELIAS, 1994, p. 29).  

 Ao longo dos anos, essa estrutura mental tem sofrido mudanças, considerando 

o contexto atual é possível notar que as crianças e adolescentes vivem uma realidade 

propícia para a menor concentração em aula e menor contato social (GOLEMAN, 

2014). Simultaneamente, a escola tem sido um local que pouco atende as 

necessidades reais de seus alunos, deixando de promover a sintonia necessária para 

o interesse e atenção na aprendizagem (GOLEMAN, 2015). No que diz respeito ao 

aspecto emocional, entendemos que a criança se envolve naquilo que lhe cativa e 

motiva intrinsecamente. Nesse sentido, concordamos com a seguinte citação 

“aprendemos mais quando temos alguma coisa que nos interessa e nos dá prazer 

quando nos empenhamos nela” (GOLEMAN, 2007, p. 116). Essa frase nos faz refletir 

sobre a importância da prática docente intencional, que vai além do conteúdo 

programático, o professor a partir do perfil da criança aprimora suas aulas e a maneira 

como trabalha o conteúdo, proporcionando o desafio ideal para cada idade e 
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superando as emoções negativas que possam surgir durante a aprendizagem. Afinal, 

as emoções negativas geram no aprendiz uma preocupação exacerbada capaz de 

provocar distração e diminuição na concentração, prejudicando a aprendizagem 

significativa, pois “quando somos emocionalmente muito afetados por um sentimento 

negativo, com frequência também não conseguimos processar uma informação” 

(SLUYTER; SALOVEY, 1999, p. 56). 

Igualmente, torna-se possível perceber, que ao longo dos anos, houve um 

distanciamento entre a vida adulta e infantil, provocando uma extensa preparação do 

jovem para a vida. E, muitas vezes, culminando na possibilidade de fracasso ao 

aproximar os objetivos pessoais e as tarefas sociais (ELIAS, 1994). Em outras 

palavras, esse processo faz parte da preparação dos jovens aos padrões e rotinas 

impostos pela pressão social, como afirmou Bauman (2001, p. 31) “as normas 

capacitam tanto quanto incapacitam; a anomia anuncia a pura e simples 

incapacitação”. São imposições sociais que limitam a ação do ser humano como um 

ser social, notoriamente observado quando os sujeitos apenas “aceitam” as normas, 

sem refletir ou questionar, seja pela dúvida ou medo das consequências, deixando de 

produzir críticas que provoquem mudanças no dia-a-dia.  

 

Somos talvez mais “predispostos à crítica”, mais assertivos e intransigentes 
em nossas críticas, que nossos ancestrais em sua vida cotidiana, mas nossas 
críticas é, por assim dizer “desdentada”, incapaz de afetar a agenda 
estabelecida para nossas escolhas na “política-vida” (BAUMAN, 2001, p. 34). 
 

Nesse sentindo, o autor anuncia que essa sociedade do século XXI é uma 

modernidade diferente, pelo qual “ser moderno” significa ter sempre em mente um 

projeto não realizado e, talvez nunca alcançar, plenamente, as metas e objetivos 

durante a vida, gerando um potencial alto de insatisfação. Além disso, é o indivíduo 

que espera atingir objetivos pessoais, unicamente pelo esforço próprio, ao mesmo 

tempo que, aguarda atingir a perfeição no próximo ano ou milênio, sonhando com uma 

sociedade justa, boa e sem conflitos no futuro, satisfazendo todas as necessidades 

de oferta e procura (BAUMAN, 2001). Diante dessa sociedade, que individualiza o ser 

humano criando, muitas vezes, um imaginário de vida “ideal” e depositando toda 

responsabilidade de fracasso nos ombros dos indivíduos, entendemos que se torna 

fundamental criar, nos locais destinados à prática esportiva educacional, ações que 

desenvolvam a compreensão e o amadurecimento das emoções para a transformação 
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da realidade social, permitindo a superação dos obstáculos que possam surgir durante 

o processo de ensino-aprendizagem. Afinal, como afirmou Sluyter e Salovey (1999, p. 

59) 

 

À medida que as crianças amadurecem, sua capacidade de autocontrole 
reflete a complexidade de seu crescimento cognitivo, a exposição às 
experiências diversas, as oportunidades de aprender novas maneiras de 
enfrentar circunstâncias tristes. 
 
 

Para isso, o professor, como mediador desse processo, pode desenvolver 

propostas pedagógicas intencionais que permitam a aprendizagem emocional, 

contribuindo para o melhor desempenho e para formação integral dos alunos.  

Para transformarmos essa realidade educacional, Goleman (2007) argumenta 

que o professor possui, entre outras tarefas, a função de “agente da sociedade” 

encarregado de constatar se as crianças aprendem os ensinamentos essenciais para 

a vida, ou seja, o amadurecimento de aptidões que permitam desenvolver o 

autodomínio emocional. Nesse sentido, torna-se elementar a compreensão do 

desenvolvimento do autodomínio considerando as regularidades fisiológicas e 

biológicas do sujeito em interação social contínua em determinada configuração 

social.  

 

2.2.3 As regularidades fisiológicas e biológicas do sujeito social 

 

A respeito do funcionamento neurológico, consideramos os estudos 

provenientes dos seguintes autores: Elias (1998), Goleman (2007), Aguera (2008), 

Damásio (2013), Goleman e Senge (2015), concordam que existem órgãos e funções 

que servem para relacionar e regular o organismo do sujeito com o meio externo. 

Diante dos diversos sistemas que compõem o corpo humano, a intenção do presente 

estudo foi conhecer e aprofundar a temática que envolve a qualidade estrutural do 

controle psíquico, primordialmente, o sistema emocional do indivíduo durante a 

aprendizagem. E, por conseguinte, elucidar os motivos e os mecanismos de 

interdependência humana que levaram o processo de ensino-aprendizagem do 

voleibol, na Educação Física curricular e extracurricular, a assumir determinada 

conformação específica, na sociedade atual. 
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Em princípio, compreendemos que a emoção tem um papel essencial no 

psiquismo humano. Para Goleman (2007), dependemos das nossas emoções quando 

precisamos tomar providências importantes, diante de impasses, em situações de 

perigo, na experimentação da dor e até mesmo durante a aprendizagem. Em suma, a 

palavra emoção faz referência a um impulso para a ação, pode ser entendida como 

sendo a resposta final de sensações percebidas no corpo após momentos marcantes. 

São controladas no sistema límbico, e acionadas antes do consciente, situado no 

neocórtex, ou seja, o sistema emocional decide uma ação utilizando as lembranças 

guardadas em nossas memórias emocionais (AGUERA, 2008). E diferente dos 

sentimentos que são internalizados, as emoções são manifestações externas, visto 

que, podemos observá-las nas expressões corporais e comportamentais. 

Consequentemente, o sujeito pode controlar de imediato somente o tempo de duração 

de uma emoção (DAMÁSIO, 2013). Desde que, esse controle cognitivo seja 

desenvolvido através da aprendizagem e da interação entre: os processos 

conscientes, sistema emocional e interação social (ELIAS, 1998). 

No que se refere ao sistema emocional, de acordo com Elias (1998) e Goleman 

(2012), o mecanismo automático que faz o sujeito reagir a situações de conflito, sem 

ter plena consciência dos seus atos, pode ser chamado de “sequestro da amígdala” 

ou “reação de alarme”. É um mecanismo inato que coloca o organismo humano sob 

tensão, preparando para a luta ou a fuga (ELIAS, 1998). Naturalmente ativado quando 

o sujeito vivencia emoções fortes, perturbadoras, impulsionando espontaneamente a 

amígdala e outras áreas subcorticais do sistema límbico (GOLEMAN; SENGE, 2015). 

Essa reação inata interfere no processo de aprendizagem incapacitando o aprendiz 

durante a execução de uma tarefa, por exemplo, quando ficamos preocupados com 

algo tendemos a perder o foco na atividade principal e, consequentemente, a 

aprendizagem é desligada, devido a ativação dessas redes neurais no sistema límbico 

(GOLEMAN; SENGE, 2015). 

A estrutura de defesa trata-se de um impulso inconsciente capaz de provocar 

no sujeito a liberação de sentimentos ruins e consequentemente desencadear ações 

deliberadas. Entretanto, o organismo humano é capaz de agir conscientemente, 

reconhecendo os sentimentos causados pelas emoções momentâneas (DAMÁSIO, 

2013). Resumidamente, a consciência precisa estar presente para que os sentimentos 

possam influenciar em comportamentos emocionais, para além do agora imediato. 

Esse processo consciente torna-se possível, na relação de interdependência entre o 
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indivíduo, objeto e ambiente. Desde que, o indivíduo esteja calmo e concentrado, o 

ambiente seja acolhedor e o conteúdo de aprendizagem atenda às necessidades do 

aprendiz, possibilitando o desenvolvimento de novas aprendizagens ao longo de sua 

vida. Para diminuir o tempo de duração de uma emoção, pode-se estimular a ativação 

dos circuitos no córtex pré-frontal, ou seja, no cérebro racional. No momento em que 

o sujeito aprende a “dizer não” para os impulsos momentâneos, ou seja, quando 

consegue utilizar os mecanismos autorregulatórios condicionados pelo 

amadurecimento das aptidões emocionais de empatia e autocontrole (GOLEMAN; 

SENGE, 2015). 

 As aptidões, também chamadas, de inteligência interpessoal e intrapessoal, 

foram aprofundadas por Gardner (1995), em seu estudo sobre as “Inteligências 

Múltiplas”. Em síntese, o autor argumenta que a inteligência interpessoal é a 

capacidade de perceber distinções entre os outros, contrastes em seus estados de 

ânimo, temperamento, motivações e intenções. Essa capacidade foi desenvolvida 

pela necessidade de interação social entre os seres humanos, nas habilidades de 

caçar, matar, perseguir, entre outras ações de sobrevivência, exigiram com o passar 

do tempo, uma mudança no comportamento. Naturalmente, esse processo civilizatório 

foi evidenciado pela participação e cooperação de grande número de pessoas coesas, 

organizadas e solidárias. Em contraste, a inteligência intrapessoal permite ao sujeito 

discriminar, identificar e compreender suas próprias emoções. E simultaneamente, 

entender e orientar seu próprio comportamento. A combinação inter e intrapessoal faz 

parte do repertório de capacidades humanas fundamentais para a resolução de 

diversos problemas experienciados no decorrer dos tempos. Como afirmou Elias 

(1994, p. 55) na seguinte citação 

 

Somente através de uma longa e difícil moldagem de suas maleáveis funções 
psíquicas na interação com as outras pessoas é que o controle 
comportamental da pessoa atinge a configuração singular que caracteriza 
determinada individualidade humana. Somente através de um processo 
social de moldagem. 
 
 

Desde o período evolutivo mais remoto, o sujeito foi exposto a determinadas 

circunstâncias e precisou desenvolver mecanismos de regulação e moderação 

emocional para conviver em sociedade. As relações interpessoais e o aumento na 

dependência mútua entre os sujeitos, desencadearam mudanças na estrutura social 

e consequentemente na psique e no comportamento humano. Com isso, surge o 
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código social de conduta e a modelação das emoções, no momento em que os 

sujeitos aprendem, “a arte de observar as pessoas, que não se refere apenas aos 

outros, mas estende-se até o próprio observador” (ELIAS, 2001, p. 121).  

Ao longo dos anos, o controle emocional e a modelação do comportamento 

estiveram atrelados a interferência do meio social. Atingindo, principalmente, a 

educação de crianças e adolescentes. Assim, a configuração social escolar e a família 

passaram a diversificar tarefas e funções afim de atender as necessidades da época. 

Entretanto, Oliveira e Kerkoski (2014) revelam que o controle emocional estável 

depende, principalmente, de um ambiente social adequado à aprendizagem; 

experiências positivas; aprendizagem sócio emocional na escola; apoio dos pais e 

professores; e um bom relacionamento entre professor e aluno. Conforme salientou 

Elias (2001) é fundamental examinar até que ponto a configuração social, neste caso, 

o voleibol educacional, permite o controle estável das emoções, promovendo a 

emancipação dos sentimentos nos sujeitos. 

 

 

2.3 A PRÁTICA ESPORTIVA DO VOLEIBOL NO DESENVOLVIMENTO DO 

AUTODOMÍNIO EMOCIONAL EM ADOLESCENTES 

 

 

Diante da análise realizada, um dos propósitos deste estudo foi investigar o 

processo de ensino-aprendizagem do voleibol e o seu uso no contexto educacional, 

utilizando o conceito de autodomínio emocional acerca dos teóricos Elias e Dunning 

(1992) e Goleman (2014). Apesar destes autores dificilmente abordarem o ambiente 

educacional em suas obras, como vimos anteriormente, este estudo priorizou a 

investigação do esporte nesta configuração social. Para este fim, foi fundamental 

aprofundar também a leitura dos seguintes autores: Kilpatrick (1975) e Kerkoski 

(2009). 

Ao tratarmos do objeto de pesquisa “esporte”, que esteve longe de ser apenas 

uma prática de lazer e competição no decurso do século XX, podemos compreendê-

lo como uma “representação simbólica da forma não violenta”, ou ainda como um meio 

de criação de tensões, liberação de emoções em um ambiente controlado, criando um 

quadro imaginário da vida humana (ELIAS; DUNNING, 1992, p. 45). Uma vez que, 

envolve tanto os sujeitos praticantes como os expectadores, resultando em uma 
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agradável excitação mimética capaz de contrabalancear as tensões ligadas ao dia-a-

dia, um descontrole de emoções agradável e controlado (ELIAS; DUNNING, 1992). 

Simultaneamente, nos diversos ambientes sociais foram estabelecidos um 

conjunto de regras e condutas com a intenção de limitar o comportamento humano, 

entendemos este momento como o início da aprendizagem do autodomínio 

emocional. Na medida que os sujeitos precisavam repreender suas emoções para 

manter a harmonia no convívio social diário, em outras locais, como por exemplo, em 

uma partida de futebol poderiam manifestar essas emoções contidas.  Dentro de um 

conjunto de regras de condutas pré-estabelecidas resultando, muitas vezes, no efeito 

de alívio, na liberação de tensões provenientes do estresse (ELIAS; DUNNING, 1992).  

O processo de autocontrole emocional, com o passar do tempo, atingiu a 

estrutura de personalidade dos indivíduos. Em sociedades como a nossa, que exigem 

a restrição de certas manifestações comportamentais, a prática do lazer e do esporte, 

sob esse viés, parece ser fundamental para a qualidade da saúde mental dos 

indivíduos. Como afirma Elias e Dunning (1992), existem diversas práticas ou 

atividades, além do esporte, que colaboram para o equilíbrio emocional e para a 

manutenção da pacificação social. Entretanto, se pensarmos no contexto escolar, o 

esporte pode ser um meio possível para desenvolver as competências emocionais 

necessária à vida social. 

Historicamente, os autores Elias e Dunning (1992) argumentam que a prática 

esportiva, no final da Era Moderna, foi intencionalmente utilizada pelo Estado, com o 

intuito de manter o equilíbrio estável das emoções e, consequentemente, a 

pacificação interna da sociedade. Durante o século XVIII, algumas atividades de lazer, 

como, por exemplo, a caça, o boxe e a corrida, assumiram características de desporto 

no mesmo momento em que as assembleias de estado escolhiam o próximo 

governante. Neste cenário, a representatividade do esporte na sociedade contribuiu 

para o surgimento de “regras” no Parlamento, diminuindo o uso da violência ainda 

frequente na época. Ao mesmo tempo, o esporte adquiriu determinada característica 

afim de controlar a excitação social proveniente das mudanças na estrutura da 

sociedade. Com a implementação de momentos de lazer individual e coletivo para os 

sujeitos dispostos a “liberar as emoções controladas”. Deste modo, o esporte tem sido 

um meio, para o equilíbrio emocional dos indivíduos, durante o processo civilizatório 

do Ocidente.  
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Com o decorrer dos anos, as sociedades relativamente avançadas no aspecto 

civilizatório, tornaram-se mais complexas e, consequentemente, mais exigentes. As 

relações privadas, as profissões e o acúmulo de atividades, acarretaram mudanças 

na estrutura individual e social. De um modo geral, o isolamento e o estresse diário 

enfraqueceram as relações humanas e o sentimento de pertença no grupo. Nestas 

sociedades, a sobrevivência social e o sucesso passaram a depender, 

primordialmente, do autocontrole individual e social. Segundo Elias e Dunning (1992), 

manter uma razoável harmonia e um controle estável dos impulsos libidinais tornou-

se essencial para o alcance do prazer de todas as pessoas envolvidas em uma 

configuração específica. Esse equilíbrio emocional, pôde ser alcançado pelo sujeito 

através da aprendizagem de mecanismos autorregulatórios experienciados na 

convivência social, e assim como os costumes e regras sociais, o controle das 

emoções permitiu a estabilidade do aparato psíquico responsável pelo 

comportamento e conduta humana.  

Como a prática esportiva favorece a liberação de tensões e emoções em um 

ambiente controlado, os sujeitos passaram a utilizar o lazer e o esporte como meios 

de equilíbrio social, mesmo sem o conhecimento prévio da psicologia e da 

neuropsicologia. A partir do uso de regras e delimitação das condutas o sujeito 

aprendeu a desenvolver mecanismo autorregulatórios (ELIAS; DUNNING, 1992).  

Seguindo o raciocínio, a democratização no uso do esporte, principalmente, no 

tempo de lazer e nos programas educacionais, somado ao surgimento de novas 

pesquisas nesta área de conhecimento, mudaram as exigências e objetivos a serem 

alcançados pelos profissionais. Ampliando assim, os espaços de intervenção do 

professor de Educação Física e exigindo novas práticas pedagógicas no trabalho com 

o esporte educacional. Como afirmou Madureira (2006), ao investigar as habilidades 

componentes da inteligência emocional a partir do comportamento do docente em sala 

de aula, o professor brasileiro enfrenta diariamente o desafio de mudar seu 

comportamento frente à classe, ceder tempo de aula para atividades que integrem 

diversas disciplinas e estar disposto a aprender com a turma. Além disso, para o 

adequado andamento da aula, o docente precisa acompanhar os avanços, 

diagnosticar suas falhas, alimentar discussões e até mesmo impor limites. Dessa 

maneira, entendemos que a atribuição da carreira docente supera a pura e simples 

transmissão de conhecimentos. Somado a isso, o professor e o aluno se encontram 

diante de uma sociedade que tem colocado os sujeitos em rotinas individualizadas 
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que provocam medo e dúvida, a indecisão e a dificuldade em tomar decisões 

assertivas tornam-se frequentes no dia-a-dia (BAUMAN, 2001). Neste contexto, 

concordamos com Kilpatrick (1975, p. 64) ao afirmar que o ambiente escolar é uma 

instituição fiel de reprodução do modelo social vigente e “diante de uma civilização em 

mudança, essa instituição precisa satisfazer as novas necessidades sociais” ou até 

mesmo buscar transformar a realidade atual (grifo nosso). 

Entretanto, apesar dos avanços teóricos no contexto educacional e 

pedagógico, a escola ainda apresenta um relativo distanciamento entre o 

conhecimento e a maneira de utilizá-lo nas relações humanas (KERKOSKI, 2009). 

Mesquita e Graça In: Tavares (2013) complementam que a falta de conhecimento 

específico ou familiaridade com outros aspectos do ensino, pode restringir a prática 

docente ao fundamento técnico. Para os autores, é fundamental desenvolver 

conhecimento pedagógico do jogo para além do aspecto físico e técnico. Nesse 

sentido, compreendemos que a formação do discente parece fragmentada e limitada 

considerando as atuais necessidades sociais que dificulta o desenvolvimento integral 

do aluno. Diante das novas exigências sociais, a escola deveria ajudar os alunos a 

tornarem-se conscientes de como se sentem e assim fortalecer o aprendizado, visto 

que a forma como o professor ensina ou dialoga com os alunos gera uma resposta 

emocional, o próprio ambiente educacional envolve uma série de emoções, e “o centro 

de controle do aprendizado são nossas emoções, elas são os facilitadores ou 

restringentes do que aprendemos” (BREARLEY, 2004, p. 9). Quando o professor 

envolve o aluno na tarefa, ambos podem revisar juntos o trabalho, ponderar de que 

maneira ele se relaciona ao trabalho passado, concebê-lo em termos de objetivos 

mais distantes, estilos de trabalho e assim por diante. “Igualmente importante, o aluno 

pode vir a internalizar essas práticas reflexivas para ser capaz de avaliar seu trabalho 

na ausência de agentes externos” (GARDNER, 1995, p. 102). 

 Entendemos que a prática do esporte educacional pode colaborar para a 

vivência do aluno nas mais diversas emoções, como: ansiedade, medo, angústia, 

felicidade que precisam ser identificadas e posteriormente controladas. Como abordou 

Kerkoski (2009, p. 79), o “ambiente esportivo é um lugar prazeroso de vínculos 

afetivos fortes, pelo qual o discente experimenta constantemente o sucesso e o 

fracasso”. Em estudo qualitativo realizado pelo autor, ao entrevistar atletas, 

treinadores e pais, com o intuito de verificar, na opinião dos sujeitos que são atores 

no processo de treinamento esportivo, se a prática esportiva contribuía para as 
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dimensões da inteligência emocional segundo as dimensões apresentadas por Bar-

On e Parker (2000). Na dimensão intrapessoal, que engloba o autodomínio, na pré 

categorização das respostas, 70% dos 18 sujeitos entrevistados, acredita que a 

prática esportiva desenvolve e aperfeiçoa a dimensão intrapessoal e 

consequentemente o autodomínio. 

Do ponto de vista da presente dissertação, concordamos que as emoções do 

sujeito encontram-se presentes no processo de ensino-aprendizagem e podem ser 

fundamentais para o sucesso do aluno/atleta, pois “a prática esportiva envolve a 

preparação dos aspectos físicos, técnicos, táticos, morais e psicológicos” 

(KERKOSKI, 2009, p. 17). Desde que, o professor favoreça um clima agradável em 

sala de aula, apoie seus alunos durante as atividades propostas e influencie 

positivamente, ou seja, a prática docente tem responsabilidade pelo desenvolvimento 

do educando no ambiente educacional (OLIVEIRA; KERKOSKI, 2014).  

Entre as metodologias que evidenciam o trabalho com o voleibol educacional, 

podemos citar a dissertação de Castanheira (2008), que traz elementos para a 

construção de uma educação voltada aos valores sociais, utilizando como objeto de 

estudo o voleibol. A autora discorre sobre a necessidade de inserir no processo 

formativo dos sujeitos o capital social, que dificilmente é aprendido isoladamente na 

sociedade restritamente capitalista, dependendo de relações humanas que 

proporcionem valores de cooperação, solidariedade e trabalho em grupo, ou seja, 

possivelmente construído através dos valores do esporte voleibol. Deste modo, o 

indivíduo como ator social, seja capaz de refletir e buscar soluções que atenta às 

demandas básicas de sua sobrevivência. Paralelamente, afirma que pelo fato do 

voleibol possuir como característica estrutural a ação de não reter a bola ao jogar, o 

aprendizado da cooperação se faz presente neste esporte. Desde que o professor 

tenha intencionalidade na estruturação do ambiente de aprendizagem. Faz referência 

ao controle emocional citando as obras de Elias. Contudo, deixa de esclarecer quais 

são os procedimentos metodológicos ou práticas pedagógicas necessárias para o 

aprendizado do autocontrole emocional, como também, para a internalização dos 

valores sociais, decisões que demandariam outro direcionamento à pesquisa. 

Em seguida, analisamos a obra de Mesquita e Graça, In: Tavares (2013), que 

propõem em seu estudo sobre o “ensino dos jogos desportivos”, a aplicação do 

“Modelo do ensino de Jogos para a Compreensão”, criado na Universidade inglesa de 

Loughborough Undesrstanding e tem como precursores Rod Thorpe e David Bunker. 
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Este modelo compreende 6 fases, que abrange: forma de jogo vs. alunos, apreciação 

do jogo, consciência tática, tomada de decisão, habilidade do jogo e performance. 

Entretanto, em nenhuma dessas etapas é mencionado o trabalho pedagógico 

considerando as emoções, priorizando, apenas o desenvolvimento de procedimentos 

cognitivos e técnicos.  

Em outro estudo de Mesquita, et al. In: Tavares (2013), sobre o “Modelo de 

Abordagem Progressiva ao jogo”, desenvolvido na Faculdade de Desporto no 

programa de Didática do Desporto Voleibol, os autores reconhecem que é necessário 

incluir na formação do discente a partilha de experiências de aprendizagens 

autênticas e entusiásticas para a formação social, buscando a aquisição do sentido e 

do valor do Desporto, mas deixa de informar a aprendizagem emocional. 

Além disso, podemos mencionar a Metodologia Compartilhar de Iniciação ao 

Voleibol. Para isso, buscamos a dissertação de Caron (2018), que esclarece os 

princípios abordados pela metodologia e a intencionalidade no trabalho sócio 

educacional. A autora afirma que o tamanho da quadra, rede e bola são adaptados 

em conformidade com as características de cada idade, separados pelas seguintes 

categorias: “mini 2x2”, “mini 3x3”, “mini 4x4” e vôlei. Além da estrutura adequada para 

a criança e adolescente, é desenvolvido, a partir da Teoria Cognitiva de Piaget, os 

valores sociais inerentes ao esporte “o trabalho com cada categoria enfatiza um valor 

específico: o valor cooperação é enfatizado na categoria “Mini 2x2”, do mesmo modo 

ocorre nas outras categorias em relação aos valores sociais: respeito, 

responsabilidade e autonomia (CARON, et al., 2017, p. 33). Apesar disso, a autora 

deixa de mencionar os procedimentos metodológicos necessários para o alcance 

desses valores, já que não era o foco da sua pesquisa. 

Conforme aborda Kerkoski (2009), a diferença de desempenho entre um 

aluno/atleta durante uma partida, pode ser influenciada pelo nível de ansiedade e 

desvio da meta a ser alcançada. Assim como, para que possam aprender a cooperar 

torna-se necessário o reconhecimento dos sentimentos durante a prática, com 

intervenções constantes e próprias da Psicologia do Esporte. Em outras palavras, a 

aprendizagem dos valores, como um objetivo final, depende de uma prática docente 

intencional que evidencie o trabalho emocional.  

Em suma, compreende-se que o esporte educacional pode ser um instrumento 

de aprendizagem capaz de despertar no aluno a identificação das situações 

ambientais que geram os sentimentos de ansiedade, ira, e consequentemente, 
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impulsionam comportamentos deliberados. O processo de conscientização e o uso de 

estratégias adequadas, pelo docente, durante o ensino-aprendizagem do voleibol, 

podem proporcionar ao aprendiz o uso de mecanismos eficientes de autocontrole 

emocional para o alcance do desempenho desejado (KERKOSKI, 2009). E diferente 

do estudo que o autor Kerkoski (2009) realizou, pelo qual abordou sobre as cinco 

competências emocionais de Bar-On e Parker (2000), o presente estudo enfatiza 

especificamente as competências interpessoais e intrapessoais, que estão 

relacionadas em como o indivíduo entende suas próprias emoções e como 

compreende as emoções alheias. Tendo em vista o período da adolescência, pelo 

qual o indivíduo apresenta dificuldade em administrar pensamentos e sentimentos em 

decorrência da maturação cerebral e das alterações orgânicas, sem deixar de 

mencionar que é um momento cadenciado por novas experiências e maior exposição 

a situações de risco.   

Diante disso, analisaremos em seguida o processo de ensino-aprendizagem na 

Educação Física, especificamente no trabalho com o voleibol, para a promoção do 

desenvolvimento emocional de alunos adolescentes. 

 

2.3.1  As intercorrências neuropsicológicas na adolescência: como as mudanças 

neurais interferem na aprendizagem 

 

De acordo com Leão, Dayrell e Reis (2011), a adolescência é uma fase da vida 

marcada por mudanças que interferem na maneira de pensar e agir do indivíduo. 

Essas mudanças acometem o processo de aprendizagem do sujeito em formação, 

que apresenta instabilidade nas suas ações e comportamentos. Devido, 

principalmente, à dificuldade na capacidade de administrar pensamentos e 

sentimentos, culminando com novas descobertas, emoções e conflitos, o jovem se 

questiona na sua relação com o ambiente e com suas próprias peculiaridades. 

Para compreender essas mudanças significativas que acometem o 

comportamento do adolescente, mais precisamente, no processo de desenvolvimento 

do autodomínio emocional, em princípio, tornou-se necessário perceber o sujeito 

(identidade específica) em envolvimento contínuo com o seu “eu” dentro de uma 

configuração específica. Como afirma Elias (2000), a identidade coletiva e o orgulho 

coletivo, ajudam a moldar a identidade individual, na experiência que o sujeito tem de 

si e das outras pessoas. Na adolescência a identidade coletiva é acentuada, devido 
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as mudanças no sistema de recompensa do cérebro, “todos os antigos hábitos são 

abandonados e a busca por novos prazeres, principalmente em grupos de afinidade, 

aparecem com frequência nas ações do indivíduo” (HERCULANO-HONZEL, 2005, p. 

90-91). 

Nesse sentido, adotamos como alicerce desta dissertação a configuração do 

esporte educacional, pois permite-nos compreender essa fase da vida do adolescente 

em pleno movimento social. Apesar de Goleman (2014) e Elias (2000) dificilmente 

adentrarem nesse campo de pesquisa, suas contribuições intelectuais foram 

fundamentais para aprofundar o estudo sobre o ser humano, e suas particularidades, 

em convivência social contínua.   

 

2.3.2 O processo de ensino-aprendizagem na Educação Física  

 

No que se refere ao contexto educacional da Educação Física, nos últimos 

anos, observa-se que as práticas voltadas unicamente ao conteúdo e a pura execução 

de gestos motores tem deixado de lado outras demandas importantes que envolvem 

a formação integral do aluno. Resultando na ausência de uma identidade clara da 

Educação Física no âmbito escolar (TANI, 2011). Apesar da fundamentação teórica 

proporcionada pelas últimas abordagens, tendências e concepções educacionais, 

verifica-se que a sustentação teórico e prática desta disciplina encontra-se 

fragmentada. Moreira (1991) complementa que as aulas desta disciplina, atualmente, 

revelam uma atividade sem continuidade, sem articulação e sem unidade, pelo qual o 

professor seleciona uma ou mais técnicas de movimento, que se reduz a repetição 

pura e simples, com o propósito de atender somente às especificações técnicas.  

Notoriamente, esse processo vem se repetindo a cada ano, segundo Tani 

(2011), o movimento humano, objeto de estudo e aplicação na Educação Física, é um 

fenômeno complexo e exige uma investigação apurada, pois envolve a interação de 

elementos bioquímico, neurofisiológico, comportamental e sociológico, dessa forma 

uma abordagem simplista pode restringir o seu uso a uma visão tradicional. Como 

afirmou o autor na seguinte citação 

 

É preciso mudar a Educação Física em que o professor entende o aluno como 
um sistema fechado, onde ele define o problema, a maneira de solucioná-lo, 
estabelece o número de tentativas necessárias para solucioná-lo, não permite 
a mudança de objetivo, do valor alvo e assim por diante (p. 357). 
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No âmbito escolar Oliveira e Kerkoski (2011) analisaram se a Educação Física, 

como componente curricular, auxilia no desenvolvimento das competências e aptidões 

da inteligência emocional e concluíram que esta disciplina pode ser um meio para a 

Educação Emocional. 

Com a finalidade de identificar as contribuições científicas na área da Educação 

Física educacional, foi realizada uma pesquisa no Portal de Periódicos da CAPES, 

sobre o estado da arte da “Educação Física e aprendizagem”. Foram mapeados 200 

artigos revisados por pares, após uma análise da pertinência dos títulos, foram lidos 

os resumos e selecionados apenas 16 artigos publicados a partir do ano 2000, os 

quais foram lidos os textos completos. Nos artigos pesquisados, verificou-se que a 

prática pedagógica do professor de Educação Física é caracterizada por: 

procedimentos e ao saber fazer; a prática pedagógica reducionista; valorização 

esportiva e desempenho técnico-físico; equívocos didáticos; imediatismo; 

simplificação pedagógica; e separação entre prática e conhecimento. Entre esses 

artigos, observou-se que 8 consideravam relevantes para a aprendizagem na 

Educação Física: as trocas de saberes entre professor e aluno; as experiências do 

aluno e do professor; a construção de autonomia e emancipação; o uso das 

manifestações corporais em sua totalidade; a necessidade de presença da linguagem 

corporal; professor e alunos atuantes; análise crítica da realidade e o uso da cultura 

corporal na formação de sujeitos participativos na vida em sociedade.  

Desta maneira, percebemos que o trabalho realizado pelo professor de 

Educação Física ainda se encontra distante dos atuais objetivos educacionais e 

sociais, considerando as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais, ou seja, 

o ensino-aprendizagem que envolva o indivíduo como um todo, diante de sua 

percepção cognitiva, de suas atitudes e do seu aspecto motor (DARIDO, 2005).  

Conforme já mencionado, a aprendizagem do esporte vai além da execução de gestos 

motores, sendo a combinação das capacidades motoras, cognitivas e emocionais. 

Além disso, outro aspecto de fundamental importância está na elaboração didático-

pedagógica utilizada pelo professor de Educação Física durante o ensino-

aprendizagem com alunos no período da adolescência. Como afirmou Leão, Dayrell 

e Reis (2011), durante o período escolar esse jovem é compreendido apenas como 

aluno e pouco como sujeito real que frequenta a escola, considerando suas demandas 

e expectativas. Neste aspecto, torna-se relevante para este estudo abordar a 
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adolescência, principalmente, por ser um período fundamental para a vida adulta. 

Dentro dessa perspectiva, buscamos aprofundar essa temática, a seguir.  

 

2.3.3 Os fatores neuropsicológicos na adolescência e o processo de ensino-

aprendizagem do esporte para o autodomínio emocional 

 

Para os autores Elias (2000), Herculano- Houzel (2005) e Goleman (2014) a 

adolescência pode ser compreendida como um período de transição para a vida 

adulta, acompanhada por mudanças nas capacidades cognitiva, emocional e social. 

Essa reorganização estrutural, contribui para o aparecimento de comportamentos 

característicos dessa fase, como: intensidade afetiva, engajamento social orientado 

pelos pares e aumento nas ações de riscos. Consequentemente, encontra-se 

associado, neste período, mudanças externas que acometem a formação do sujeito 

em pleno desenvolvimento, sendo sensível às influências, boas ou más do ambiente, 

tornando-se mais suscetível a comportamentos deletérios e resultados desastrosos 

(GOLEMAN, 2014).  

Para compreender os fatores neuropsicológicos na adolescência que 

interferem no processo de ensino-aprendizagem, Oliveira e Kerkoski (2017) 

realizaram uma pesquisa no Portal de Periódico da Capes e no Portal BVS (Bireme), 

dialogando com as obras dos autores Elias (2000), Herculano-Houzel (2005), 

Goleman (2014) e Tricoli (2010), foi possível verificar que as alterações fisiológicas 

acrescidas da influência do meio externo são preditores para o comportamento típico 

da adolescência. No trabalho de Geier et al. (2009), foi possível identificar que a poda 

sináptica e o aumento da mielinização no adolescente, podem contribuir para uma 

capacidade limitada para integrar eficientemente sinais de recompensa com os 

sistemas motores eferentes necessários para o comportamento motivado, portanto os 

adolescentes possuem menor motivação comparada ao adulto. Richards, Plate e 

Ernst (2012) complementam que a maturação desequilibrada das regiões límbicas 

relativas à região pré-frontal podem ser um mecanismo potencialmente prejudicial 

para o comportamento que surge nesse período, são mudanças cerebrais que 

contribuem para comportamentos típicos da adolescência. Já Larson et al. (2002), 

perceberam que o início da adolescência é um período de baixa estabilidade 

emocional, as relações com o estresse e o ajustamento psicológico interferem para 

índices baixos nos aspectos positivos. No entanto, o final da adolescência é marcado 
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por uma desaceleração das mudanças emocionais, a gama diária de emoções 

positivas e negativas mantem-se constantes em comparação com o início da 

adolescência.   

Nesse sentido, podemos perceber que a maturação cerebral desiquilibrada no 

sistema límbico e no lobo pré-frontal, somada a ativação frequente das regiões 

subcorticais afetivas e a poda sináptica, naturalmente provocam alterações 

comportamentais. Somado a influência do meio externo, o adolescente encontra-se 

mais susceptível a comportamento de risco e a queda no desempenho escolar. As 

exigências sociais e as demandas vividas na sociedade complexa podem levar ao 

afastamento das atividades esportivas e de lazer e, até mesmo, levar ao isolamento. 

De acordo com Tricoli (2010), o alto nível de exigência escolar e profissional ao longo 

dos anos, a diminuição da prática esportiva e a menor convivência social podem 

desencadear no adolescente danos decorrentes do estresse excessivo, como: 

dificuldade de memória, uso de drogas, dificuldade de concentração, gripes 

frequentes, depressão, irritabilidade, entre outros. Ainda de acordo com a autora, 

todos os adolescentes, atualmente, tendem a sofrer com os efeitos negativos do 

estresse. Ressalta-se que os adolescentes mais sensíveis, na maioria dos casos, são 

aqueles que tiveram dificuldades na infância para adquirir estratégias ou administrar 

as tensões (TRICOLI, 2010).  

Contudo, foi possível verificar que o apoio dos pais e professores, a 

aprendizagem sócio emocional na escola, o bem-estar positivo e as experiências 

positivas, podem contribuir para o desempenho ótimo do indivíduo em todos os 

aspectos de sua vida (OLIVEIRA; KERSKORKI, 2017). De acordo com Tricoli (2010), 

o adolescente precisa de uma rede de apoio que sirva de suporte ou modelo para 

aprender como administrar e resolver problemas. Mas para isso, entendemos que o 

apoio do adulto, além de fundamental, pode ser eficiente se houver esclarecimentos 

e entendimento dessas mudanças que interferem no comportamento dos sujeitos.  

De fato, reconhecer as dimensões que norteiam a adolescência pode contribuir 

para a prática pedagógica diária do professor de Educação Física, uma vez que, “a 

prática esportiva favorece a liberação de tensões, provocando um descontrole 

controlado das emoções” (ELIAS; DUNNING, 1992, p. 83). Em decorrência desse 

desequilíbrio e da mudança de comportamento, provocado pela experiência, ocorre a 

aprendizagem (BONADIMAN, 2001). Mas para que a aprendizagem seja significativa, 

torna-se necessário existir uma harmonia entre o controle das emoções percebidas e 
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as experiências adquiridas, visto que “nós associamos o que vemos e sentimos ao 

nosso redor como uma resposta emocional” (BREARLEY, 2004, p. 25). 

Principalmente, nesta etapa da vida marcada por mudanças que frequentemente 

alteram o comportamento e a maneira de pensar do sujeito em formação. Esse 

processo de equilíbrio entre as emoções e as experiências vividas pode ser alcançado 

desde que o indivíduo atinja o autodomínio emocional.  

Como afirmou Kerkoski (2009), o contato com os diversos sentimentos pode 

estimular no aluno a identificação de situações ambientais e possivelmente torná-las 

compreensíveis e controladas, desde que, o professor tenha a intenção de 

proporcionar ao discente a consciência de como se sente, identificando as possíveis 

barreiras emocionais e fortalecendo assim o processo de ensino-aprendizagem. Ainda 

nesse contexto, o referido autor argumenta que os adolescentes envolvidos na prática 

esportiva preocupam-se com seu estado de saúde, por ter relação direta com a sua 

autoimagem e também se preocupam com os outros colegas de equipe, pois 

dependem de todos para atingirem um bom resultado. 

Sendo assim, torna-se necessária a reflexão diária do aluno sobre a 

compreensão das suas emoções e dos colegas durante a aprendizagem do esporte 

para que seja possível o desenvolvimento do autodomínio emocional. Como condição 

essencial para a sociedade, os alunos precisam estar aptos emocionalmente para 

conviverem no ambiente social. E diante de uma “[...] sociedade onde as pessoas 

estão mais isoladas e tem poucas chances de manifestar seus sentimentos [...]” 

(ELIAS; DUNNING, 1992, p. 71), o esporte educacional como configuração social 

pode estimular os alunos a pensarem corretamente (grifo nosso). 

 

 

2.4 METODOLOGIAS FACILITADORAS: OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO   

SOCIAL E O AUTODOMÍNIO 

 

 

 A partir de algumas obras analisadas, realizamos um breve panorama de 

metodologias que podem ser facilitadoras para o desenvolvimento social e para o 

autodomínio emocional de alunos adolescentes. Em princípio, utilizamos as obras dos 

autores Brearley (2004) e Alzina et al. (2009), que permitiram visualizar o processo de 

ensino-aprendizagem na prática docente. Posteriormente, realizamos uma pesquisa 
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no Portal de Periódicos da CAPES, identificando outras possíveis metodologias para 

o desenvolvimento das aptidões de empatia e autocontrole. Sobretudo, entendemos 

que a aprendizagem do autodomínio emocional demanda tempo e aperfeiçoamento 

dessas aptidões. Posto que, apenas emitir um comentário ou dar uma bronca no 

momento de conflito é insuficiente para a aprendizagem, pois requer repetição, 

insistência e treinamento diário (ALZINA et al., 2009), com atividades que permitam 

atingir as competências emocionais necessárias para o amadurecimento das aptidões 

relacionadas ao autodomínio (grifo nosso).  

 Deste modo, compreendemos o significado de competência emocional, pela 

definição de Alzina et al. (2009), como a ação de colocar em prática conhecimentos, 

capacidades, habilidades e atitudes, fundamentais para uma adequada compreensão 

e expressão de emoções. Na obra “Atividades para o desenvolvimento da inteligência 

emocional nas crianças”, encontramos cinco blocos de competências, relacionadas: a 

consciência emocional, adequação emocional, autonomia emocional, habilidades 

socioemocionais e habilidades para a vida e o bem-estar emocional.  

Os autores esclarecem que para desenvolver as competências emocionais, 

pais e professores precisam ter consciência da importância desse aprendizado para 

a vida. E como qualquer outro processo de aprendizagem, são difíceis de se 

desenvolver, demanda esforços, treino e tempo, ou seja, é necessário estar disposto 

para investir tempo, esforço e atenção. A partir das competências mencionadas, 

buscamos identificar as atividades relacionadas às aptidões emocionais de empatia e 

autocontrole, adaptando novas possibilidades no trabalho prático do professor.   

 Iniciaremos pela consciência emocional, entendida como “a capacidade de 

perceber, identificar e dar nomes aos sentimentos e emoções” próprios e das demais 

pessoas, expresso de maneira verbal ou não verbal, é a competência fundamental 

para que existam todas as demais (ALZINA et al., 2009, p. 10). Complementando, 

Madureira (2010) afirma que a consciência emocional encontra-se intimamente 

relacionada ao autocontrole, pois o sujeito aprende a ouvir seus próprios sentimentos, 

ser coerente e sincero consigo mesmo, identificando suas emoções e do próximo.  

 Para desenvolver a consciência emocional podemos utilizar meios da 

Educação Emocional, aprendendo quando, onde e como expressar os próprios 

sentimentos, tomando consciência da influência nas outras pessoas e se 

responsabilizando pelas consequências desses sentimentos (RÊGO; ROCHA, 2010). 

É possível que seja desenvolvida através de jogos e perguntas, desde que seja 
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estimulada a “consciência de como se sentem”. Algumas questões provocativas que 

podem ser utilizadas, desde que tenha pertinência com a atividade programada: 

“como você se sente? O que tem vontade de fazer? Como acha que o outro se sente? 

O que você acha que ele tem vontade de fazer?” (ALZINA et al., 2009, p. 11). 

A partir da obra de Alzina et al. (2009, p. 12 – 57), reconstruímos possibilidades 

que podem ser facilitadores na metodologia do professor de Educação Física para o 

desenvolvimento da consciência emocional, dentro e fora da sala de aula, com o 

enfoque para as aptidões emocionais de empatia e autocontrole. É o que 

apresentamos no quadro, a seguir. 

 

 
DESCRIÇÃO 

 
QUESTÕES 

 
OBJETIVO 

 
APTIDÃO EMOCIONAL 

O(a) professor(a) faz 
uma atividade de 

“pega-pega” e deixa 
apenas um menino de 

fora, sem dar 
explicações, alternando 
os alunos na função de 

“participante” e “não 
participante”. 

Após isso pede que os 
alunos observem qual a 

expressão facial 
quando estamos dentro 

e fora da atividade. 

Como você se sentiu 
ao brincar junto com 

os outros? 
Como você se sentiu 

ao não brincar? 
O que você faria para 

ajudar aquele que 
estava sozinho fora 

da brincadeira?” 
 

 

Reconhecer e 
identificar as 

emoções das outras 
pessoas. 

 
EMPATIA 

O(a) professor(a) 
dispõe para os alunos 
alguns desenhos de 
expressões faciais e 

pede para que 
escolham aquela que 

representa o seu 
sentimento no início da 
aula. Após o término da 
aula, pede novamente 
que escolham aquela 

que representa o 
sentimento naquele 
momento e algumas 
questões para serem 

trabalhadas em grupo.  
Continua  

A emoção escolhida é 
a mesma de seus 

colegas, no início e 
no final da tarefa? 

Há alguma emoção 
diferente das demais 

no grupo?  
Se sim, compreende 

por que o colega 
sente diferente?” 

Aceitar que nem 
todos sentem a 

realidade da mesma 
maneira.  

 
 
 

 

 
EMPATIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUADRO 1 – ATIVIDADES PARA A CONSCIÊNCIA EMOCIONAL. 
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Continuação 
DESCRIÇÃO 

 
QUESTÕES 

 
OBJETIVO 

 
APTIDÃO EMOCIONAL 

Após uma atividade 
competitiva, por 

exemplo, uma corrida 
de 100 metros valendo 
medalha ou um torneio 
de voleibol. Pedir para 
os alunos respondam 

algumas questões. 
 

Qual emoção você 
sentiu no início da 

partida? 
Qual emoção você 

sentiu durante? 
Qual emoção você 
sentiu no final da 

partida? 
 

Reconhecer as 
próprias emoções. 

 

AUTOCONTROLE 
 

Os alunos recebem um 
quadro de lista com dez 

situações diferentes, 
contendo seis 

emoções: alegria, 
tristeza, ira, medo, 

vergonha e amor. As 
situações serão 

propostas em aula, por 
exemplo, escolha da 

própria equipe ou 
escolha pelo(a) 

professor(a).  

Como você se sentiu 
ao escolher a própria 

equipe? 
Como você se sentiu 

ao não escolher a 
equipe? 

Relacionar emoções 
com os 

acontecimentos em 
aula 

AUTOCONTROLE 

QUADRO 1 – ATIVIDADES PARA A CONSCIÊNCIA EMOCIONAL 

FONTE: Adaptação da obra de Alzina et al. (2009)  

 

Na sequência, os autores Alzina et al. (2009), descrevem a segunda 

competência, chamada de adequação emocional, que pode ser compreendida 

conforme o significado, encontrado no dicionário, da palavra “adequar”: “amoldar, 

acomodar, proporcionar, igualar, acomodar-se, conformar, adequamos” (BUENO, 

2007, p. 26). Essa competência envolve a condição de saber “adequar as emoções e 

esperar o momento oportuno para falar”, ou seja, acomodar as emoções para agir de 

maneira assertiva nas situações cotidianas. Além disso, podemos entender como a 

capacidade de autogerar emoções positivas, após termos consciência das emoções 

que desencadeiam o estado de humor positivo ou negativo, atuando de maneira 

estratégica nas situações críticas e de conflitos. Como elucida os autores “a violência 

é consequência da ira mal resolvida”, assim controlar a ira pode ser uma estratégia 

para evitar ações violentas (ALZINA et al., 2009, p. 58 - 59). Para isso precisamos 

aprender a lidar com a ira, com muito esforço, tempo e treinamento.  

 

A adequação emocional é essencial quando se interage com outras pessoas, 
como acontece com os colegas de classe. É essencial saber escutar, não se 
precipitar, formular perguntas, aceitar silêncios, introduzir estratégias de 
melhoria do clima emocional, etc. (ALZINA et al., 2009, p. 59). 
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 Nesse sentido, a partir dos autores reelaboramos algumas atividades para a 

aprendizagem da adequação emocional, com o enfoque no autodomínio. É o que 

descrevemos no quadro, a seguir. 

 

 
DESCRIÇÃO 

 
QUESTÕES 

 
OBJETIVO 

 
APTIDÃO EMOCIONAL 

Em uma cartolina o(a) 
professor(a) desenha a 
imagem do semáforo, 

na sequência das cores 
vermelha, amarela e 
verde. Junto com os 

alunos define o 
significado de cada cor, 

por exemplo: 
“vermelho” pare, 

“amarelo” respire fundo 
e no “verde” explique o 

problema e como se 
sente.  

 

Pense na luz 
vermelha e pare. 

Não grite, não 
insulte, nem agrida, 

reflita. 
Pense na luz 

amarela e respire 
fundo até que possa 
pensar com clareza. 
Pense na luz verde e 
diga aos demais os 
problemas, como se 

sente para tentar 
encontrar uma 

solução. 

Adquirir uma 
estratégia para 

adequar as emoções 

 
AUTOCONTROLE 

Após uma atividade 
intensa, o(a) 

professor(a) acomoda 
os alunos em alguns 
colchonetes e pede 
para que fechem os 
olhos e “inspire” e 

“expire” tranquilamente, 
orientando para que 
sintam as partes do 

corpo: cabeça, pescoço 
e assim por diante. 

Dissolvendo as tensões 
de maneira a buscar o 
relaxamento corporal 

completo.  

Durante a atividade 
responda: qual a 

parte do seu corpo 
está mais tensa? 
Perceba por que 

algumas partes do 
corpo estão mais 

tensas? 
 

Aprender formas de 
relaxamento para a 

diminuição de 
tensões. 

 
AUTOCONTROLE 

QUADRO 2 – ATIVIDADES PARA A ADEQUAÇÃO EMOCIONAL 

FONTE: Adaptação da obra de Alzina et al. (2009) 

 

 Como nas demais competências, a autonomia emocional encontra-se 

associada ao autodomínio, pois é “a capacidade para analisar criticamente as normas 

sociais, a capacidade para buscar ajuda e recursos, a capacidade para avaliar”. De 

maneira que o sujeito seja capaz de expressar como se sente, adotando valores 

positivos sobre si mesmo, na busca de ajuda quando necessário. Essa competência 

permite também desenvolver a empatia, já que implica em estar no meio como agente 

social, aderindo os valores de responsabilidade com os demais e adotando 

habilidades sociais positivas. Em síntese poderíamos afirmar, é a condição para que 

o indivíduo se perceba como integrante do meio social. Para além da percepção de 
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suas emoções, recebendo feedbacks positivos ou negativos de outras pessoas, desde 

o nascimento até os doze anos de idade, e assim moldando a sua personalidade 

(ALZINA et al., 2009, p. 88).  

 Do mesmo modo, citamos algumas atividades elaboradas a partir da obra de 

Alzina et al. (2009), com o enfoque pedagógico. É o que expomos no quadro, a seguir. 

 

 
DESCRIÇÃO 

 
QUESTÕES 

 
OBJETIVO 

 
APTIDÃO EMOCIONAL 

O(a) professor(a) 
entrega para seus 
alunos uma folha 

contendo um quadro de 
“aspectos positivos” e 
“aspectos negativos”. 

Essa folha deverá 
passar por todos da 

classe e, 
posteriormente, por 

seus familiares.  

Como você se sentiu 
ao ler seus pontos 

positivos e 
negativos? 

Foi importante saber 
a opinião de outras 

pessoas? 
Alguma surpresa ao 
ler a devolutiva das 

pessoas? 

Promover a 
construção da 

identidade. 

 
AUTOCONTROLE 

No final do primeiro 
semestre, o(a) 

professor(a) entrega 
para seus alunos uma 

folha contendo as 
seguintes questões: 
“aprendi sozinho” e 

“aprendi com o grupo”. 
No final do ano, a 

professor retoma a 
atividade novamente 

propondo a 
comparativa. 

Você gosta de como 
aprendeu? 

Você gosta de 
aprender com o 

grupo? 
O que você mudaria 
durante o processo? 

 

Ter consciência de si.  
AUTOCONTROLE 

QUADRO 3 – ATIVIDADES PARA A AUTONOMIA EMOCIONAL 

FONTE: Adaptação da obra de Alzina et al. (2009) 

 

 De maneira sucinta iremos apresentar alguns conceitos e atividades referente 

as últimas competências emocionais mencionadas na obra de Alzina et al. (2009): 

habilidades socioemocionais e habilidades para a vida e o bem-estar emocional. De 

acordo com os autores, as habilidades socioemocionais são atitudes que favorecem 

as relações com os demais, algumas delas são: assertividade, empatia, saber escutar, 

definir um problema, avaliar soluções e negociação. Bem como, as habilidades para 

a vida e o bem-estar emocional são recursos para a superação de acontecimentos 

diários e imprevistos, adotando uma atitude positiva. Assim, entendemos que essas 

competências também podem colaborar para o desenvolvimento do autodomínio 

emocional, pois envolvem a aprendizagem das aptidões emocionais de empatia e 

autocontrole, como veremos no quadro a seguir. 
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DESCRIÇÃO 

 
QUESTÕES 

 
OBJETIVO 

 
APTIDÃO EMOCIONAL 

No início da aula o(a) 
professor(a) propõe a 
seguinte tarefa: nas 

próximas duas aulas as 
atividades e a 

comunicação entre 
vocês acontecerão 

através de mímica, não 
sendo permitido falar, 

terão que se expressar.  

Quais foram as 
dificuldades? 

Consegui expressar o 
que gostaria de falar? 
Entendi a expressão 

corporal do 
professor(a) e dos 

colegas? 

Reconhecer a 
importância da 

comunicação não 
verbal a partir da 

expressão corporal. 

 
AUTOCONTROLE E 

EMPATIA 

Após uma partida com 
a equipe rival, ou após 

um campeonato. 
Entregar para os 

alunos desenhos de 
expressões faciais e 

pedir para que circulem 
aquela que representa 
a emoção percebida 
naquele momento 

(assustado, irritado, 
choroso, brincalhão, 

contente, entre outros). 
Após isso pedir que, 

em grupo, percebam se 
as expressões faciais 

circuladas são comuns 
a todos.  

Como se sentiu ao 
ver que os colegas 

marcaram itens 
diferentes do seu? 

Como você se 
sentiria se estivesse 

na equipe 
adversária? 

O que pode ser feito 
para você se sentir 

diferente? 

Compreender que 
existem diferentes 
maneiras de ver as 
coisas e aceitar o 
ponto de vista dos 

outros. 

 
AUTOCONTROLE E 

EMPATIA 

QUADRO 4 – ATIVIDADES PARA HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS E HABILIDADES PARA A 

VIDA E O BEM-ESTAR EMOCIONAL 

FONTE: Adaptação da obra de Alzina et al. (2009).  

 

Em outra perspectiva, Brearley (2004, p. 14-17) propõe o “Programa de 

Aprendizado Mágico”, dividido em alfabetização emocional e aprendizado emocional, 

“com o objetivo de dar a todos os alunos um conjunto de ferramentas emocionais para 

o sucesso”. De maneira breve, na alfabetização os alunos aprendem a descrever e 

compreender as próprias emoções e do próximo; no aprendizado emocional o aluno 

aprende como usar essas emoções previamente identificadas, ou seja, como 

responder ao ambiente. O processo de aprendizagem contempla: “sistema de 

representações”, que são os nossos sentidos; “orientação”: como utilizamos nossos 

sentidos no momento de falar e de se expressar; “ligação”: conhecer e utilizar mais de 

um sentido durante a aprendizagem; e “efeito”: o aluno compreende como adquiriu o 

conhecimento.  

Segundo o autor, os alunos assimilam as informações de forma diferentes, 

alguns utilizam a audição, outros a visão ou a cinestesia. No transcorrer, após o 
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sistema de representações receber as primeiras informações do ambiente, responde 

ou reage a partir de uma orientação que pode influenciar o bom relacionamento, 

“desencadeando a participação de outros sentidos e experiências que contribuem 

para novas aprendizagens” (BREARLEY, 2004, p. 24).  

Nesse sentido, para atingir a proposta do programa se torna necessário que os 

professores adquiram determinadas atitudes, como relembrar o conteúdo aprendido 

anteriormente e “de como eles se sentiram no aprendizado, recordar o máximo as 

memórias positivas”. Além disso, é possível, promover a partir de uma aula de 

relaxamento a retomada desses conteúdos e sentimentos. Como também, durante as 

aulas pedir para que os alunos percebam seus movimentos e como se sentem durante 

a realização da tarefa (BREARLEY, 2004, p. 31).  

Além desses autores, buscamos identificar outras metodologias que abarquem 

o princípio do aprendizado emocional, especificamente, no desenvolvimento do 

autodomínio. Para isso, realizamos uma pesquisa no Portal de Periódicos da CAPES, 

buscando identificar os estudos sobre autocontrole emocional e empatia no processo 

de ensino-aprendizagem, conforme pesquisa do estado da arte, utilizando os 

seguintes termos: empathy in the classroom, self-control in the classroom, empathy 

and education sport e self-control and education sport. Somando os dados 

pesquisados pelos termos acima, tivemos um total de: 22.937 artigos encontrados e 

revisados por pares, analisados 638 e selecionados 29. Por conseguinte, detalhamos 

o processo de pesquisa logo abaixo. 

Na busca utilizando o termo empathy in the classroom, encontramos 15.626 

artigos revisados por pares, analisamos os títulos e selecionamos 200, após a leitura 

dos resumos optamos por 10 artigos. Com o termo self-control in the classroom, 

encontramos 1.618 artigos revisados por pares, verificamos os títulos pertinentes e 

selecionamos 200, posteriormente adotamos 9 artigos. Na busca usando o termo 

empathy and education sport, encontramos 3.933 obras, refinamos a busca usando 

somente o termo empathy e encontramos 127 artigos, identificamos os títulos 

pertinentes e selecionamos apenas 2 artigos. Por fim, utilizando o termo self-control 

and education sport foram buscados 1.760 artigos revisados por pares, analisamos os 

títulos e optamos por 130 artigos, após leitura dos resumos, escolhemos apenas 8 

artigos. Consideramos relevantes para a pesquisa, os estudos que indicaram ou 

apresentaram metodologias para o autodomínio emocional, especificamente, sobre a 
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empatia e o autocontrole emocional no contexto do ensino-aprendizagem, 

principalmente, àqueles voltados ao trabalho realizado na prática pedagógica.  

Nos quadros 5, 6, 7 e 8 é possível dimensionar os 29 artigos ordenados 

conforme apareciam no periódico e lidos por completo. E, em negrito, os 12 artigos 

selecionados para a pesquisa, considerando àqueles que apresentavam 

metodologias para o desenvolvimento do autodomínio emocional.  

Durante a busca por artigos sobre empathy in the classroom, consideramos os 

seguintes artigos. 

  
Empatia na sala de aula / empathy in the classroom 

Autor/ ano de publicação Título  Aptidão emocional 
UPRIGHT, Richard L, 2002 To tell a tale: the use of 

moral dilemmas to increase 
empathy in the elementary 
school child 

 
EMPATIA 

GARNER, Pamela. W; 
MOSES, Laurence. K; 
WAAJID, Badiyyah, 2013 

Prospective teachers’ 
awareness and expression of 
emotions: associations with 
proposed strategies for 
behavioral management in 
the classroom 

 
EMPATIA 

SENG, Loh Kah; WEI, Lee 
Si; 2010 

From Living under attap to 
residing in the sky: 
imagination and empathy 
in source-based history 
education in singapore 

 
EMPATIA 

MACNAMARA, Jessica; 
GLANN, Sarah; DURLAK 
Paul, 2017  

Experiencing misgendered 
pronouns: a classroom 
activity  to encourage 
empathy 

 
EMPATIA 

HALL, Joan. K; SMOTROVA 
Tetyana, 2012 
 

Teacher self-talk: 
interactional resource for 
managing instruction and 
eliciting empathy 

 
EMPATIA 

SIERKSMA, Jellie; THIJS 
Jochem; VERKUYTEN 
Maykel, 2014 

Children’s intergroup helping: 
the role of empathy and peer 
group norms 

 
EMPATIA 

RIDDETT –MOORE, 
Karinna, 2009 
 

Encouraging empathy 
through aesthetic 
engagement: an art lesson 
in living compositions 

 
EMPATIA 

BAYNE, Hannah B; 
JANGHA, Awa, 2016 
 

Utilizing improvisation to 
teach empathy skills in 
counselor education 

 
EMPATIA 

 
 
WARREN, Chezare A, 2013 

Towards a pedagogy for 
the application of empathy 
in culturally diverse 
classrooms 

 
EMPATIA 

GARCÍA-LÓPEZ, Luis 
Miguel; CAMPO, David. G, 
2013 

The effects of a sport 
education season on 
empathy and assertiveness 

 
EMPATIA 

QUADRO 5 – ARTIGOS LIDOS POR COMPLETO SOBRE EMPATIA NA SALA DE AULA  

FONTE: O autor (2019)  
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 Posteriormente, com o termo self-control in the classroom, realizamos a leitura 

completa dos artigos e selecionamos os seguintes. 

 

Autocontrole em sala de aula / self-control in the classroom 
Autor/ ano de publicação Título  Aptidão emocional 

BEAVER, Kevin. M; WRIGHT, 
John Paul; MAUME, Michael, 
2008 

The effect of school 
classroom characteristics on 
low self-control: a multilevel 
analysis 

 

AUTOCONTROLE 

MCCLELLAND, Elizabeth; 
PITT Anna; STEIN, John, 2015 

Enhanced academic 
performance  using a novel 
classroom physical  activity 
intervention to increase 
awareness, attention and self 
control: putting embodied  
cognition into practice 

 

AUTOCONTROLE 

MICHAEL, S. Rosenbaum; 
RONALD, s. Drabman, 1979 

Self-control training in the 
classroom. a review and 
critique 

AUTOCONTROLE 

BERGIN, Christi; BERGIN, 
David. A, 1999 

Classroom discipline that 
promotes self-control 

AUTOCONTROLE 

TOMAS, Louisa; RIGANO, 
Donna; RITCHIE, Stephen. M, 
2016  

Students’ regulation of their 
emotions in a science 
classroom 

AUTOCONTROLE 

LANE, Kathueen. L; WEHBY, 
Joseph. H; COOLEY, Cristy, 
2006.  

Teacher expectations of 
students classroom Behavior 
across the grade span: 
which social skills are 
necessary for success? 

 

AUTOCONTROLE 

FASTMAN, Brenda. G; 
RASBURY, Wiley. C, 1981  

 

Cognitive  self-instruction for 
the  control  of  impulsive  
classroom  behavior: ensuring 
the treatment package 

 

AUTOCONTROLE 

GARCÍA, Cristina. M, 2017 

 

The role of emotional 
intelligence in bilingual 
education: a study on The 
improvement of the oral 
language skill 

 

AUTOCONTROLE 

LEE, Hyunjoo, 2012  Effects of goal relations on self-
regulated learning in multiple 
goal pursuits: performance, the 
self-regulatory process, and 
task enjoyment 

 

AUTOCONTROLE 

QUADRO 6 – ARTIGOS LIDOS POR COMPLETO SOBRE AUTOCONTROLE NA SALA DE AULA  

FONTE: O autor (2019)  
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Em relação à pesquisa sobre empathy and education sport, apenas 2 artigos 

foram relevantes e os divulgamos no Quadro 7, a seguir. 

  

Empatia e esporte educacional / empathy and education sport 
Autor/ ano de publicação Título  Aptidão emocional 

BURGUEÑO, Rafael; 
MEDINA-CASAUBÓN, Jesús; 
MORALES-ORTIZ, Esther; 
CUETO-MARTÍN, Maria. B; 
SÁNCHEZ-GALLARDO, 
Isabel, 2017 

Educación deportiva versus 
enseñanza tradicional: 
Infuencia sobre la regulación 
motivacional en alumnado de 
Bachillerato 

 
EMPATIA 

 
 
FUKAZAWA, Hiroshi, 2016 

スポーツにおけるスポーツにおけるスポーツにおけるスポーツにおける拡大経験拡大経験拡大経験拡大経験のののの意味意味意味意味づけづけづけづけ―――― 知覚知覚知覚知覚―感覚論感覚論感覚論感覚論とととと自自自自他他他他のののの関係性関係性関係性関係性をめぐってをめぐってをめぐってをめぐって ―1 
 
Significado da experiência 
de expansão em esportes - 
Teoria Percepção Sensorial e 
Relação entre o Eu e os 
Outros 

 
EMPATIA 

QUADRO 7 – ARTIGOS LIDOS POR COMPLETO SOBRE A EMPATIA E O ESPORTE 

EDUCACIONAL 

FONTE: O autor (2019) 

 

Na busca pelo termo self-control and education sport, foram encontrados 

apenas 8 artigos, anunciados, a seguir. 

 

Autocontrole e o esporte educacional / self-control and education sport 
Autor/ ano de publicação Título  Aptidão emocional 

KOLOVELONIS, Athanasios; 
GOUDAS, Marios; 
HASSANDRA, Maria; 
DERMITZAKI, Irini, 2012 

Self-regulated learning in 
physical education: 
examining the effects of 
emulative and self-control 
practice 

 
AUTOCONTROLE 

ORKIBI, Hod; RONEN, 
Tammie; ASSOULIN, Naama, 
2014 

The subjective well-being of 
israeli adolescents attending 
specialized school classes 

 
AUTOCONTROLE 

TAMMINEN, Katherine A; 
GAUDREAU, Patrick; 
MCEWEN, Carolyn E; 
CROCKER, Peter R.E, 2015 

Interpersonal emotion 
regulation among adolescent 
athletes: a bayesian 
multilevel model predicting 
sport enjoyment and 
commitment 

 
AUTOCONTROLE 

GARCÍA-LÓPEZ, Luis Miguel; 
CAMPO, David. G. D; 
GONZÁLEZ-VÍLLORA. S; 
VALENZUELA, Alfonso. V, 
2012  
Continua  

Cambios en la empatía, la 
asertividad y las relaciones 
sociales por la aplicación del 
modelo de instrucción 
educación deportiva 

 
AUTOCONTROLE 

QUADRO 8 – ARTIGOS LIDOS POR COMPLETO SOBRE O AUTOCONTROLE E O ESPORTE 

EDUCACIONAL 
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Continuação 
Autor/ ano de publicação 

 
Título 

 
Aptidão emocional 

 
 
 
CRYAN, Mark; MARTINEK, 
Thomas, 2017 
 

 
 
Youth sport development 
through soccer: an evaluation 
of an after-school program 
using the TPSR model 
 
 

 
 
 

AUTOCONTROLE 
 

 
 

KOLOVELONIS, Athanasios; 
GOUDAS, Marios; 
DERMITZAKI, Irini; 
KITSANTAS, Anastasia, 2012 

Self-regulated learning and 
performance calibration 
among elementary physical 
education students 

AUTOCONTROLE 

ELDAR, Eitan, 2006 Educating through the 
physical - procedures and 
implementation 

AUTOCONTROLE 

CUEVAS, Ricardo; GARCIA-
LOPEZ, Luis Miguel; SERRA-
OLIVARES, Jaime, 2016 

Sport education model and 
self-determination theory: an 
intervention in secondary 
school children 

 
AUTOCONTROLE 

QUADRO 8 – ARTIGOS LIDOS POR COMPLETO SOBRE O AUTOCONTROLE E O ESPORTE 

EDUCACIONAL 

FONTE: O autor (2019) 

 

 A partir dos artigos selecionados, apresentados nos quadros anteriores, 

visualizamos as frases e parágrafos comuns entre os estudos, sobre a metodologia 

de ensino-aprendizagem no desenvolvimento das aptidões emocionais de empatia e 

autocontrole. Após a interpretação das informações dos artigos e as indicações de 

Brearley (2004) e Alzina et al. (2009) elaboramos uma tabela com os seguintes 

tópicos: metodologia, conteúdo ou procedimento, objetivo e aptidão emocional. 

Totalizando 12 possíveis metodologias que podem ser trabalhadas pelo professor 

dentro ou fora de sala de aula, apresentadas a seguir. 
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METODOLOGIA CONTEÚDO/PROCEDIMENTO OBJETIVO APTIDÃO 
EMOCIONAL 

Entrevista entre 
alunos  

Entrevista dirigida, na qual os 
alunos deverão tomar nota 
quando se identificarem com as 
respostas do colega, observando 
as expressões faciais. 

Explorar e 
experimentar as 
dificuldades de outros 
indivíduos. 

Empatia 

Aula dialogada 
com perguntas e 
respostas 

Interrogatório sobre 
relacionamento interpessoal. 
Escrita de um diário sobre seus 
próprios sentimentos. 

Expressar suas ideias 
e perceber seus 
próprios sentimentos. 

Empatia e 
autocontrole 

Discussão de 
regras e tarefas 

Jogos modificados, regras 
modificadas e participação nas 
tarefas. 

Colocar-se na posição 
do outro, compreender 
os diferentes papéis e 
ser assertivo. 

Empatia 

Aula de debates 
fictícios e 
encenação 

Jogos de simulação estruturados 
ou encenação de papéis e 
funções. 

Vivenciar realidades 
diferentes, colocando-
se no lugar do outro. 

Empatia 

Fontes 
históricas 
considerando as 
experiências do 
professor e do 
aluno 

Através de fontes históricas e 
experiências sobre o assunto. 
Produção de roteiros ou 
questionários de entrevista entre 
colegas. 

Compreender 
diferentes realidades, 
colocando-se no lugar 
do outro. 

Empatia 

Aula de auto-
relato e diário de 
emoções 

Em pequenos grupos os alunos 
escrevem e produzem vídeos, 
constroem um diário com as 
principais emoções percebidas. 

Identificar as emoções 
mais salientes durante 
o processo de ensino-
aprendizagem. 

Autocontrole 

Aula de auto-
relaxamento e 
meditação 

Reconsideração e isolamento do 
foco (conflito) para obter 
serenidade ou distração. 
Relembrar conteúdos 
aprendidos. 

Conhecer as próprias 
forças e fraquezas, 
diminuir tensões. 

Autocontrole 

Aula de auto-
observação e 
auto-gravação 

O aluno monitora o próprio 
comportamento durante a aula e 
subsequente realiza o registro. 

Compreender e 
controlar as mudanças 
comportamentais. 

Autocontrole 

Experiências 
vivas e 
subjetivas 

Práticas que envolvam a relação 
ou dependência mútua entre os 
sujeitos. 

Compreender os 
próprios sentimento e 
do outro. 

Empatia e 
autocontrole 

Atribuição de 
tarefas e 
funções 

Jogos modificados em pequenos 
grupos. 

Aperfeiçoar a técnica, 
a tomada de decisão e 
responsabilidade. 

Autocontrole 

Participação em 
tarefas e 
funções 
rotativas 

Construção de regras do jogo e o 
cumprimento de diferentes 
papéis. 

Desenvolver a 
assertividade, 
responsabilidade e 
compreensão das 
diferentes funções. 

Empatia e 
autocontrole 

Escolha de 
tarefas de 
aprendizagem 
durante 
discussões pré-
organizadas 

“Jogos preferidos”, pausas nas 
aulas para discussões, feedback 
imediato e positivo. Jogos de 
demanda extrema, situações de 
fadiga, episódios competitivos e 
jogos sem árbitro externo 

Assumir 
responsabilidade pela 
aprendizagem dos 
outros, prontidão para 
as tarefas e respeito 
mútuo. 

Empatia 

QUADRO 9 - METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO AMADURECIMENTO DAS 

APTIDÕES EMOCIONAIS 

FONTE: O autor (2019) 
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 Posteriormente, essa pesquisa somada as indicações de Brearley (2004) e 

Alzina et al. (2009), fundamentou a elaboração do roteiro de entrevista e, 

consequentemente, serviu para analisar os discursos dos professores que se 

aproximavam das 12 possíveis metodologias para o autodomínio emocional. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 NATUREZA DO ESTUDO E O TIPO DE PESQUISA 

 

 

 Esta dissertação foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Reitoria: Av. Sete de 

setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 3310-4943, e-

mail: coep@utfpr.edu.br e foi aprovada pelo parecer número 2.700.055. 

A natureza da pesquisa pode ser classificada como qualitativa, descritiva e 

comparativa, segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa refere-se à 

análise de dados que descreve as ações naturais dos indivíduos buscando a 

resolução de problemas. Podendo acessar de imediato aquilo que acontece no 

mundo, “examinar o que as pessoas de fato fazem na vida real” (SILVERMAN, 2009, 

p. 110). 

Em princípio, o uso da pesquisa qualitativa na Educação Física é relativamente 

recente, sendo empregado há mais tempo nas áreas da antropologia, psicologia e 

sociologia. Segundo Thomas, Nelson e Silverman (2007), este tipo de pesquisa 

permite a interpretação do conteúdo investigado, principalmente em ambientes do 

cotidiano, como por exemplo: escolas, ginásios, instalações esportivas, entre outros.  

Ainda de acordo com os autores, o método qualitativo investiga a essência do 

fenômeno, proporcionando o contato com diferentes opiniões e visão de mundo 

vivenciadas pelos pesquisados. Deste modo, a sensibilidade e percepção do 

pesquisador é fundamental para a coleta e análise dos dados, podendo afetar 

diretamente o processo de pesquisa. 

Diante dos diferentes tipos de pesquisa vinculados ao método qualitativo, 

utilizamos a pesquisa descritiva, que corrobora para a obtenção de declarações dos 

sujeitos pesquisados, a partir de entrevistas e questionários semi-estruturados de 

profundidade. Como afirmou Thomas, Nelson e Silverman (2007), os problemas 

podem ser resolvidos e as práticas melhoradas a partir de descrições objetivas e 

completas encontradas na pesquisa descritiva. E para complementar, usamos o 

método comparativo com o intuito de buscar aproximações e distanciamentos no 

trabalho realizado na prática docente, após a definição do conjunto de categorias, 
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admitindo testar hipóteses provisórias, comparando os diferentes conteúdos que 

surgirem da primeira análise (SILVERMAN, 2009).   

 

 

3.2  PARTICIPANTES  

 

 

Diante da demanda restrita de professoras envolvidas no trabalho específico 

com o voleibol, nos meses previstos para a pesquisa, no âmbito extracurricular da 

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), optamos por delimitar 

a participação de 12 professores de Educação Física de ambos os sexos, com 

diferentes idades e com mais de cinco anos de experiência profissional, pois entende-

se que já passou pelo estágio probatório e encontra-se estável em seu ambiente de 

trabalho. Sendo três professores do sexo masculino e três professoras do sexo 

feminino atuantes em escolas públicas de ensino fundamental II da rede Municipal de 

Ensino e três professores do sexo masculino e três professoras do sexo feminino da 

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) envolvidos no Programa 

Escola+Esporte=10 (EE10). Em relação ao gênero, compreendemos que as 

mulheres, ao longo dos anos, têm conquistado espaço nos ambientes esportivos, 

tanto como prática de lazer e desempenho, como local de trabalho. Diante das 

contribuições de ambos os gêneros, a intenção é agregar os conhecimentos e 

experiências dos professores. 

Apesar de Rubio e Simões (1999, p. 55) analisarem o contexto esportivo sob a 

ótica do esporte desempenho, podemos utilizá-lo como referência para compreender 

a participação feminina no esporte. 

 

Mesmo diante do espaço conquistado ao longo deste século, a participação 
feminina representa apenas uma das faces do discurso sobre as relações de 
gênero que se espelha no esporte. Ela é peça de uma engrenagem maior e 
mais complexa que se encontra presente em todos os nichos sociais e 
contribui para reproduzir as relações de gênero no esporte. 
 
 

Além disso, realizamos a pesquisa com professores que trabalham diretamente 

com o público adolescente, levamos em consideração a faixa de idade estabelecida 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que compreende este período de vida 

iniciando aos 10 anos de idade e finalizando aos 19 anos. Porém, consideramos 
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também, a faixa etária estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

começando a adolescência aos 12 anos e terminando aos 18 anos de idade. Devido 

ao ingresso do aluno no voleibol nesta instituição ocorrer aproximadamente aos oito 

anos de idade, e também pelas contribuições reais desta prática serem significativas 

no início da adolescência, aos dez anos de idade, optamos em pesquisar professores 

que lecionam com alunos a partir dos 10 anos de idade até os 17 anos.  

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos na pesquisa: 

a) Professores(as) de diferentes idades e com mais de cinco anos de experiência 

profissional. 

b) Professores(as) atuantes no exercício da docência com adolescentes nas Escolas 

Municipais de Curitiba, especificamente, no ensino fundamental II e professores 

do Programa Escola+Esporte=10. 

c) Professores(as) que lecionam no Programa da SMELJ que estiverem trabalhando 

com o voleibol. 

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos da pesquisa os professores de Educação Física que: 

a) Professores(as) que deixarem de entregar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido preenchido e assinado.  

b) Professores(as) que deixarem de responder uma ou mais perguntas da entrevista. 
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3.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA  

 

 

3.3.1 Instrumentos e procedimentos 

 

 Utilizamos como instrumento de pesquisa uma entrevista semi-estruturada 

com quatro tópicos principais e mais quatro tópicos secundários (Apêndice 1), 

construídos a partir da pesquisa realizada sobre “as metodologias de ensino-

aprendizagem para o autodomínio”, como mencionado no capítulo anterior, referente 

ao Quadro 9. A intenção em realizar a entrevista foi permitir ao professor o 

distanciamento necessário da sua prática ao ponto de emergir, durante a entrevista, 

a tomada de consciência sobre o seu próprio pensar, promovendo a reflexão da sua 

prática pedagógica. De modo que pudéssemos conhecer os procedimentos 

metodológicos utilizados no processo de ensino-aprendizagem do voleibol no contexto 

curricular e extracurricular. 

  A validação do roteiro de entrevista foi realizada por quatro professores 

Doutores em Educação Física (Apêndice 4) com experiência em pesquisa qualitativa, 

em ordem alfabética: Professor Dr. Ademir Gebara a ênfase de sua pesquisa 

encontra-se em História da Educação, atuando principalmente nos temas: educação, 

lazer, fronteiras e processos civilizadores; Professora Dra. Ana Paula Cabral Bonin 

Maoski, pesquisadora em História e Sociologia do Esporte e Políticas Públicas para o 

esporte, nas seguintes temáticas: esporte, futebol, megaeventos, esporte de alto 

rendimento, gestão do esporte (nacional e internacional) e legislação esportiva; 

Professor Dr. Carlos Alberto Afonso atuante nos seguintes temas: aprendizagem 

motora, desenvolvimento motor, voleibol e treinamento desportivo, e; Professor 

Doutor Wanderley Marchi Júnior a ênfase de sua pesquisa envolve a Sociologia do 

Esporte, atuando principalmente nas seguintes temáticas: esporte, voleibol, educação 

física, sociologia do esporte e história do esporte. 

No segundo semestre de 2017 após uma prévia comunicação com as 

instituições e assinatura de carta de autorização (TAI – apêndice 3). Os participantes 

que lecionavam nas escolas, foram escolhidos considerando as onze instituições 

Municipais de ensino fundamental II, nesta modalidade, aleatoriamente, optamos por 

três dessas instituições. Da mesma maneira realizamos a escolha dos Centros de 

Esporte e Lazer, mas levando em conta àqueles que trabalhavam especificamente 
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com o voleibol no período da adolescência. O contato com os professores 

participantes ocorreu nos meses de junho, julho e agosto de 2018, no primeiro 

momento foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – 

apêndice 2) contendo os procedimentos, objetivos do estudo, os riscos e benefícios, 

e no segundo momento foi agendada a entrevista de acordo com a disponibilidade do 

docente. De maneira geral, as entrevistas foram gravadas com o uso de um gravador 

portátil no próprio ambiente de trabalho do docente, algumas vezes na Escola e outras 

vezes nas praças, que duravam em média trinta a quarenta minutos.  

 

3.3.2 Riscos e benefícios 

 

A princípio, os riscos para os participantes da pesquisa envolveram algumas 

questões da entrevista que revelaram características pessoais da prática docente. 

Nesse sentindo, a equipe de pesquisa considerou um risco para o professor/treinador 

sentir-se constrangido. Visando diminuir essa possibilidade, o anonimato dos 

participantes foi preservado. 

Em contraste, como benefícios aos participantes da pesquisa, os 

professores/treinadores tiveram a oportunidade de refletir sobre a sua prática docente, 

já que, cada participante teve acesso aos dados, os quais foram devolvidos ao término 

da pesquisa. 

 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

No primeiro momento buscamos no acervo online da Prefeitura Municipal de 

Curitiba (PMC), acessar os documentos que norteiam o trabalho do docente no 

contexto curricular e extracurricular. No segundo momento visitamos o ambiente de 

trabalho dos professores/técnicos, com o intuito de entender melhor as ações do 

docente, já que “o comportamento humano é significativamente influenciado pelo 

contexto em que ocorre” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48). Após o reconhecimento do 

local e o primeiro contato com os professores, com a entrega do TCLE, iniciamos as 

entrevistas que duraram em média 30 a 40 minutos, os participantes foram 

questionados considerando as suas experiências e suas vidas, como afirmaram 
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Bogdan e Biklen (1994, p. 68) “as entrevistas que efetuam são mais semelhantes a 

conversas entre dois confidentes do que a uma sessão formal de perguntas e 

respostas” interagindo de forma natural com o pesquisado. Após a coleta de dados na 

forma de entrevista, foi realizada a transcrição utilizando a técnica de análise de 

conteúdo proposta por Bogdan e Biklen (1994). Transcrevemos os discursos e 

utilizamos para o processo de codificação o software ATLAS.TI, versão 6.2, cada 

entrevista foi repassada de maneira literal e sem resumo, visto que cada “palavra 

escrita assume particular importância na abordagem qualitativa, tanto para o registo 

dos dados como para a disseminação dos resultados” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

49). As palavras foram analisadas e tornaram-se dados que “carregam o peso de 

qualquer interpretação, deste modo, o investigador tem constantemente de confrontar 

as suas opiniões próprias e preconceitos com eles” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 67).  

Para a interpretação contamos com a Teoria do Processo Civilizador de Elias 

(1993; 2011) e a Teoria da Inteligência Emocional de Goleman (2007; 2012). As 

transcrições em relação ao autodomínio emocional, conforme objetivos do estudo, 

foram identificadas, relacionadas, comparadas e analisadas as semelhanças e 

diferenças de respostas. Inicialmente realizamos a análise dos discursos mais 

frequentes com a teoria mencionada e logo, buscamos verificar as menções que se 

relacionavam com os códigos de análise a partir da pesquisa realizada no Portal de 

Periódicos da CAPES e as indicações de Brearley (2004) e Alzina et al. (2009).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 CONHECENDO A ESTRUTURA PEDAGÓGICA DE ENSINO DA PMC 

 

Antes de realizarmos as entrevistas com os professores buscamos no acervo 

online da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) acessar os documentos que norteiam 

o trabalho do docente no contexto curricular e extracurricular. Considerando que o 

trabalho realizado pelos professores de Educação Física na instituição Prefeitura 

Municipal de Curitiba comporta diferentes especificidades em decorrência da 

demanda encontrada em cada Secretaria Municipal. Visto que o enfoque deste estudo 

se encontra no contexto educacional, a configuração específica envolveu a Secretaria 

Municipal de Educação (SME), ou seja, a Educação Física curricular e a Secretaria 

Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, com a Educação Física no contexto 

extracurricular do atual Projeto de Governo, isto é o Projeto Escola+Esporte=10 

(EE10). Nesse sentido, torna-se fundamental conhecer e estabelecer o primeiro 

contato com a estrutura pedagógica, mais especificamente, currículos e diretrizes que 

norteiam o trabalho do docente na escola e nos diferentes contextos educacionais, 

verificando se nesses documentos constam objetivos que possibilitem, 

especificamente, atingir o desenvolvimento do autodomínio emocional de alunos 

adolescentes. Já que é quase impossível considerar, de forma isolada, os elementos 

que compõem o fazer pedagógico, ou seja, se torna fundamental analisar o 

autodomínio emocional junto com os elementos que caracterizam a prática 

pedagógica.  

De acordo com o Currículo do Ensino Fundamental 1º ao 9º ano da Prefeitura 

Municipal de Curitiba (2016), a prática pedagógica na disciplina de Educação Física 

está pautada na cultura corporal. Deste modo, o aluno tem contato com as mais 

diversas manifestações corporais, sistematizadas no currículo escolar como: jogos, 

brincadeiras, ginástica, dança, lutas e esporte. Sendo trabalhadas de diferentes 

maneiras, considerando o contexto social de cada escola, possibilitando ao discente 

a variabilidade de vivências e conhecimentos.  

Para garantir a qualidade de ensino, o currículo apresenta também a 

importância das dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais, frisando que o 

ensino precisa ir além dos fundamentos técnicos e táticos. O ensino-aprendizagem 
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neste contexto visa a formação do aluno dentro de uma perspectiva integrada capaz 

de apropriar-se de conhecimentos acerca do próprio corpo e da cultura corporal para 

além do ambiente escolar, compreendendo a manifestação corporal referente à 

saúde, esportivização, mídia, trabalho e lazer (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CURITIBA, 2016). 

Diante desse cenário, o trabalho pedagógico, descrito no currículo, perpassa 

as seguintes dimensões: conhecer, vivenciar, analisar e significar conteúdo. Em 

princípio, o professor apresenta o conteúdo e estabelece conexões entre os saberes 

dos discentes, posteriormente, possibilita a vivência do patrimônio cultural, a partir de 

encaminhamentos pedagógicos envolvendo a manifestação corporal. Em seguida, o 

docente instiga a reflexão, despertando o senso crítico do aluno, e por fim permite que 

o aprendiz ressignifique o conhecimento aprendido, buscando novos significados 

envolvendo a cultura escolar e social (PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 

2016). Nesse sentido, considerando o eixo esporte descrito no currículo, a intenção 

do trabalho no ensino fundamental I e II é proporcionar a cooperação, valorização de 

todos os participantes e a amplitude do conhecimento esportivo, seja para a 

apreciação ou para a prática. Ainda neste enfoque, este conteúdo é tratado sob a 

perspectiva pedagógica crítica, para além do viés técnico, permitindo a criticidade do 

esporte em um contexto social, econômico e político.  

Nesse documento e no Plano Curricular versão final (2016), foi possível ter 

acesso aos conteúdos e objetivos de cada eixo nos diferentes ciclos. No caso do ciclo 

II, que envolve o 4º e 5º ano, o esporte é trabalhado dentro do eixo jogos e 

brincadeiras, denominado jogos esportivos. São jogos que envolvem elementos dos 

esportes, como fundamentos básicos, regras adaptadas e problematizações sobre o 

corpo. Dentre os objetivos, encontram-se: conhecer, vivenciar, e analisar diferentes 

esportes; confrontar e analisar os jogos conhecidos no contexto regional, criando e 

recriando regras; compreender situações de jogo, ganhar e perder, cooperar e 

competir; compreender os objetivos básicos dos jogos esportivos, utilizando 

estratégias. Já no ciclo III, 6º e 7º ano, o conteúdo esportivo compreende a educação 

olímpica, esportes coletivos e esportes de raquete e taco. Em relação aos objetivos 

nesta etapa: conhecer e compreender a filosofia do olimpismo; identificar e apropriar-

se dos valores olímpicos, paraolímpicos e educacionais; conhecer a história dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos; identificar e compreender os símbolos olímpicos; explorar 

as modalidades; analisar a repercussão midiática; interpretar criticamente, 
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compreender e apreciar os eventos esportivos; reconhecer e respeitar a diversidade, 

percebendo em suas experiências corporais, potencialidades e limitações em si e no 

outro, superando conflitos por meio do diálogo e relações positivas; conhecer os 

aspectos históricos dos esportes coletivos e com raquete, compreendendo suas 

transformações ao longo do tempo; vivenciar as modalidades esportivas, utilizando 

ações técnico-táticas, de maneira global; analisar práticas esportivas amadoras e 

profissionais; identificar e apropriar-se dos espaços de vivência dos esportes coletivos 

de raquete e taco e na comunidade; compreender e analisar o jogo “com” o espírito 

de equipe, individualidade e coletividade, o ganhar e perder, problematizar diferentes 

questões relativas às práticas corporais (PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 

2016).  

No ciclo IV, envolvendo o 8º e 9º ano, o conteúdo estabelecido é o esporte 

coletivo, individual e de aventura. Entre os principais objetivos destaca-se: conhecer 

os aspectos históricos dos esportes; vivenciar modalidades; analisar o aspecto técnico 

e tático; analisar o esporte enquanto fenômeno social e midiático; identificar as 

situações de risco presentes na prática esportiva; reconhecer e respeitar a 

diversidade; compreender questões referentes ao rendimento máximo, à performance 

e à profissionalização; analisar e confrontar o esporte de rendimento e o esporte 

escolar; identificar e problematizar questões referentes ao meio ambiente e sua 

relação com o esporte de aventura; analisar relações de sociedade, identidade cultural 

e esportes de aventura; participar da organização de eventos.  

Em contrapartida, o programa de governo Escola+Esporte=10 (EE10), parceria 

realizada entre as Secretarias Municipal de Educação (SME) e Secretaria Municipal 

de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) da cidade de Curitiba, tem por objetivo 

oportunizar o acesso de crianças e jovens na faixa etária de 6 à 17 anos a atividades 

de iniciação esportiva no contraturno escolar, com atividades que venham a contribuir 

para o desenvolvimento socioeducacional de estudantes por meio do esporte. 

De acordo com o Projeto Escola+Esporte=10, nos anos anteriores, a SMELJ 

desenvolveu projetos de iniciação esportiva por meio do Programa de Atendimento 

Socioesportivo (PASE) e que em 2017, em parceria com a SME, foi ampliado para 

unidades escolares municipais, tornando-se um projeto intersecretarial. O intuito do 

projeto em 2017 foi também, a ampliação da jornada escolar, mantendo o aluno mais 

tempo envolvido com atividades socioeducativas. Assim como o acréscimo do número 

de atividades foram ofertadas todas as modalidades esportivas individuais, coletivas 
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e alternativas. Ainda de acordo com o projeto, simultaneamente, existe a preocupação 

com a capacitação e especialização do professor, com o objetivo de aprimorar as 

ações do Escola+Esporte=10 (EE10), pelo qual a metodologia é construída de forma 

coletiva e contínua pelos professores envolvidos no Projeto, com constantes 

avaliações e mudanças nos percursos das ações (ESCOLA+ESPORTE=10, 2017).  

Considerando a perspectiva educacional, por meio do esporte, esse projeto de 

governo pretende contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes, pela oferta da educação integral. 

As atividades sistemáticas são realizadas nos Centros de Esporte e Lazer, 

Escolas, Clubes da Gente e Centros da Juventude, além de espaços alternativos das 

Associações que possuem convênio com a SMELJ (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CURITIBA, 2017). De acordo com o art. 4º, descrito no Regulamento dos Jogos do 

Escola+Esporte=10 (2017), o programa tem por objetivo geral contribuir para o 

desenvolvimento biopsicossocial e esportivo de crianças e adolescentes por meio de 

diversas atividades esportivas ofertadas pela SMELJ.  

Dentre os objetivos específicos, destaca-se: ampliar o acervo motor da criança 

e do adolescente através da prática esportiva, contribuindo para o desenvolvimento 

da autonomia e para seu crescimento integral; estimular conceitos da cultura corporal 

que levem os indivíduos a práticas salutares inerentes a sua necessidade e faixa 

etária.  

Deste modo, podemos identificar que em ambos os casos de trabalho com o 

esporte, os currículos e diretrizes, evidenciam a intenção de proporcionar a formação 

integral do aluno considerando as demandas e necessidades de cada fase da vida, 

ou seja, nos aspectos cognitivo, motor e emocional. E apesar de não encontrarmos 

nesses documentos relação direta com o desenvolvimento do autodomínio emocional, 

aparece de maneira indireta na utilização dos seguintes termos: desenvolvimento 

biopsicossocial; identificar as situações de risco presentes na prática esportiva; 

reconhecer e respeitar a diversidade; percebendo em suas experiências corporais 

potencialidades e limitações em si e no outro, superando conflitos por meio do diálogo 

e relações positivas; compreender situações de jogo, ganhar e perder, cooperar e 

competir.  

Veremos, a seguir, a organização, identificação e análise dos dados 

encontrados, a partir de entrevista realizada com professores que lecionam nessa 

instituição de ensino.  
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4.2  RELATO DOS PROFESSORES/TÉCNICOS 

 

 

 Após a entrevista com os professores/técnicos e transcrição dos dados, 

codificamos os discursos no software ATLAS.TI, versão 6.2, em famílias. 

Posteriormente, selecionamos 108 discursos que apresentaram menções da prática 

metodológica docente, destacando apenas 16 que foram compatíveis com os 12 

códigos de análise. Os outros 92 discursos, que se distanciaram dos códigos, foram 

analisados e discutidos a partir do embasamento teórico desta dissertação, buscando 

relacionar o discurso da prática com a teoria.  

Apesar de utilizarmos como método de pesquisa somente a análise de 

conteúdo das entrevistas, devido ao tempo restrito, veremos a seguir o passo-a-passo 

que conduziu a análise e discussão, e por fim, como se encontra a prática 

metodológica do professor de Educação Física, especificamente neste recorte do 

campo profissional, respondendo ao problema em questão. Com o intuito de atingir o 

objetivo geral, a codificação foi feita partindo da nomenclatura família, agrupando os 

códigos e categorias, conforme mencionado  

 

ATLAS.TI ofrece una característica que le permite agrupar sus documentos 
de acuerdo al criterio que especifique: la “familia de documentos”. En 
programas parecidos, a esta función se le llama “variables” o “atributos de 
datos”. Sin embargo, tal y como nosotros lo vemos, el término “familia” es una 
analogía adecuada en relación al funcionamiento de esta característica en 
ATLAS.TI. (FRIESE, 2003, p. 22). 
 
 

   Dessa maneira, com a utilização do software, realizamos a codificação dos 

discursos dos professores nas distintas famílias baseado no Quadro 9 
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FIGURA 1 – CODIFICAÇÃO DOS DISCURSOS EM FAMÍLIAS 
FONTE: O autor (2019) 

 

Distribuímos os professores/técnicos em conformidade com a área de atuação: 

P1, P2 e P3, como “professoras curricular”; P4, P5 e P6 em “professores curricular”; 

P7, P8 e P9 em “professoras extracurricular” e P10, P11 e P12 como “professores 

extracurricular”. Após o primeiro contato com as entrevistas transcritas, analisamos 

cada uma individualmente e selecionamos 108 discursos, buscando obter pontos que 

revelassem as estratégias metodológicas dos professores/técnicos no trabalho com o 

voleibol durante o período da adolescência. É possível observar, no Quadro 10, a 

frequência de falas que se aproximaram dos 12 códigos de análise, totalizando 16 

discursos em conformidade com o Quadro 9, referente a metodologia de ensino-

aprendizagem no amadurecimento das aptidões emocionais.  

 

ÁREA DE ATUAÇÃO PROFESSOR(A) CÓDIGOS / METODOLOGIAS FREQUÊNCIA 
DISCURSO 

 
 

Professoras 
Curricular 

           P1 
           P2 
           P3 
 

Discussão de regras e tarefas 
Atribuição de tarefas e funções 
Discussão de regras e tarefas 
Participação em tarefas e 
funções rotativas 

1 
1 
1 
1 

 
 

Professores 
Curricular 

 
 

Continua 

P4 
             
           P5 

 
P6 

--------------------------------------- 
Escolha de tarefas de 
aprendizagem durante 
discussões pré-organizadas 
Escolha de tarefas de 
aprendizagem durante 
discussões pré-organizadas 

0 
 
2 
 
2 

QUADRO 10 – APROXIMAÇÃO DOS DISCURSOS COM OS CÓDIGOS DE ANÁLISE    
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Continuação 
ÁREA DE ATUAÇÃO 

 
PROFESSOR(A) 

 
CÓDIGOS / METODOLOGIAS 

FREQUÊNCIA 
DISCURSO 

 
Professoras 

Extracurricular 
 

P7 
P8 

 
P9 

Participação em tarefas e 
funções rotativas 
Discussão de regras e tarefas 
Discussão de regras e tarefas 
Atribuição de tarefas e funções 

1 
2 
1 
1 

 
 

Professores 
Extracurricular  

P10 
P11 

 
 

P12 

--------------------------------------- 
--------------------------------------- 
Discussão de regras e tarefas 
Escolha de tarefas de 
aprendizagem durante 
discussões pré-organizadas 
Experiências vivas e subjetivas 

0 
0 
1 
 
1 
1 

TOTAL 12 5 16 

QUADRO 10 – APROXIMAÇÃO DOS DISCURSOS COM OS CÓDIGOS DE ANÁLISE      

FONTE: O autor (2019)  

 

Ao aproximarmos os discursos dos professores com os 12 códigos, registramos 

uma quantidade significativa de falas, 92, que se distanciaram dos códigos de análise. 

Com o propósito de compreender, efetivamente, esses discursos, buscamos o 

embasamento teórico que permitiu o distanciamento necessário para a investigação, 

de maneira que pudéssemos conter os sentimentos e ideais pessoais com maior 

autonomia (ELIAS, 2001). 

Segundo Kerkoski (2009), o processo de conscientização e o uso de 

estratégias adequadas pelo docente, durante o ensino-aprendizagem do voleibol, 

pode proporcionar ao aprendiz mecanismo eficientes de autocontrole para o alcance 

do desempenho desejado. Para analisar essas estratégias partimos do olhar de 

Moreira (1991), verificando se as atividades revelavam ou não uma prática sem 

continuidade, sem articulação, pela qual o professor seleciona uma ou mais técnicas 

de movimento, que se reduz a repetição, pura e simples. Assim como, identificamos 

se a prática docente era ou não voltada ao conteúdo, resultando em métodos de 

ensino reduzidos a simples apresentação ou exposição de conhecimentos, deixando 

de considerar a subjetividade do educador e do educando (PARO, 2010).  

Especificamente sobre o trabalho com o voleibol, não poderíamos deixar de 

compreender, se o professor fornecia significado e coerência no aprendizado da 

técnica, promovendo a formação pessoal e social, ou ainda se durante o início da 

aprendizagem, o ensino era vinculado restritamente a aplicação de habilidades 

motoras, que pouco agregavam para a resolução de problemas (MESQUISTA; 
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AFONSO; ARAÚJO, In: TAVARES, 2013).  Além desses autores, a contribuição de 

Brearley (2004) foi essencial para compreendermos se as respostas emocionais 

conduzidas pelos docentes durante a menção da prática, eram positivas ou negativas, 

pois os acontecimentos em sala envolvem uma série de emoções. E como condição 

para a aprendizagem, durante as aulas, eram ou não, oportunizados aos alunos a 

compreensão das próprias emoções e dos colegas. Ressaltando o período da 

adolescência, no qual o adolescente precisa de uma rede de apoio que sirva de 

suporte ou modelo para aprender como administrar e resolver problemas (TRICOLI, 

2010). Por fim, se o docente percebia que as emoções negativas podem gerar no 

aprendiz uma preocupação exacerbada capaz de provocar distração e diminuição na 

concentração, prejudicando a aprendizagem significativa, buscando alternativas 

metodológicas para superação desses problemas de cunho emocional (SLUYTER; 

SALOVEY, 1999). 

Além desses autores, Elias e Goleman, foram fundamentais para a construção 

de uma imagem mental da prática docente, principalmente, após nos depararmos com 

uma quantidade considerável de discursos que se distanciaram dos códigos. Deste 

modo, a Figura 2 abarca os aspectos que consideramos fundamentais na elaboração 

metodológica para além da técnica, que nortearam o processo de análise dos 

discursos selecionados. Em princípio, acreditamos que o trabalho do professor de 

Educação Física, por envolver o movimento humano, permite o desenvolvimento 

integral do aluno, nos aspectos cognitivos, afetivos e motores (DARIDO, 2005).  

Abaixo é possível dimensionar alguns pontos importantes para a elaboração 

metodológica, considerando os autores abordados nesta dissertação 

 

FIGURA 2 – IMAGEM MENTAL DA PRÁTICA DOCENTE 

FONTE: O autor (2019)  
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Durante a análise dos 92 discursos, escolhemos algumas menções que 

traduzem o processo metodológico do professor de Educação Física no contexto 

curricular e extracurricular dessa configuração especifica, considerando a sustentação 

teórica dimensionada na imagem mental da prática docente.  

Em relação a primeira questão proposta, questionamos aos professores sobre 

os procedimentos metodológicos utilizados durante a aprendizagem do toque por cima 

no voleibol, as professoras P2, P3 e P7; e os professores P4, P5, P6 e P10, foram 

comuns ao afirmarem    

 
P2 - Primeiro, reconhecer o tamanho da bola, peso da bola, que é diferente 
dos outros esportes e ter um domínio antes desses aspectos aí do material 
para depois, evoluir nessa estrutura, de toque com o colega, de toque com o 
grupo, de como é esse toque para cima, de como ele pode se posicionar. 
 
P3 -  Então eu tento estruturar dessa forma assim, fazendo joga e pega, joga 
e bate palma, joga dá uma voltinha e pega, e fazendo brincadeirinhas assim 
individual e depois inserindo o toque depois começo a trabalhar em duplas, 
começo a trabalhar em trios, brinco de bobinho, tento fazer várias coisas 
assim para tentar chegar em um momento que eles consigam sentir que está 
na hora de fazer o movimento. 
 
P7 - Porque eles vêm realmente para treinar, para treinar, para melhorar, para 
competir. 
 
P4 - Eu sempre comento com eles que eu estou aqui para corrigir, mas assim, 
cada um tem que assumir a sua, não sua culpa, mas assumir que errou e 
tentar corrigir no próximo momento, mas assim, não transferir aquela 
responsabilidade do seu erro para o seu colega, e “é uma equipe todos tem 
um objetivo em comum, que é o que? sei lá, ganhar o jogo?”, alguns 
momentos sim. 
 
P5 - Primeiro o segurar, depois o lançar, o lançar e segurar, depois acomodar 
o corpo embaixo da bola, um pode lançar a bola para tentar acomodar a sua 
cabeça embaixo da bola, segurar em cima da cabeça, né? São 
procedimentos que vão fazer com que eles se acostumem com o movimento 
para depois entrar no toque propriamente dito. A partir daí a gente vai para o 
toque propriamente dito, eu costumo utilizar a condução no toque, para eles 
sentirem a bola, eu falo para eles fazerem o formato da esfera, eu falo “a bola 
não é uma esfera? Não é redondo? Por que que vocês vão com a mão 
plana?” eu procuro mostrar o formato da bola, aí faz a condução, né? Agora 
solta mais rápido. 
 
P6 - No caso do vivenciar o toque por cima, que eles sejam capazes de dar 
o toque por cima, não perfeitamente, mas que eles possam em algum 
momento jogar o jogo sem se preocupar se está saindo meio torto, que eles 
consigam fazer sem medo de entrar no jogo. 
 
P10 - Eu mostro o formato do toque, de triângulo, para todos eles, eles 
colocam a bola entre os joelhos, aí eu faço o formato do triângulo com as 
mãos deles ali, peço para eles afastarem, eles vão pegam a bola e trazem 
até a linha da testa, que é onde eu falo que a bola será trabalhada, não na 
linha do olho, nariz nem na linha acima da cabeça, mas na linha da testa. 
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Essa é a empunhadura, a pegada. Aí eles lançam a bola para cima e seguram 
a bola e daí eu começo a corrigir a abertura do cotovelo, se estão usando só 
as pontas dos dedos. 

 
 
 A partir dos discursos, identificamos que a prática docente ainda incorpora o 

sentido da técnica e do conteúdo, deixando de explorar outras características 

importantes para a formação integral do sujeito. Bem como afirmou Paro (2010), a 

Educação voltada ao conteúdo, ainda é comum no ambiente educacional, mesmo 

quando a intenção é o desenvolvimento de condutas e valores. Mesquita e Graça In: 

Tavares (2013), justificam que a ausência de conhecimento ou familiaridade com 

outras áreas de ensino, pode estar atrelado a limitação na prática do professor. Assim 

como, esta limitação pode estar na falta de percepção dos alunos, com uma identidade 

específica, em envolvimento com o seu “eu” dentro da configuração educacional 

(ELIAS, 2000).  

 Na sequência, questionamos aos professores sobre os objetivos a serem 

alcançados por seus alunos no final de um determinado conteúdo. E as professoras 

P3, P7, P8, P9; e professores P10 e P12, responderam que 

 

P3 - O objetivo é que eles tenham o contato com o esporte e que no final do 
trimestre eles entendam que aquilo é o esporte tal e que se joga dessa forma. 
Então, o vôlei é aquele esporte que tem uma rede que divide a quadra, que 
são seis para cada lado, que eles se posicionam assim, que o jogador que 
está em tal posição faz o saque, que tem um líbero que ele joga assim, então 
eu explico para eles a dinâmica do esporte, mas meu objetivo não é que 
saiam especialista no esporte até porque a gente nem tem tempo hábil para 
isso. 
 
P7 - São diferente os objetivos, né? De um aluno para o outro. Tem alunos 
que a gente só quer que consiga, tem alunos que chegam e não abrem nem 
a boca, aí depois fazem amizade. Então eu acho que varia assim, e quem 
tem potencial a gente estimula mais. 
 
P8- Olha, quando eu penso em estar propondo uma nova, um novo conteúdo 
eu penso que eles estejam conscientes de como é, essa nova tarefa como 
ela deve ser feita. Não necessariamente executando perfeitamente, né? Mas 
eles tendo a consciência, vendo, conhecendo o movimento, conhecer o 
movimento, experimentá-lo com certeza e daí, depende da categoria, da 
idade, do desenvolvimento, o nível que ele vai estar mais próximo não de 
estar fazendo o movimento mais perfeito, uma tarefa mais bem finalizada, 
mas eu imagino que conhecer e experimentar, desenvolver de como ele 
estava para como ele passou depois da gente fazer essa intervenção eu acho 
que já é um objetivo. 
 
P9 - Se eu quero trabalhar o toque, eu vou estar trabalhando a coordenação 
motora, eu vou estar trabalhando a agilidade, eu vou estar trabalhando 
percepção espaço-temporal, como eu falo para eles “você não tem que ficar 
parado, você tem que se movimentar o tempo todo, o vôlei não é parado”, 
vou estar trabalhando reflexo, explosão, vou estar trabalhando vários é ..., 



86 

 

 

toda a parte motora da criança e para ele saber que faz parte do jogo, né? 
Não é porque dá a impressão que o jogo é parado porque não é, é ao 
contrário, você tem que estar sempre se movimentando e atento a tudo que 
está acontecendo no jogo. 
 
P10 - Então eu coloco que eles vão ter que aprender toque e manchete, 
técnica de toque e manchete, daí técnica de saque, técnica de cortada, já 
começa a trabalhar a técnica da cortada para o saque por cima, ou a técnica 
do saque por baixo com a mão espalmada para que essa mão espalmada 
embaixo se repita por cima que é a mão que vai fazer o saque por cima e 
junto com isso essa criança pega e fica individual sozinha ali fazendo o 
trabalho com bola.  
 
P12 - O objetivo ao final de cada processo é ele saber identificar se o que ele 
está realizando é certo ou não. Saber se está errado o que que ele está 
fazendo errado. Então pegando novamente o exemplo do toque, no final do 
processo de ensino na aprendizagem do toque ele tem que estar identificando 
se o toque que ele está realizando é o gesto correto ou se ele está fazendo 
alguma coisa que não caracterize. Meus alunos, por exemplo, já conseguem 
identificar dentro do jogo “a isso aqui foi dois toques, isso aqui não foi dois 
toques”. 
 

 
 Diante dessas menções, os professores parecem centralizar a construção e 

realização das tarefas, impossibilitando novas práticas pelos alunos. Assim como, 

deixam de mencionar objetivos para além do aspecto motor. Essa centralização fica 

evidente, em outra citação  

 

P12 - começaram as brincadeiras que eu não acho pertinente na prática e daí 
eu parei e falei “olha galera se for para a gente bater bola igual a gente bate 
na pracinha, no colégio, sem regras, sem marcar procedimentos que são 
inerentes ao voleibol, sem marcar rede, sem ficar rodando o mínimo então 
não adianta, vocês estão aqui fazendo algo que pode chamar de tudo, mas 
não é o voleibol que a gente treina no dia a dia. 
 

 
 Como diria Bauman (2001) as normas capacitam, mas também incapacitam, 

pois restringem a ação do ser humano como um ser social, capaz de criar e 

transformar a realidade vivida. Apesar da distância que envolve Elias e Bauman, 

mencionado por Eric Dunning e Stephen Mennel na obra de Gebara (2005), afirmando 

que houveram vários momentos de discussões, principalmente, por considerarem 

Bauman pouco empírico em relação a Elias. Entendemos que nessa situação os 

autores são semelhantes ao identificarem as normas como limitadoras da ação. 

Segundo Elias (1994) as normas compõem um padrão que determina o controle 

comportamental dos indivíduos, gerando uma tensão entre o “mundo interno” e o 

“mundo externo”. 
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Além da limitação comportamental imposta pelas normas, ao pensarmos na 

Educação Física, concordamos com Moreira (1991) ao afirmar que as aulas ainda 

revelam uma prática descontínua e sem articulação, na qual o professor seleciona 

algumas técnicas de movimento que se reduz a repetição, atendendo somente a 

técnica.  

Posteriormente, perguntamos aos professores sobre o envolvimento do aluno 

durante a prática e como costumam participar deste processo de ensino-

aprendizagem. De modo geral a professora P1 e os professores P6 e P11 relataram 

que 

 

P1 - Eles não querem fazer muita coisa não. Eles não querem fazer um 
aquecimento, eles não querem, é, fazer o que a gente propõe, eles querem 
aula livre. E quando a gente dá aula livre a maioria fica sentado, eles não 
sabem ficar em aula livre. 
 
P6 - Não, eu não costumo deixar que eles se envolvam na construção de 
jogos, porque eu uso poucos jogos. Os jogos que eu uso já são pré-
determinados, eu tenho como vivência minha de trabalhar mais ou menos a 
mesma coisa sempre, para que trabalhar sempre a mesma coisa? Para que 
eles tenham condições de fazer a coisa igual ou que eles tenham condições 
de melhorar o que estão fazendo mesmo que por outros caminhos, são 
caminhos que eu direciono. 
 
P11- Na realidade eu gostaria que eles se envolvessem mais, né? Porque 
pelo menos nas minhas turmas eu vejo que eles não escutam muito o que 
você fala e confiam naquilo que você fala então são poucos casos, são 
poucas exceções que eles trazem alguma coisa para acrescentar, a grande 
maioria apenas executa, eles não trazem algumas coisas, mas têm uns, 
obviamente, que sempre trazem alguma coisa diferente que a gente tenta 
colocar no contexto, mas a grande maioria é apenas ouvinte e executor. Isso 
eu estou falando como eu vejo, não que seja o certo. 

 

 As citações acima esclarecem que há pouco ou nenhum envolvimento dos 

alunos nas tarefas, tornando a aprendizagem do voleibol um veículo de aplicação de 

habilidades técnicas, que pouco atende as necessidades do aluno como um todo. De 

acordo com Gardner (1995, p. 102), quando o professor envolve o aluno na tarefa, 

ambos podem “revisar juntos o trabalho, ponderar de que maneira ele se relaciona 

com o trabalho passado, concebê-lo em termos de objetivos mais distantes”, 

resultando na internalização e reflexão das práticas pelo aluno. Essa sincronia entre 

professor e aluno pode ser um indicativo da intensidade de envolvimento entre os 

sujeitos durante o processo de aprendizagem (GOLEMAN, 2007). Ainda mais se 

pensarmos na complexidade que envolve o ensino-aprendizagem do voleibol, como 
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afirmaram Mesquita, Afonso e Araújo, In: Tavares (2013), somente a aplicação de 

habilidades motoras pouco agrega para a resolução de problemas em quadra.  

Ainda neste contexto, os professores relataram situações da sua prática que 

são amplamente discutidas por teóricos há anos, mas que ainda se perpetuam na 

realidade da docência, situações que ainda não foram superadas. Como se fosse a 

acumulação mnésica de experiências, repetindo comportamentos experienciados, 

talvez na infância, quando eram apenas alunos de Educação Física, ainda hoje, como 

um impulso cego agem sem ter plena consciência de suas ações e, provavelmente, 

de maneira automática (ELIAS, 2017). Essas práticas voltadas unicamente ao 

conteúdo e a execução de gestos motores tem deixado de lado outras demandas que 

envolvem a formação do sujeito, ou seja, a Educação Física parece distante dos atuais 

objetivos educacionais, que seria a formação do aluno em sua integralidade (TANI, 

2011).   

 A última questão do roteiro de entrevista tratava do comportamento emocional 

durante uma partida de voleibol, e a maneira como o professor(a) costuma agir. Como 

podemos observar nas seguintes menções  

 

P1 – Eles querem sair, eles querem brigar, eles querem xingar também, 
porque eles podem não ser bons no vôlei, mas são bons na matemática, outro 
lá é o bonzão no vôlei e tira nota baixa, então eles se resguardam do jeito que 
eles podem. Mas a gente tem que ficar em cima, porque chega a ser 
humilhante, sabe, eles são cruéis.  
 
P2 - Bom, eu vejo frustrações em não responder uma tarefa, por exemplo, no 
saque, eu acho que eles têm bastante dificuldade. Então eu vejo frustração, 
as vezes chateado por que a equipe perdeu e ainda não aprendeu ou não 
desenvolveu aquela habilidade. 
 
P4 - Tenho alguns alunos que eu acho que cobram muito dos outros. Alguns 
cobram muito quando ocorre um erro, por exemplo, durante o 
desenvolvimento do jogo, ocorre um erro e eles costumam culpar o colega. 
Mas ele não tem a percepção de que ele mesmo não consegue fazer ainda 
aquele movimento, e ele prefere transferir essa responsabilidade para o seu 
colega. 
 
P5 - Mas é o que vai organizar melhor essa turma, na fila ele vai chutar, vai 
bater, mas é uma forma deles estarem ali compromissados com isso, e tentar 
fazer os deslocamentos entre eles.  
 
P8 - Ah tem muita gritaria, né? Mas eu percebo, mas eu não sei se é bom 
para o emocional, para a vida, mas para o jogo eu entendo que é bom, e a 
psicologia do esporte é complicada, né? Porque pode ser bom para o teu 
resultado, mas não sei se será bom para a vida emocional do indivíduo, né? 
Eu percebo muita insegurança em jogo. Em jogos é muita insegurança a 
ponto do que eles eram capazes de fazer dentro de um momento de quadra 
e brincadeira, em descompromisso, eles deixavam a desejar por conta dessa 
insegurança e dessa sequência de erros, erros assim, de fundamentos que 
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eles dominam, por exemplo o saque, não digo que eles não seriam efetivos 
em todos os bloqueios que o fundamento que a gente trabalha pouco devido 
a altura né, mas saque é um fundamento que a gente trabalha desde lá, 
desde o pequeno e que dentro de quadra é difícil errar em uma aula né. 
 
P9 - “Fernando, é uma equipe, um grupo, não é um só”, porque ele falava que 
só ele pegava na bola e eu falei “porque você não está dando oportunidade 
para os outros pegarem a bola, então todos são uma equipe, então todos 
estão participando e todos devem ter oportunidade de estar participando, se 
não estão pegando a bola é porque você está se enfiando na frente deles, 
então você tem que dar oportunidade para os outros também e entender 
também que cada um tem um tem uma posição”. 
 
P11 - Olha essa é a parte principal, não adianta nada ter técnica, se o 
emocional na hora do jogo não funciona, né? Às vezes a parte técnica até 
eles têm de tanto repetição, repetição, repetição eles acabam pegando e 
melhorando, agora o emocional que a gente vê é bem mais difícil de você 
controlar né, principalmente, porque são situações que exigem, rápida 
mudança, pensamento rápido, poder de decisão e isso às vezes eles não tem 
maturidade para isso. Então eles sofrem muito, tipo começa a errar demais, 
e para você ficar corrigindo e cobrando toda a hora. Eles acabam sempre, 
eles não vão melhorar, se você ficar toda hora “estica o braço”, quanto mais 
você cobrar, mas eles vão errar, então às vezes eu deixo um pouquinho para 
ver se eles vão absorver ou muda ele de posição, tenta mudar a situação dele 
né. 
 
P12 - Então tem que ter o comprometimento com a aula, com o processo de 
querer aprender, de querer evoluir, uma das situações que eu falo muito para 
eles é a questão assim, “nós vamos passar um ano todo juntos, se eu 
começar um ano de um jeito e chegar no final do ano do mesmo jeito, poxa 
alguma coisa está errado, ou eu errei em ensinar para vocês, se você 
começou com “X” de voleibol e terminou com esse mesmo “X” de voleibol, 
não ficou dois “X”, três “X”, quatro “X”, infinitos “X” aí, poxa ou você se 
enganou durante um ano ou eu de repente não soube te ensinar voleibol 
durante um ano, durante esse ano nós temos que ter evolução”. 

 

 Podemos perceber, de maneira geral, que os professores compreendem a 

importância das emoções durante o processo de ensino-aprendizagem, mas 

costumam agir nos momentos de conflitos e utilizando apenas o diálogo como 

mecanismo de ação, ou seja, os docentes parecem despreparados para trabalhar com 

o aspecto emocional. Em nenhum discurso foi mencionado tarefas para prevenir, ou 

mesmo, conduzir respostas emocionais positivas durante as práticas, pois as ações 

envolviam apenas a execução de atividades motoras. Como afirmou Elias (1993, p. 

236) “a ideia de que a ‘psique’ humana consiste em zonas diferentes que funcionam 

independentemente umas das outras e podem ser estudadas separadas, enraizou-se 

há muito tempo”, apesar de entendermos o organismo humano como um todo, ainda 

nos deparamos com práticas na Educação Física voltadas apenas ao aspecto motor. 

A ausência de intencionalidade no trabalho com as emoções, pode desencadear 

experiências emocionais negativas, gerando no aprendiz a preocupação exacerbada 
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capaz de provocar distração e diminuição na concentração (SLUYTER; SALOVEY, 

1999).  

Durante a aprendizagem esportiva, o professor tem a oportunidade de trabalhar 

com o aluno situações que conduzam a identificação de diversos sentimentos e 

situações ambientais, tornando-as compreensíveis e controladas. Desde que, exista 

intencionalidade de proporcionar ao discente a consciência de como se sente, 

identificando as possíveis barreiras emocionais e fortalecendo assim o processo de 

ensino-aprendizagem (KERKOSKI, 2009).  

 Após analisarmos as entrevistas individualmente e selecionarmos aquelas que 

se distanciaram dos códigos, identificamos e analisamos, nos discursos dos 

professores, semelhanças com as aptidões emocionais da Inteligência Emocional 

relacionadas ao autodomínio, planejada e estimulada pelo professor de Educação 

Física através dos métodos de ensino utilizados durante o processo de ensino-

aprendizagem do voleibol no eixo curricular e extracurricular, como veremos na 

próxima seção.  

 

 

4.3  IDENTIFICANDO E ANALISANDO AS APTIDÕES DA INTELIGÊNCIA 

EMOCIONAL 

 

 

 No Quadro 11, podemos observar que dos 12 códigos, inicialmente 

apresentados no Quadro 9, apenas cinco foram diagnosticados nos discursos. Os 

procedimentos metodológicos de cinco professores envolveram a “discussão de 

regras e tarefas”, compatível com a aptidão emocional de empatia. Na metodologia 

de três professores foi possível identificar a categoria de “escolha de tarefas de 

aprendizagem durante discussões pré-organizadas”, referente também a aptidão de 

empatia. Já nos procedimentos metodológicos de um professor verificamos a 

existência de algo relacionado a “experiências vivas e subjetivas”, referente as 

aptidões de empatia e autocontrole. Da mesma maneira, em dois professores 

identificamos que a prática docente estava relacionada à “participação em tarefas e 

funções rotativas”, que compete as aptidões de empatia e autocontrole. E por fim, 

entendemos que apenas dois professores mencionaram trabalhar com “atribuição de 

tarefas e funções”, relacionada ao autocontrole. 
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APTIDÃO 
EMOCIONAL 
(FAMÍLIAS) 

METODOLOGIAS 
(CÓDIGOS) 

PROFESSORES E 
FREQUÊNCIA 

ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

EMPATIA 

 
 
 

Discussão de regras e 
tarefas 

 
 
 
 
 

Escolha de tarefas de 
aprendizagem durante 

discussões pré-
organizadas 

P1 - 1 
 

P2 - 1 
 

P8 - 2 
 

P9 - 1 
 

 P12 - 1 
 

P5 – 2 
 

P6 – 2 
 

P12 - 1 

Professora 
curricular 

Professora 
curricular 

Professora 
extracurricular 

Professora 
extracurricular 

Professor 
extracurricular 

Professor 
curricular 
Professor 
curricular 
Professor 

extracurricular 
 

EMPATIA E 
AUTOCONTROLE 

Experiências vivas e 
subjetivas 

 
Participação em tarefas 

e funções rotativas 

P12 - 1 
 
 

P3 – 1 
 

P7 - 1 

Professor 
extracurricular 

 
Professora 
curricular 

Professora 
extracurricular 

 
AUTOCONTROLE 

 
Atribuição de tarefas e 

funções 
 

P1 - 1 
 

P9 - 1 

Professora 
curricular 

Professora 
curricular 

3 5 16 PC 9/ PE 74 

QUADRO 11 – IDENTIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE ANÁLISE E AS APTIDÕES EMOCIONAIS  

FONTE: O autor (2019) 

 

 Para responder ao primeiro e ao segundo objetivo específico, verificamos a 

frequência de 11 discursos relacionados aos procedimentos metodológicos para o 

desenvolvimento da aptidão de empatia; 3 vinculados as aptidões de empatia e 

autocontrole; e apenas 2 pertinentes ao autocontrole. Entendemos que a maioria dos 

professores mencionou atividades ou tarefas ligadas ao entendimento das emoções 

do próximo. Como retrataram a professora curricular P1 e o professor curricular P5 

 

P1 - A construção de um jogo para a criança que está começando agora e a 
possibilidade de dar, ao invés de três toques, quatro ou cinco, também é uma 
construção que partiu deles, foi uma ideia deles, “ah professora em três não 
dá, vamos fazer em quatro?”. Então, a gente sempre oportuniza que eles 
deem suas alternativas, a gente vai. O objetivo é eles serem felizes.  

                                                           
4 PC: indicativo para total de professores curriculares e PE: total de professores extracurriculares. 
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P5 - Tem uma historinha que eu costumo contar para eles, que eu aprendi na 
faculdade, o homem branco levou o futebol para os indígenas, tinham duas 
tribos, e ensinaram vocês precisam fazer gol naquela trave, que legal! 
Começaram a jogar uma tribo contra a outra, uma tribo foi lá e fez o gol, agora 
você comemora que fez o gol e tal, acabou com a equipe A fazendo o gol, a 
equipe A começou a passar a bola para a equipe B, e o homem branco reagiu 
não, não, não... o que estão fazendo tocando a bola para o adversário? É que 
eu gostei tanto de fazer o gol que eu gostaria que eles fizessem. Então eu 
tento passar para eles isso aí também para ver, às vezes a inocência, que 
digamos, a pessoa não socializada tem que falta né, só estamos competindo.  
 
 

Segundo Goleman (2007), a criança ou adolescente aprende quando sente 

prazer ao se empenhar na tarefa proposta, participando ativamente durante a 

elaboração e discussão das regras com o grupo, desenvolvendo o que chamamos de 

empatia. Contudo, é preciso que o professor compreenda também a sua função de 

“agente da sociedade”, constatando se os alunos aprendem os ensinamentos 

essenciais para a vida, ou seja, se existe intenção clara no trabalho com a empatia e 

o autocontrole. 

Em se tratando do autocontrole, essa mesma professora P1 relata que “eles 

vão criando, essas dos “três cortes” por conta deles, eu por sinal acho meio violento”, 

apesar de permitir aos alunos a prática de jogos em pequenos grupos, a atividade é 

conduzida sem a intencionalidade para o desenvolvimento emocional. Para Goleman 

(2007), o aprendizado das próprias emoções, a superação dos obstáculos e a 

compreensão dos outros, são fundamentos essenciais à vida em sociedade, mas 

exige intencionalidade da prática docente. Da mesma forma, é possível perceber na 

fala da professora curricular P2 e na fala da professora extracurricular P9 a ausência 

de ações pontuais ou falta de entendimento das tarefas para o desenvolvimento 

emocional 

 

P2 - Permito que eles façam sim alguma alteração em regra, alguma 
sugestão de jogos. Mas é, relembrando aqui as minhas atividades, eu acho 
que eu direciono muito mais a aula, com as minhas atividades propostas, do 
que abro um espaço para eles oferecerem algum conhecimento, talvez isso 
eu tenha que repensar um pouco mais, mas assim, é sempre bem-vindo a 
sugestão deles, na construção de adaptação. 
 
P9 - Às vezes tem um que não consegue dar o saque porque eles ainda estão 
iniciando, começando e erra, eles vão lá e ensinam a posição do saque, né? 
Um tenta ajudar o outro. 

 

A professora P2 permite momentos para os alunos contribuírem com as suas 

experiências, mas ainda assim, costuma direcionar as tarefas. E a professora P9 deixa 
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os alunos corrigirem uns aos outros durante a realização de um movimento técnico, 

mas em nenhum momento menciona a importância dessa ação para a aprendizagem 

da empatia. 

Em relação às práticas voltadas a empatia e autocontrole, tivemos a frequência 

de três discursos. Com relação ao código de análise “experiências vivas e subjetivas” 

o professor extracurricular P12 afirmou trabalhar o vínculo e a dependência mútua dos 

alunos com a equipe, ações que colaboram para o desenvolvimento emocional. Mas 

apresentou incerteza sobre procedimentos metodológicos que colaboram para o 

processo de ensino-aprendizagem das aptidões emocionais 

 

P12 – Então, a parte emocional eu costumo, eu gosto também, eu não sei se 
eu trabalho da maneira certa ou não, mas procuro trabalhar bastante essa 
parte emocional, o vínculo deles, não só a relação professor-aluno, mas os 
vínculos deles com o time, com o bairro, estão representando um local, a 
questão de comportamento, “vocês têm colegas que dependem de vocês”. 

 
 
 Sobre o código de análise “participação em tarefas e funções rotativas”, a 

professora curricular P3 respondeu que permite a participação do aluno na realização 

da tarefa e a professora extracurricular P7 mencionou que chama os alunos para 

cumprirem outros papéis 

 

P3 - Eles participam sim, eu faço com que eles montem os jogos. Então vocês 
precisam montar um jogo que tenha características do voleibol, mas não é o 
voleibol é um jogo, “vocês têm que montar uma atividade que tenha as 
características do basquete, mas não é o basquete é um jogo”. Então é isso 
que eu faço com eles, e daí eles montam os jogos e a gente aplica em uma 
aula, “então esse grupinho vai lá explicar esse jogo”, eles explicam como é o 
jogo e a turma desenvolve. 
 
P7 – Eu pego os que tem mais experiências, os mais antigos para ajudar os 
mais novos. 

 
  

No entanto, percebemos que ambos professores deixaram de mencionar o 

objetivo principal das tarefas. Durante a experiência do aluno com outras funções ou 

na criação de jogos torna-se necessário esclarecer ou construir junto com os alunos 

os objetivos a serem atingidos. Assim como, permitir aos discentes momentos para a 

identificação das próprias emoções (GOLEMAN, 2007).  

Nesse sentido, é oportuno que durante essas ações o docente perceba o aluno 

com uma identidade específica, em envolvimento com o seu “eu”, dentro de uma 

configuração específica. Como relatou Elias (2000), a identidade coletiva e o orgulho 
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coletivo, ajudam a moldar a identidade individual, na experiência que o sujeito tem de 

si e das outras pessoas.  

Referente ao autocontrole, os procedimentos metodológicos que apareceram 

nos discursos foram dos professores P1 e P9. A professora extracurricular P9 relatou  

 

Coloco uma equipe de um lado e do outro, eu primeiro falo para eles como 
que é o jogo que eu quero fazer, depois que eles executam o jogo que eu 
quero fazer, falo agora o que podemos mudar nesse jogo, daí eles vão 
colocar, eu posso incluir o rolamento por exemplo, e depois segurar o toque 
de bola, eu posso incluir pulando, batendo palma e segurando a bola fazendo 
o toque.  
 

 
 Podemos observar que a professora propõe momentos para que os alunos 

participem das tarefas, alterando ou incluindo algo novo nos jogos. No entanto, em 

nenhum momento esclarece que essa ação tem como propósito o desenvolvimento 

emocional, estando mais preocupada com o conteúdo da aprendizagem motora.  

 

 

4.4  AS APTIDÕES EMOCIONAIS NO CONTEXTO CURRICULAR E 

EXTRACURRICULAR 

 

 

De acordo com o Quadro 11 podemos observar que entre os 16 discursos, 9 

foram mencionados por professores do contexto curricular e 7 do extracurricular. 

Apesar de notarmos que a quantidade de professores e discursos pouco diferem, os 

conteúdos de suas falas apresentaram algumas diferenças em se tratando de tarefas 

para a empatia, por exemplo o professor curricular P6 e a professora extracurricular 

P9 

 

P6 - Eles se dividem nas duplas ou nos grupos que eles escolhem, eu não 
imponho que façam grupos assim “você vem para cá!” não, eles escolhem o 
grupo que eles querem estar. Então, eles têm essa possibilidade e, 
consequentemente, facilita a aprendizagem. 
 
P9 – Primeiro eu proponho um jogo do jeito que eu faço e depois eles vão 
colocando a sugestão deles. 
 
 

 É possível verificar que, nessa situação, o professor do contexto curricular 

permitiu um espaço mais amplo para o aluno atuar durante a tarefa de aprendizagem 
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do que a professora do extracurricular, confirmado na fala da professora 

extracurricular P7 ao comparar ambos contextos de ensino e a participação do aluno 

na tarefa 

 

P7 - Não, isso eu acho que é a grande diferença as vezes na escola. Porque 
na escola eu acho que tem mais essa participação, aqui é como se fosse um 
treino. Acho que é a diferença. Então aqui não, é bem difícil. 

 

Em se tratando da empatia e autocontrole, a professora curricular P3 se 

diferencia do professor extracurricular P12 na experiência de realização da tarefa, 

enquanto na escola o aluno participa da construção de jogos, no contexto 

extracurricular, o aluno tem a oportunidade de competir com outras equipes e dessa 

forma se sentir pertencente ao grupo, cumprindo com algumas responsabilidades 

 

P3 - Então, eles participam sim! Então, eu faço o quê? Eu faço com que eles 
montem os jogos. 
 
P12 - Você tem os colegas que dependem de você, então assim, aquela 
desculpinha que a gente sabe desculpinha que é pura carga emocional, puxa 
deu dorzinha na unha do mindinho do pé direito, poxa não é nada tão 
importante que te impeça de jogar, mas muitos acabam trazendo à tona, e 
poxa, você está com medo de jogar, você está nervoso, poxa, é igual jogar 
no nosso ginásio, “vamos lá”! Se a gente ganhar ganhou se perder a gente 
passeou, se divertiu, a gente conheceu gente diferente. A final foi no tarumã, 
tem aluno que nunca tinha entrado no ginásio do tarumã e ficou maravilhado 
com aquele baita ginásio e tudo. Eu acho que essas vivências são muito 
importantes para o crescimento deles, assim... formação. 
 
  

 Com relação ao autocontrole, os discursos encontrados foram de professores 

do contexto curricular, não encontramos menções sobre o entendimento das próprias 

emoções nos professores do âmbito extracurricular.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As pesquisas em Educação Física no contexto do esporte educacional têm 

avançado na área acadêmica, mas ainda encontram-se distantes da realidade prática 

de professores. Ao aprofundarmos questões relacionadas ao aspecto emocional, 

percebemos que existe um longo caminho para alcançarmos a transformação na 

prática pedagógica, tanto no processo de ensino-aprendizagem como no 

conhecimento sobre este assunto na configuração educacional.  

Deste modo, o aporte teórico escolhido nesta dissertação e os dados 

encontrados colaboraram para que pudéssemos compreender o processo de ensino-

aprendizagem do voleibol sob outro viés, para além da técnica. Para este fim, 

submergimos no campo da Sociologia e da Psicologia, relacionando com a Educação 

Física, pois são conhecimentos que abarcam as ciências humanas e permitem 

compreender a complexidade que envolve a interdependência entre o indivíduo, com 

suas alterações orgânicas, e a sociedade em constante mudanças. Apesar de 

buscarmos algumas contribuições destas áreas distintas nossa abordagem principal 

encontra-se na Educação Física, na configuração do esporte educacional, mais 

especificamente, no voleibol curricular e extracurricular.   

Desde a criação do voleibol para um público elitizado, até os dias atuais, com 

a implementação de políticas públicas que permitem o acesso à prática, 

principalmente, na formação de crianças e jovens, podemos identificar o 

desenvolvimento alcançado pelo uso deste esporte em cada contexto social, seja no 

educacional ou no rendimento. Afinal, o fenômeno esportivo encontra-se enraizado na 

cultura da sociedade e tem acompanhado as transformações sociais ao longo dos 

tempos.  

Neste caso, o meio educacional, como um espaço que se perpetua e reflete a 

sociedade em que vivemos, serviu por muito tempo para a aprendizagem dos bons 

costumes a uma seleta parte da sociedade, que de certa forma, utilizava esse espaço 

para manter sua posição social. Assim como o esporte, que teve seu alcance nas 

escolas e era praticado por alguns extratos sociais. Com relação ao voleibol, 

especificamente, sua chegada no Brasil foi por uma instituição particular de ensino, o 

Colégio Marista de Recife, ou seja, sua prática era restrita à um público específico e, 
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somente após a popularização e com o surgimento de programas sociais, houve a 

ampliação no acesso à prática desta modalidade esportiva.  

Na sociedade complexa que vivemos os espaços públicos, ou até mesmo, o 

tempo de lazer tem sido substituídos pelas tarefas e obrigações diárias, diminuindo a 

prática esportiva entre os jovens e acarretando o aparecimento de comportamentos 

deletérios, pois é uma fase da vida marcada por decisões importantes e também pela 

instabilidade emocional. Deste modo, o Esporte-Educação vivenciado no contexto 

curricular e extracurricular adquire importância significativa para o desenvolvimento 

das capacidades físicas e mentais, como também, torna-se um veículo importante 

para o desenvolvimento social.  

No entanto, o ensino do voleibol educacional pode ter deixado de desempenhar 

sua função na formação social dos jovens. Diante das dificuldades apresentadas por 

essa prática esportiva, principalmente, durante o início da aprendizagem técnica, os 

professores/treinadores vinculam o ensino, restritamente, a aplicação de habilidades 

motoras, que pouco tem agregado para a resoluções dos problemas, podendo 

distanciar ou tornar-se pouco atrativa para os jovens em idade escolar. 

É importante destacar que o esporte pode ser um meio para controlar e liberar 

as tensões acumuladas no dia a dia, situando o indivíduo quanto a comportamentos 

permitidos e não permitidos no meio social, instigando o controle e o equilíbrio dos 

próprios instintos. Afinal, o confronto simulado da prática esportiva resulta em uma 

mudança na estrutura da personalidade dos sujeitos e consequentemente da 

sociedade, ou seja, o esporte tem considerável importância para o desenvolvimento 

do aparato psíquico.  

A prática do esporte parece ser fundamental para a qualidade da saúde mental 

dos indivíduos, principalmente, na sociedade complexa que vivemos. As exigências 

sociais, o menor convívio social e a diminuição da prática esportiva são fatores 

desencadeantes para o estresse, principalmente na adolescência, tornando essa fase 

da vida instável e marcada por comportamentos de riscos, e nesta idade de 10 a 19 

anos, o sujeito experimenta a prática de diversos esportes, entre eles, o voleibol que 

demanda o conhecimento de si e dos outros ao redor para que se efetive a 

aprendizagem. Afinal, o voleibol apresenta uma aprendizagem técnica complexa e o 

resultado depende da sincronia entre a equipe e o professor/treinador. Contudo, o 

professor/treinador ao trabalhar com o voleibol precisa conhecer as intercorrências na 

adolescência e os procedimentos metodológicos que contribuem para a formação 
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integral do aluno. Foi esta faixa etária que optamos estudar, pois é o momento da vida 

influenciado por fatores externos e alterações neuropsicológicas que interferem no 

comportamento e, consequentemente, no processo de ensino-aprendizagem.  

Dessa forma, pareceu oportuno relacionar o processo de ensino-aprendizagem 

de um esporte complexo, como o voleibol, que permite experienciar diversas emoções 

durante a prática e o período da adolescência, na configuração do esporte 

educacional, ou seja, na Educação Física curricular e extracurricular. Compreendendo 

que nesta configuração, os currículos e diretrizes da SME e da SMELJ, evidenciam o 

propósito de proporcionar a formação integral do aluno nos aspectos cognitivo, motor 

e emocional.  

Utilizamos como aporte teórico principal a Teoria do Processo Civilizador de 

Elias e a Teoria da Inteligência Emocional de Goleman, dialogando os autores quanto 

ao desenvolvimento emocional dos indivíduos e a relação com o esporte educacional. 

O autor Elias foi importante para entendermos como ocorre o processo civilizador, no 

desenvolvimento da conduta, valores e regras nos diversos espaços sociais, tanto à 

mesa quando no esporte, e que restringe o comportamento humano ao envolver o 

controle descontrolado das emoções. Já Goleman foi significativo para que 

pudéssemos compreender como as mudanças, regras e condutas sociais alteram o 

organismo humano. E como podemos utilizar as aptidões emocionais de autocontrole 

e empatia para atingir o equilíbrio emocional e a convivência social harmônica. Os 

autores despertaram o interesse em compreender como a instituição educacional 

pode influenciar no desenvolvimento do aparato psíquico de adolescentes, 

principalmente, no âmbito do processo de ensino-aprendizagem do voleibol. Deste 

modo, buscamos a partir de uma entrevista com 12 professores da rede Municipal de 

Curitiba, seis do contexto curricular e seis do extracurricular, responder ao problema 

de pesquisa, os professores/treinadores de Educação Física, durante o processo de 

ensino-aprendizagem do voleibol no eixo curricular e extracurricular, através das 

metodologias utilizadas, proporcionam o desenvolvimento do autodomínio emocional 

de alunos adolescentes? 

Além disso, a intenção foi permitir ao professor o distanciamento necessário da 

sua prática ao ponto de emergir, durante a entrevista, a tomada de consciência sobre 

o seu próprio pensar, promovendo a reflexão da sua prática pedagógica.  

E dessa forma, procuramos responder ao primeiro e segundo objetivos 

específicos, identificando e analisando as aptidões emocionais da Inteligência 
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Emocional relacionadas ao autodomínio, planejadas e estimuladas pelo professor de 

Educação Física através dos métodos de ensino utilizados durante o processo de 

ensino-aprendizagem do voleibol no eixo curricular e extracurricular.  Entre os 12 

métodos ou códigos de análise, apenas cinco foram mencionados durante as 

entrevistas, sendo que houveram 11 menções relacionadas a aptidão emocional de 

empatia, três sobre a empatia e autocontrole, e apenas dois discursos foram 

diagnosticados como a aptidão de autocontrole. Portanto, a maioria dos 

procedimentos metodológicos relatados pelos professores durante a entrevista tinham 

como objetivo a compreensão das emoções do próximo. Poucos relatos envolveram 

atividades ou ações voltadas ao desenvolvimento do autocontrole, ou seja, a 

compreensão e entendimento das próprias emoções. Entendemos que devido a 

realidade vivida pelos professores, o número de alunos por turmas e por se tratar de 

um esporte coletivo, os professores costumam optar por tarefas em grandes grupos 

deixando de oferecer atividades em grupos menores, que permita ao aluno identificar 

e compreender as próprias emoções.  

Em relação ao terceiro objetivo específico, ao compararmos as aptidões 

emocionais da Inteligência Emocional relacionadas ao autodomínio encontradas nas 

respostas dos professores atuantes na Educação Física curricular com as respostas 

dos professores atuantes no esporte extracurricular, notamos algumas diferenças em 

relação as tarefas que envolviam a aptidão emocional de empatia, no contexto 

curricular o aluno parece ter um espaço mais amplo para atuar durante a realização 

das atividades do que no extracurricular. Com relação a empatia e ao autocontrole, o 

aluno no esporte curricular participa mais da construção de jogos e no contexto 

extracurricular o aluno tem a oportunidade de competir com outras equipes e dessa 

forma se sentir pertencente ao grupo. Possivelmente, a menor participação dos alunos 

nas tarefas durante os treinos extracurriculares pode estar relacionada ao olhar do 

professor/técnico para o processo de ensino-aprendizagem do esporte nesta 

configuração, voltado mais à técnica e ao resultado. Diferentemente do que ocorre no 

ambiente curricular, no qual o professor/técnico oportuniza apenas algumas vivências 

do esporte, devido ao tempo destinado para cada conteúdo programático.  

Para atingir o objetivo principal desta dissertação codificamos as entrevistas 

transcritas no software ATLAS.TI 6.2, a partir de 12 códigos de análise, definidos 

anteriormente em pesquisa realizada no Portal de Periódicos da CAPES e nas 

indicações de Brearley (2004) e Alzina et al. (2009). Posteriormente, identificamos, 
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analisamos e comparamos 108 discursos que mencionavam os procedimentos 

metodológicos utilizados pelos professores de Educação Física, com o aporte teórico 

desta dissertação. 

A partir desses discursos, apenas 16 foram compatíveis com as 5 famílias que 

tratavam de práticas para o desenvolvimento das aptidões de empatia; empatia e 

autocontrole; e autocontrole. Como citado anteriormente, a maioria dos discursos 

mencionou procedimentos pedagógicos voltados à empatia, ou seja, a capacidade de 

compreender as emoções do próximo, foram poucos relatos que trataram do 

entendimento das próprias emoções, o autocontrole. As outras 92 menções da prática 

docente abordaram situações relacionadas apenas ao contexto técnico e ao conteúdo, 

deixando de explorar outras características importantes da formação integral do 

sujeito. Dessa forma, nos provoca os seguintes questionamentos: somos formados ou 

educados para compreender o indivíduo como sujeitos reais? A formação inicial dos 

professores/técnicos encontra-se limitada às vivências práticas voltadas apenas à 

técnica dos esportes?  

Entendemos que somente a formação inicial não pode responder por toda 

limitação do professor ao longo de sua carreira, mas é um processo importante na 

formação da sua identidade profissional e que ainda encontra-se voltada ao ensino-

aprendizagem da técnica esportiva e vem se repetindo ao longo dos anos.  

Além disso, percebemos nas 16 menções dos professores, carência de 

intencionalidade quanto ao desenvolvimento do autodomínio emocional. Apesar de 

existir ações e tarefas voltadas à formação emocional do aluno, os professores 

demonstraram em seus procedimentos metodológicos falta de preparo ou ausência 

de conhecimento sobre o trabalho com as emoções. O que também nos faz indagar, 

a formação continuada tem oportunizado outros conhecimentos ao professor/técnico 

para além da técnica? 

Com relação a formação continuada, percebemos que os cursos de extensão 

e pós-graduação ainda restringem-se aos conhecimentos de diversos aspectos 

técnicos e táticos, deixando de dialogar com as emoções.  

Entre as dificuldades encontradas, é importante destacar que a maioria dos 

relatos abordou situações da prática que são contrárias ao que encontramos nas 

teorias atuais sobre a Educação Física no contexto educacional, principalmente, na 

separação entre corpo e mente. Os professores mencionaram o trabalho no aspecto 

motor, alguns citaram algo sobre a cognição, mas as emoções são retratadas somente 
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nos momentos de conflitos. Além dos discursos dos professores sobre a sua prática 

docente, seria relevante a realização da observação de campo, acrescentando outro 

instrumento de pesquisa para a compreensão da realidade prática dos 

professores/treinadores, assim como, a investigação na perspectiva dos alunos e pais.  

Dessa maneira, concluímos que a Educação Física em ambos contextos de 

ensino tem deixado de oferecer a formação integral de alunos em idade escolar, pois 

os procedimentos metodológicos dos professores/técnicos envolvem apenas o ensino 

da técnica, deixando para segundo plano outros aspectos inerentes à formação do 

aluno como sujeito social. Além disso, percebemos pelos discursos que o 

professor/treinador deixa de olhar o aluno, como sujeito em pleno processo de 

formação psicológica, social e corporal. Evidenciando somente o conteúdo 

programado para o semestre, de modo a descentralizar o discente do processo 

educacional. Os dados demonstraram que o professor ainda se coloca no centro do 

processo e o aluno fica segundo plano, na perspectiva de Goleman podemos afirmar 

que os professores/técnicos ainda não estão preparados para trabalhar com as 

emoções, mas na abordagem de Elias podemos concluir que os professores/técnicos 

ainda estão em processo de construção da sua identidade profissional.  

Apontamos como fatores limites da presente pesquisa, a coleta de dados 

empíricos somente dos professores, lembrando que a configuração do esporte 

educacional também é formada pelos alunos/atletas, diretores, pais, gestores e outros 

sujeitos. A partir desta dissertação, sugerimos novas pesquisas que possam 

evidenciar as perspectivas de alunos e outras realidades vividas por, 

professores/técnicos, como clubes esportivos, escolas privadas e até mesmos outros 

projetos sociais, e que envolvam outras práticas esportivas. 

 

 

 



102 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
ALZINA, Rafael B.; ESCODA, Núria P.; BONILLA, Montserrat C.; CASSÀ, Èlia L.; 
GUIU, Gemma F.; SOLER, Meritxell O. Atividades para o desenvolvimento da 
inteligência emocional nas crianças. Barcelona: Ciranda Cultural, 2009.  
 
AFONSO, Gilmar F. A reinvenção do voleibol de praia: agentes e estruturas de uma 
modalidade espetacularizada (1983 – 2008). Tese (doutorado). Programa de Pós-
Graduação em Sociologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011. 
 
AGUERA, Llorenç G. Além da Inteligência Emocional: as cinco dimensões da 
mente. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 
 
BAR-ON, Reuven; PARKER, James D. A. Manual de Inteligência Emocional: Teoria 
e Aplicação em casa, na escola e no trabalho. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
 
BAYNE, Hannah B.; JANGHA, Awa. Utilizing improvisation to teach empathy skills in 
counselor education. Counselor Education & Super vision, 2016. Disponível em:< 
https://onlinelibrary-wiley.ez48.periodicos.capes.gov.br/doi/pdf/10.1002/ceas.12052>. 
Acesso em 29 de janeiro de 2018. 
 
BEAVER, Kevin M.; WRIGHT, John Paul; MAUME, Michael. The effect of school 
classroom characteristics on low self-control: a multilevel analysis. Journal of 
Criminal Justice, 2008. Disponível em: < https://www.sciencedirect. 
com/science/article/pii/S0047235208000214>. Acesso em 31 de janeiro de 2018. 
 
BERGIN, Christi; BERGIN, David A. Classroom discipline that promotes self-control. 
Journal of Applied Developmental Psychology, 1999. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0193397399000131>. Acesso em 
31 de janeiro de 2018. 
 
BIZZOCCHI, Carlos C. O voleibol de alto nível: da iniciação à competição. Barueri: 
Manole, 2004. 
 
BOGDAN, Robert C.; BIKLEN, Sari K. Investigação qualitativa em educação: uma 
introdução à teoria e aos métodos, Porto Editora, 1994. 
 
BONADIMAN, Zelina B. A inteligência. Caderno de Educação Física. V.3. Nº 2, 2001. 
 
BRACHT, Valter; CAPARROZ, Francisco Eduardo; FONTE, Sandra S. D.; FRADE, 
José C.; PAIVA, Fernanda; PIRES, Rosely. Pesquisa em ação: Educação Física 
escolar. 2ª edição. Ijuí: Ed. Unijuí, 2005. 
 
BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da criança e do adolescente. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htmAcesso em: 22 de 
setembro de 2017 >. Acesso em 22 de setembro de 2017. 
 



103 

 

 

BREARLEY, Michael. Inteligência Emocional na sala de aula: estratégias de 
aprendizagem criativas para alunos entre 11 e 18 anos de idade. São Paulo: Madras, 
2004. 
 
BUENO, Silveira. Minidicionário da língua portuguesa, 2 ed. São Paulo: FTD, 2007. 
 
BURGUEÑO, Rafael; MEDINA-CASAUBÓN, Jesús; MORALES-ORTIZ, Esther; 
CUETO-MARTÍN, Maria B.; SÁNCHEZ-GALLARDO, Isabel. Educación deportiva 
versus enseñanza tradicional: Infuencia sobre la regulación motivacional en alumnado 
de Bachillerato. Cuadernos de Psicología del Deporte, 2017. Disponível em: < 
https://www.redalyc.org/pdf/2270/227052203010.pdf>. Acesso em 2 de fevereiro de 
2018. 
 
CARON, Ana Elisa G. “Ataques e defesas” no ensino de valores por meio do 
esporte: metodologia compartilhar de iniciação ao voleibol. Dissertação (Mestrado). 
Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 2018.  
 
CARON, Ana Elisa G.; MOREIRA, Tatiana S.; AFONSO, Gilmar F.; MARCHI JR, 
Wanderley. Desenvolvimento humano e transmissão de valores nos projetos 
socioesportivos do instituto compartilhar: a perspectiva dos ex-alunos. Motrivivência, 
2017. Disponível em: < https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view 
/21758042.2017v29n50p31>. Acesso em 24 de agosto de 2018.  
 
CANTANHEIRA, Maria Auxiliadora V. Capital social, sustentabilidade e esporte: 
elementos para a construção de educação em valores a partir do esporte voleibol. 
Dissertação (Mestrado). Programa em Organizações e Desenvolvimento, Centro 
Universitário Franciscano, Curitiba, 2008. 
 
CHIZZOTTI, Antonio. A pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais: evolução 
e desafios, 2003, p. 4, Revista Portuguesa de Educação, disponível em: 
<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/374/37416210.pdf>. Acesso dia vinte e dois de 
abril de 2012. 
 
CRYAN, Mark; MARTINEK, Thomas. Youth sport development through soccer: an 
evaluation of an after-school program using the TPSR model. The Physical Educator, 
2017. Disponível em: < https://search.proquest.com/openview/a8136c880c3a1ec32 
4d2c8d7aa510e5b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=35035>. Acesso em 5 de fevereiro de 
2018. 
 
CUEVAS, Ricardo; GARCIA-LOPEZ, Luis Miguel; SERRA-OLIVARES, Jaime. Sport 
education model and self-determination theory: an intervention in secondary school 
children. Academic OneFile, 2016. Disponível em: < http://go-galegroup.ez48. 
periodicos.capes.gov.br/ps/i.do?id=GALE%7CA487928448&v=2.1&u=capes&it=r&p=
AONE&sw=w&authCount=1>.. Acesso em 5 de fevereiro de 2018. 
 
 
CURITIBA (Cidade). Prefeitura Municipal de Curitiba. Currículo do Ensino 
Fundamental 1º ao 9º ano, volume II. Disponível em: <http://multimidia.cidadedo 



104 

 

 

conhecimento.org.br/CidadeDoConhecimento/lateral_esquerda/menu/downloads/arq
uivos/10349/download10349.pdf>. Acesso em 11 de outubro de 2017. Curitiba: 2016 
CURITIBA (Cidade). Prefeitura Municipal de Curitiba. Plano Curricular versão final 
6º ao 9º ano Educação Física. Disponível em: <http://multimidia.educacao.curitiba.pr. 
gov.br/2016/12/pdf/00125292.pdf>. Acesso em 11 de outubro de 2017. Curitiba: 2016 
 
CURITIBA (Cidade). Prefeitura Municipal de Curitiba. Regulamento dos Jogos 
Escola+Esporte=10. Disponível em: <http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2017/00196 
773.pdf>. Acesso em 25 de setembro de 2017.  Curitiba: 2017. 
 
DAMÁSIO, António. O sentimento de si: corpo, emoção e consciência. Lisboa: 
Temas e debates – Círculo de Leitores, 2013. 
 
DARIDO, Suraya C.; RANGEL Irene C. A. Educação Física na escola: implicações 
para a prática pedagógica, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
 
ELDAR, Eitan. Educating through the physical - procedures and implementation. 
International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 2006. Disponível 
em: <  https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ804048.pdf>. Acesso em 5 de fevereiro de 
2018. 
 
ELIAS, Norbert. Introdução à Sociologia. Lisboa: Edições 70, 2017.  
 
ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Vol. 1.  2 ed. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2011. 
 
ELIAS, Norbert. A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e 
da aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
 
ELIAS, Norbert. Os estabelecidos e os outsiders. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 
 
ELIAS, Norbert. Sobre o tempo. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 
 
ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. 
 
ELIAS, Norbert. O processo civilizador: formação do Estado e Civilização. Vol. 2. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1993. 
 
ELIAS, Norbert; DUNNING, Eric. A busca da excitação. Lisboa: Difel, 1992. 
 
ESPORTE+ESCOLA=10. Prefeitura de Curitiba. Disponível em: <http://www. 
curitiba.pr.gov.br/conteudo/escola-esporte-10/157. Acesso em 20 de setembro de 
2017. 
 
FASTMAN, Brenda G.; RASBURY, Wiley C. Cognitive  self-instruction for the  control  
of  impulsive  classroom  behavior: ensuring the treatment package. Journal of 
Abnormal Child Psychology, 1981. Disponível em: < https://link-springer-com 
.ez48.periodicos.capes.gov.br/content/pdf/10.1007%2FBF00916842.pdf>. Acesso 
em 31 de janeiro de 2018. 
 



105 

 

 

FRIESE, Susanne. ATLAS. Ti 6 guia rápido. 2003. Disponível em: http://downloads 
.atlasti.com/quicktour/QuickTour_a6_es.pdf>. Acesso em 10 de outubro de 2018.  
 
FUKAZAWA, Hiroshi. スポーツにおける拡大経験の意味づけ― 知覚―感覚論と自他

の関係性をめぐって ―1. 体育・スポーツ哲学研究体育・スポーツ哲学研究体育・スポーツ哲学研究体育・スポーツ哲学研究, 2016. Disponível em: < 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpspe/38/2/38_117/_pdf/-char/ja>. Acesso em 2 de 
fevereiro de 2018. 
 
GARCÍA, Cristina M. The role of emotional intelligence in bilingual education: a study 
on The improvement of the oral language skill. REMIE – Multidisciplinary Journal of 
Educational Research, 2017. Disponível em: < https://www.researchgate.net/ 
profile/Cristina_Morilla/publication/314069701_The_Role_of_Emotional_Intelligence_
in_Bilingual_Education_A_Study_on_The_Improvement_of_the_Oral_Language_Skil
l/links/58c66f0345851538eb8eb3b0/The-Role-of Em otional-Intelligence-in-Bilingual-
Education-A-Study-on-The-Improvement-of-the-Oral-Language-Skill.pdf>. Acesso em 
31 de janeiro de 2018. 
 
GARCÍA-LÓPEZ, Luis Miguel; CAMPO, David G. D. The effects of a sport education 
season on empathy and assertiveness. Physical Education and Sport Pedagogy, 
2013. Disponível em: < 
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/9052/Garc%EDa-Lopez%20% 
20Gutierrez%202013%20The%20effects%20of%20a%20SE%20season%20JPESP
%20ifirst.pdf?sequence=1>. Acesso em 29 de janeiro de 2018. 
 
GARCÍA-LÓPEZ, Luis Miguel; CAMPO, David G. D; GONZÁLEZ-VÍLLORA S.; 
VALENZUELA, Alfonso V. Cambios en la empatía, la asertividad y las relaciones 
sociales por la aplicación del modelo de instrucción educación deportiva. Revista de 
Psicologia del Deporte, 2012. Disponível em: < https://www.rpd-online.com/article 
/view/978>. Acesso em 5 de fevereiro de 2018. 
 
GARDNER, Howard. Inteligências múltiplas: a teoria na prática. Porto Alegre: 
Artmed, 1995. 
 
GARNER, Pamela W.; MOSES, Laurence K.; WAAJID, Badiyyah. Prospective 
teachers’ awareness and expression of emotions: associations with proposed 
strategies for behavioral management in the classroom. Psychology in the Schools, 
2013. Disponível: < https://onlinelibrary-wiley.ez48.periodicos.capes.gov.br/doi/epdf 
/10.1002/pits.21688>. Acesso em 29 de janeiro de 2018. 
 
GEBARA, Ademir. Conversas sobre Norbert Elias: depoimentos para uma 
história do pensamento sociológico. São Paulo: Biscalchin Editor, 2005.  
 
GEIR, Charles F.; TERWILLINGER, Robert A.; TESLOVICH, Theresa; VELANOVA, 
Katerina; LUNA, Beatriz. Immaturities in Reward Processing and Its Influence on 
Inhibitory Control in Adolescence. Cerebral Cortex, 2009. Disponível em: 
<http://cercor-oxfordjournalsorg.ez48.periodicos.capes.gov.br/content/20/7/1613.full. 
pdf+html>. Acesso em 4 de março de 2014. 
 
GOLEMAN, Daniel; SENGE, Peter.  O foco triplo. 1ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2015. 



106 

 

 

 
GOLEMAN, Daniel. Foco: a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. 1ª ed. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. 
 
GOLEMAN, Daniel. O cérebro e a inteligência emocional: novas perspectivas. Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2012 
 
GOLEMAN, Daniel. Inteligência Emocional: a teoria revolucionária que define o 
que é ser inteligente. 45. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. 
 
GOTTMAN, John; DECLAIRE, Joan. Inteligência Emocional e a arte de educar 
nossos filhos: como aplicar os conceitos revolucionários da inteligência emocional 
para uma compreensão da relação entre pais e filhos. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
 
HALL, Joan K.; SMOTROVA Tetyana. Teacher self-talk: interactional resource for 
managing instruction and eliciting empathy. Journal of Pragmatics, 2013. Disponível 
em: < https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378216612003062>. 
Acesso em 29 de janeiro de 2018. 
 
HERCULANO-HOUZEL, Suzana. O cérebro em transformação. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2005. 
 
HOBSBAWM, Eric J. A era dos impérios. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 
 
KERKOSKI, Marcio J. Prática Desportiva e Inteligência Emocional: estudo da 
influência do desporto na aquisição de aptidões e competências da inteligência 
emocional. Tese (doutorado). Instituto de Estudo da Criança, Universidade de Minho, 
Portugal, 2009. 
 
KILPATRICK, William H. Educação para uma civilização em mudança. 13ª ed. São 
Paulo: Melhoramentos, 1975. 
 
KOLOVELONIS, Athanasios; GOUDAS, Marios; HASSANDRA, Maria; DERMITZAKI, 
Irini. Self-regulated learning in physical education: examining the effects of emulative 
and self-control practice. Psychology of Sport and Exercise, 2012. Disponível em: 
< https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029212000076>. Acesso 
em 5 de fevereiro de 2018. 
 
KOLOVELONIS, Athanasios; GOUDAS, Marios; DERMITZAKI, Irini; KITSANTAS, 
Anastasia. Self-regulated learning and performance calibration among elementary 
physical education students. Eur J Psychol Educ, 2012. Acesso em 5 de fevereiro de 
2018. 
 
LANE, Kathueen L.; WEHBY, Joseph H.; COOLEY, Cristy. Teacher expectations of 
students classroom Behavior across the grade span: which social skills are necessary 
for success?. Exceptional Children, 2006. Disponível em: < https://kuscholarworks 
.ku.edu/bitstream/handle/1808/10970/Lane_Teacher%20Expectations%20of%20Stu
dents%20classroom.pdf;sequence>. Acesso em 31 de janeiro de 2018. 
 



107 

 

 

LARSON, Reed W.; MONETA, Giovanni; RICHARDS, Maryse H.; WILSON, Suzanne. 
Continuity, Stability, and Change in Daily Emotional Experience across Adolescence, 
Child Development, 2002. Disponível em <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pubmed/12146740> Acesso em: 28 de maio de 2014. 
 
LEÃO, Geraldo; DAYRELL, Juarez T.; REIS, Juliana B. Juventude, projetos de vida e 
Ensino Médio. Educação e Sociedade. p. 1067 – 1084, 2011. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/es/v32n117/v32n117a10.pdf >. Acesso em 14 de agosto de 
2017. 
 
LE GOFF, Jacques; TRUONG, Nicolas. Uma história do corpo na Idade Média. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.  
 
LEE, Hyunjoo. Effects of goal relations on self-regulated learning in multiple goal 
pursuits: performance, the self-regulatory process, and task enjoyment.  Asia Pacific 
Educ. Rev., 2012. Disponível em: < https://link-springer-com.ez48.periodicos.capes. 
gov.br/content/pdf/10.1007%2Fs12564-012-9216-y.pdf>. Acesso em 31 de janeiro de 
2018. 
 
MACNAMARA, Jessica; GLANN, Sarah; DURLAK Paul.  Experiencing misgendered 
pronouns: a classroom activity to encourage empathy. Teaching Sociology, 2017. 
Disponível em: < https://journals.sagepub.com.ez48.periodicos.capes.gov.br/doi/pdf 
/10.1177/0092055X17708603>. Acesso em 29 de janeiro de 2018. 
 
MADUREIRA, Marcos D. O fator emocional e o professor de Educação Física no início 
da carreira: é possível que a inteligência emocional seja um instrumento favorável a 
melhoria das relações humanas no exercício profissional? Revista Mackenzie de 
Educação Física e Esporte. p. 83–92, 2006. Disponível em: < 
http://profissional.universoef.com.br/container/gerenciador_de_arquivos/arquivos/338
/fator-emocional.pdf>. Acesso em 29 de agosto de 2018. 
 
MARCHI JR, Wanderley. O esporte “em cena”: perspectivas históricas e 
interpretações conceituais para a construção de um modelo analítico. The Journal of 
the Latin American Socio-cultural Studies of Sport. p. 46 – 67, 2015. Disponível 
em: < https://revistas.ufpr.br/alesde/article/view/43890>. Acesso em 20 de julho de 
2018. 
 
MARCHI JR, Wanderley. “Sacando” o Voleibol. São Paulo: Hucitec; Ijuí, Rio Grande 
do Sul: Unijuí, 2004. 
 
MCCLELLAND, Elizabeth; PITT Anna; STEIN, John. Enhanced academic 
performance  using a novel classroom physical  activity intervention to increase 
awareness, attention and self control: putting embodied  cognition into practice. 
Improving Schools, 2015. Disponível em: < https://journals.sagepub.com.ez48. 
periodicos.capes.gov.br/doi/pdf/10.1177/1365480214562125>. Acesso em 31 de 
janeiro de 2018. 
 
MESQUITA, Isabel; GRAÇA, Amândio. Modelos e concepções de ensino dos jogos 
desportivos. In: TAVARES, Fernando. Jogos Desportivos Coletivos: ensinar a jogar. 
Portugal: Editora FADEUP, 2013. Cap. 1.  



108 

 

 

 
MESQUITA, Isabel; AFONSO, José; COUTINHO, Patrícia; ARAÚJO, Rui. Modelos de 
abordagem progressiva ao jogo no ensino do voleibol: concessão, metodologia, 
estratégias pedagógicas e avaliação. In: TAVARES, Fernando. Jogos Desportivos 
Coletivos: ensinar a jogar. Portugal: Editora FADEUP, 2013. Cap. 3.  
 
MICHAEL, S. Rosenbaum; RONALD, S. Drabman. Self-control training in the 
classroom. a review and critique. Journal of applied behavior analysis, 1979. 
Disponível em: < https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez48.periodicos.capes.gov.br/pmc/ 
articles/PMC1311431/pdf/jaba00106-0155.pdf>. Acesso em 31 de janeiro de 2018. 
 
MOREIRA, Wagner W. Educação física escolar: uma abordagem fenomenológica. 
Campinas, SP: Editora Unicamp, 1991. 
 
OLIVEIRA, Alessandra W. F. de; KERKOSKI, Marcio José. Autodomínio e a 
adolescência: estudo dos fatores que influenciam na aprendizagem. Primus Vitam.  
p. 1-10, 2017. Disponível em: <https://mackenzie.br/fileadmin/OLD/47/Graduacao 
/CCH/primus%20_vitam/primus_9/Alessandra_Weiss.pdf>. Acesso em 3 de julho de 
2018. 
 
OLIVEIRA, Alessandra W. F. de; KERKOSKI, Marcio José. A prática docente e o 
desenvolvimento do autodomínio. In: X Seminário Internacional de Educação Física, 
lazer e saúde, 2014, Florianópolis. Anais Educação e Currículo. Florianópolis: 
Editora Tribo da Ilha, 2014. p.271 – 271. 
 
OLIVEIRA, Alessandra. W. F. de; KERKOSKI, Marcio José. Inteligência emocional e 
Educação Física escolar: uma abordagem introdutória In: VII Seminário Internacional 
de Educação Física, lazer e saúde, 2011, Braga. Anais Educação Física e Desporto. 
Braga: Universidade do Minho - Instituto de Educação, 2011. p.140 - 140 
 
ORKIBI, Hod; RONEN, Tammie; ASSOULIN, Naama. The subjective well-being of 
israeli adolescents attending specialized school classes. Journal of Educational 
Psychology, 2014. Disponível em: < http://psycnet-apa-org.ez48.periodicos.capes. 
gov.br/fulltext/2013-45145-001.pdf>. Acesso em 5 de fevereiro de 2018. 
 
PARO, Vitor Henrique. Educação como exercício do poder: crítica ao senso comum 
em educação. 2ª edição. São Paulo: Cortez, 2010. 
 
RÊGO, Cláudia C. A.; ROCHA, Nívea M. F. Avaliando a educação emocional: 
subsídios para um repensar da sala de aula. Ensaio: Aval. Pol. Públ. Educ.,Rio de 
Janeiro. v.17, nº62. p. 135- 152, 2009.  Disponível em: 
<www.scielo.br/pdf/ensaio/v17n62/a07v1762/pdf>. Acesso em 15 de dezembro de 
2018. 
 
REVEL, Jacques. Os usos da civilidade. In: ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges; 
CHARTIER, Roger. História da vida privada, 3: da Renascença ao Século das 
Luzes. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
 
RICHARDS, Jessica M.; PLATE, Rista C.; ERNST, Monique. Neural systems 
underlying motivated behavior in adolescence: Implications for preventive medicine, 



109 

 

 

Preventive Medicine, 2012. Disponível em: <3511004907main.pdf?_tid=d397 2 916-
1780-11e4-a929-00000aacb35f&acdnat=1406680460_bcb41197616f7413c49d 
740cac86119a>. Acesso em 28 de maio de 2014. 
 
RIDDETT–MOORE, Karinna. Encouraging empathy through aesthetic engagement: 
an art lesson in living compositions. International Journal of Education & the Arts, 
2009. Disponível em: < http://www.ijea.org/v10p2/v10p2.pdf>. Acesso em 29 de 
janeiro de 2018. 
 
RUBIO, Katia; SIMÕES, Antônio Carlos. De espectadoras a protagonistas - A 
conquista do espaço esportivo pelas mulheres. Revista Movimento, 1999. Disponível 
em: <https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/2484>. Acesso em 17 de setembro 
de 2018.  
 
SENG, Loh Kah; WEI, Lee Si. From Living under attap to residing in the sky: 
imagination and empathy in source-based history education in Singapore. The History 
Teacher, 2010. Disponível em: < http://www.societyforhistoryeducation .org/pdfs/Loh 
_and_Lee.pdf>. Acesso em 29 de janeiro de 2018. 
 
SIERKSMA, Jellie; THIJS Jochem; VERKUYTEN Maykel. Children’s intergroup 
helping: the role of empathy and peer group norms. Journal of Experimental Child 
Psychology, 2014. Disponível: < https://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/ 
S0022096514001131>. Acesso em 29 de janeiro de 2018. 
 
SILVERMAN, David. Interpretação de Dados Qualitativos: métodos para análise de 
entrevistas, textos e interações. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
 
SLUYTER, David. J; SALOVEY, Peter. Inteligência emocional da criança: 
aplicações na educação e no dia a dia. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

 
TANI, Go. Leituras em Educação Física: retratos de uma jornada. São Paulo: 
Phorte, 2011. 
 
TAMMINEN, Katherine. A; GAUDREAU, Patrick; MCEWEN, Carolyn. E; CROCKER, 
Peter R.E. Interpersonal emotion regulation among adolescent athletes: a bayesian 
multilevel model predicting sport enjoyment and commitment. Journal of Sport & 
Exercise Psychology, 2016. Disponível em: < https://journals.humankinetics.com/ 
doi/pdf/10.1123/jsep.2015-0189>. Acesso em 5 de fevereiro de 2018. 
 
TOMAS, Louisa; RIGANO, Donna; RITCHIE, Stephen M. Students’ regulation of their 
emotions in a science classroom. Students’ regulation of their emotions in a 
science classroom, 2016. Disponível em: < https://onlinelibrary-wiley.ez48. 
periodicos.capes.gov.br/doi/epdf/10.1002/tea.21304>. Acesso em 31 de janeiro de 
2018. 
 
THOMAS, Jerry R.; NELSON, Jack K.; SILVERMAN, Stephen. J. Métodos de 
Pesquisa em Atividade Física. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
 
TUBINO, Manoel J. G. Estudos brasileiros sobre o esporte: ênfase no esporte-
educação. Maringá: Eduem, 2010.  



110 

 

 

 
TRICOLI, Valquiria A. C., (org). Stress na adolescência: problema e solução: a 
possibilidade de jovens estressados se tornarem adultos saudáveis. São Paulo: Cada 
do Psicólogo, 2010. 
 
UPRIGHT, Richard L.  To tell a tale: the use of moral dilemmas to increase empathy 
in the elementary school child. Early Childhood Education Journal, 2002. Disponível 
em: < https://link-springer-com.ez48.periodicos.capes.gov.br/content/pdf/10.1023/ 
A:1016585713774.pdf%22%20/h>. Acesso em 29 de janeiro de 2018. 
 
WARREN, Chezare A. Towards a pedagogy for the application of empathy in culturally 
diverse classrooms. Urban Ver, 2013.Disponível em: < https://link-springer-com.ez48. 
periodicos.capes.gov.br/content/pdf/10.1007%2Fs11256-013-0262-5.pdf>. Acesso 
em 29 de janeiro de 2018. 
 
World Health Organization. Disponível em: <http://www.who.int/topics/adolescent_ 
Health/em/> Acesso em 22 de setembro de 2017. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

  

 

 

APÊNDICE 1 – Roteiro de entrevista 

 

1. Em relação ao processo de escolha da tarefa de aprendizagem, por exemplo, 
“os alunos precisam vivenciar o toque por cima”, quais são seus procedimentos 
metodológicos, ou seja, como você estrutura o processo de ensino 
aprendizagem?  
 

1.1 Você pode explicar melhor quais são as tarefas motoras propostas. 
 

1.2 Ainda sobre esse assunto, nessas tarefas motoras os alunos costumam se 
envolver na construção dos jogos e das regras? Você pode citar algum 
exemplo? 
 

2. Ainda sobre o processo metodológico, você poderia explicar quais são os 
objetivos a serem alcançados por seus alunos no final de um determinado 
conteúdo? 
 

3. Em relação ao envolvimento do aluno durante a prática, como costumam 
participar deste processo de ensino-aprendizagem?  

3.1 Você pode explicar melhor de que forma eles se envolvem na tarefa de 
aprendizagem?  
 

4. Em relação ao comportamento emocional, durante uma partida de voleibol, 
quais são os comportamentos mais comuns de seus alunos? E de que maneira 
você costuma agir nesta situação? 
 

4.1 Você poderia explicar melhor como esses comportamentos surgem e como os 
alunos costumam lidar com essas situações? 
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APÊNDICE 2- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Título da pesquisa: Voleibol na adolescência e o desenvolvimento do autodomínio 
emocional: dilemas dos contextos curriculares e extracurriculares na ação pedagógica 
do professor de educação física. 
 

Pesquisadores, com endereços e telefones:  
Alessandra Weiss Ferraz de Oliveira, residente no endereço: Rua Catulo da Paixão 
Cearense, 129, Cajuru, Curitiba/ PR, telefone: (41) 99524-9922. 
 
Gilmar Francisco Afonso, residente no endereço: Rua Deputado Mário de Barros, 833 
ap. 106, Centro Cívico, Curitiba/PR, telefone: (41) 998253071. 

Marcio José Kerkoski, residente no endereço: Rua Gov. Agamenon Magalhães, 1465-
2, Tarumã, Curitiba/PR, telefone: (41) 99157-3100. 

Local de realização da pesquisa:  
Secretaria Municipal de Educação 

1. Escola Municipal Prefeito Omar Sabbag 
2. Escola Municipal Coronel Durival Brito e Silva 
3. Escola Municipal do CAIC Bairro Novo – Guilherme Lacerda Braga Sobrinho 

 
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude: 

4. Centros da Juventude Eucaliptos   
5. Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira 
6. Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania Carmo-Boqueirão 
7. Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania Santa Felicidade 
8. Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo 
9. Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania Boa Vista 

 
Endereço e telefone do local:  

1. R. Pedro Bocchino, 140 – Cajuru. Telefone: 3361-2332 
2. Rua : Emilio Bertolini, 44 - Cajuru. Telefone: 3366-2989 
3. R. Pastor Waldomiro Bileski, 71- Bairro Sítio Cercado. Telefone: 3289-3055 

 
4. R. Pr. Antônio Polito, 2200 – Alto Boqueirão. Telefone: 3286-4082 
5. R. Guilherme Ihlenfeldt, 245 – Bacacheri. Telefone: 3356-6217 
6. Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 - Carmo. Telefone: 3313-5523 
7. R. Santa Bertilla Boscardin, 213 – Santa Felicidade. Telefone: 3374- 5263 
8. R. Ourizona, 1681 – Bairro Novo. Telefone: 3289-5907 
9. Av. Paraná, 3600 – Boa Vista. Telefone: 3313-5644 
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A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 
Prezado(a) professor(a), você está convidado à participar como voluntário(a) da 
seguinte pesquisa VOLEIBOL NA ADOLESCÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO DO 
AUTODOMÍNIO EMOCIONAL: DILEMAS DOS CONTEXTOS CURRICULARES E 
EXTRACURRICULARES NA AÇÃO PEDAGÓGICA DO PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA, que está sob a responsabilidade da aluna Alessandra Weiss 
Ferraz de Oliveira, telefone: (41) 99524-9922, e-mail: alewfo@hotmail.com e sob a 
orientação do Prof. Dr. Gilmar Francisco Afonso, telefone: (41) 9825-3071, e-mail: 
gafonso@utfpr.edu.br e coorientação do Prof. Dr. Marcio José Kerkoski, telefone: (41) 
99157-3100, e-mail: marciok@utfpr.edu.br.  

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam 
compreensíveis, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe 
entrevistando e apenas ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados, caso 
concorde com a realização do estudo pedimos que assine ao final deste documento, 
que está em duas vias, uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador 
responsável.  Caso não concorde, não haverá penalização, bem como será possível 
retirar o consentimento a qualquer momento, também sem nenhuma penalidade.   

 
1. Apresentação da pesquisa 
O esporte tem sido um meio para o controle emocional e social dos indivíduos. Com 
o passar dos anos, o homem percebeu que o esporte pode resultar em uma agradável 
excitação mimética, que permite controlar as tensões ligadas ao estresse do dia-a-
dia, tornando-se parte fundamental da sobrevivência social. Desde a mais tenra idade, 
o sujeito aprende a modelar suas emoções de acordo com o código de conduta social 
que se torna elemento constituinte da sua personalidade. De tal modo que, a formação 
do aparato psíquico continua durante a adolescência, fase da vida que o sujeito 
apresenta oscilações de comportamento e tende a ser suscetível as intercorrências 
do meio. Deste modo, o trabalho com o esporte no período da adolescência parece 
ser fundamental para o amadurecimento das aptidões emocionais de empatia e 
autocontrole, responsáveis pelo desenvolvimento do autodomínio emocional. 

 
2. Objetivos da pesquisa 
O objetivo principal é analisar se os professores de Educação Física, durante o 
processo de ensino-aprendizagem do voleibol no eixo curricular e extracurricular, 
proporcionam o desenvolvimento do autodomínio emocional de alunos adolescentes.  

Os objetivos específicos são:  
 
a) Identificar as aptidões emocionais da Inteligência Emocional relacionadas ao 

autodomínio, planejadas e estimuladas pelo professor de Educação Física através 
dos métodos de ensino utilizados durante o processo de ensino-aprendizagem do 
voleibol no eixo curricular e extracurricular.   

b) Analisar as aptidões emocionais da Inteligência Emocional relacionadas ao 
autodomínio, encontradas nas respostas dos professores considerando o 
processo de ensino-aprendizagem do voleibol no período da adolescência.  

c) Comparar as aptidões emocionais da Inteligência Emocional relacionadas ao 
autodomínio encontradas nas respostas dos professores atuantes na Educação 
Física curricular com as respostas dos professores atuantes no esporte 
extracurricular. 

3. Participação na pesquisa 
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Para a participação na pesquisa o(a) senhor(a) professor(a) foi randomicamente 
selecionado(a) de acordo com sua área de atuação profissional. Para que a coleta de 
dados seja realizada, o senhor(a) deverá participar de uma entrevista formulada e 
dirigida pela pesquisadora. A entrevista contém 4 perguntas principais e 4 
secundárias. O conteúdo da entrevista refere-se à dinâmica, planejamento e didática 
das suas aulas ou treinamentos de voleibol. A duração da entrevista será de 
aproximadamente 40 minutos e o áudio da entrevista será gravado com a ajuda de 
uma aparelho celular. 

 
4. Confidencialidade 
Todos os dados utilizados durante a realização da pesquisa têm cunho acadêmico, 
portanto as informações serão confidenciais, o que garante a privacidade dos 
mesmos. É importante frisar que a equipe de pesquisa, por meio da responsável pelo 
projeto, tem como compromisso assumir a responsabilidade da utilização dos dados 
coletados, que serão destinados apenas para finalidades acadêmicas, assumindo o 
compromisso da utilização dos dados conforme prescreve a ética profissional.  

 
5.Riscos e Benefícios 
5a) Riscos: algumas questões da entrevista revelam características pessoais da sua 
prática docente. Nesse sentindo, a equipe de pesquisa considera um risco o(a) 
senhor(a) sentir-se constrangido. Visando diminuir essa possibilidade, o anonimato 
dos participantes será preservado. 
 
5b) Benefícios: como benefícios aos participantes da pesquisa, o(a) senhor(a) 
poderá refletir sobre a sua prática docente, já que, cada participante poderá fazer uso 
dos dados, os quais serão devolvidos ao término da pesquisa. 
 
6. Critérios de inclusão e exclusão 
 
6a) Inclusão:  
a) Professores(as) de diferentes idades e com mais de cinco anos de experiência 
profissional. 
b) Professores(as) atuantes no exercício da docência com adolescentes nas Escolas 
Municipais de Curitiba, especificamente, no ensino fundamental II e professores do 
Programa Escola+Esporte=10. 
c) Professores(as) que lecionam no Programa da SMELJ que estiverem trabalhando 
com o voleibol. 
 
6b) Exclusão:  
a) Professores(as) que deixarem de entregar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido preenchido e assinado.  
b) Professores(as)  que deixarem de responder uma ou mais perguntas da entrevista. 
 
7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo 
O(a) senhor(a) poderá deixar o estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou 
constrangimento. Também é possível receber esclarecimentos em qualquer etapa da 
pesquisa. Bem como, evidenciar a liberdade de recusar ou retirar o seu consentimento 
a qualquer momento sem penalização. 
  



115 

 

 

Você pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta pesquisa, caso 
seja de seu interesse: 
(  ) quero receber os resultados da pesquisa (e-mail:_________________________). 
(  ) não quero receber os resultados da pesquisa. 
 
8.Ressarcimento e indenização 
Haverá uma indenização para os participantes da pesquisa, prevista em lei, caso 
necessário, contemplando a Resolução 466/2012. O ressarcimento diz respeito a uma 
compensação material, exclusivamente de despesas do participante e seus 
acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação. A 
indenização diz respeito à  cobertura material para reparação de dano, causado pela 
pesquisa ao participante. Pesquisas que não tiverem custo aos participantes, podem 
não ter ressarcimento. Durante esta pesquisa não haverá custos ao participante que 
escolher fazer parte da mesma. 

 
ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA:  
O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por 
uma equipe de profissionais com formação multidisciplinar que está trabalhando para 
assegurar o respeito aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por 
objetivo avaliar se a pesquisa foi planejada e se será executada de forma ética. Se 
você considerar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você foi 
informado ou que você está sendo prejudicado de alguma forma, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Endereço: Av. Sete de Setembro, 
3165, Bloco N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone: (41) 
3310-4494, e-mail: coep@utfpr.edu.br. 
 
B) CONSENTIMENTO 
Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter 
recebido respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação 
direta (ou indireta) na pesquisa e, adicionalmente, declaro ter compreendido o 
objetivo, a natureza, os riscos, benefícios, ressarcimento e indenização relacionados 
a este estudo. 
Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, participar deste 
estudo. Estou consciente que posso deixar o projeto a qualquer momento, sem 
nenhum prejuízo.  

  

Nome completo:______________________________________________________ 

RG:______________ Data de Nascimento:___/___/_____Telefone:_____________ 

Endereço: __________________________________________________________ 
CEP: _____________ Cidade:___________________ Estado: ________________ 

Assinatura: __________________________                      Data: ___/___/______ 

 
Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e 
benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 
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Nome completo:__________________________________________________ 

Assinatura pesquisador(a)  ______________ 
 

          Data:___/___/___ 

 
Para todas as questões relativas ao estudo ou para retirar-se do mesmo, poderão 
entrar em contato com Alessandra Weiss Ferraz de Oliveira via e-mail: 
alewfo@hotmail.com ou telefone: 41- 99524-9922. 
 
Contato do Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos para 
denúncia, recurso ou reclamações do participante pesquisado: 
Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR) 
Endereço: Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco N, Térreo, Rebouças, CEP 80230-901, 
Curitiba-PR, Telefone: 3310-4494, E-mail:coep@utfpr.edu.br 
 
OBS: este documento deve conter 2 (duas) vias iguais, sendo uma pertencente ao 
pesquisador e outra ao participante da pesquisa. 
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