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como foi a 
campanha

as perguntas eram relacionadas ao:

? - Período em que participavam das aulas.

- Impacto que o esporte teve na vida deles.

- Que têm feito atualmente.

Pesquisa realizada em 2013

HISTÓRIAS

EX�ALUNOS
1997�2013

Foto: Ex-aluna Bruna Miranda (participante entre os anos 1999 e 2002) reencontra professor 
Alexandro Martins em Curitiba/PR. 



FAIXA ETÁRIA

42%422%12 4%1432%32

11 A 15 ANOS 16 A 20 ANOS 26 A 31 ANOS21 A 25 ANOS

PARTICIPANTES NA PESQUISA, SEPARADOS POR PROJETO

PROJETO NÚCLEOS DE 
INICIAÇÃO AO VOLEIBOL (PR)

PROJETO VÔLEI EM REDE 
(RJ, RN, RS E SP)

PROJETO 
SUPER AÇÃO (RJ)

PROJETO ESPORTE 
EM AÇÃO (RJ E PR)

7,6%7 6%7 6%7 6%7,6% 2,7%2 7%2 7%2 7%2,7%6,5%6 5%6 5%6 5%6,5%83,2%

resultados



PARTICIPAÇÃO EM CATEGORIAS/TEMPO DE PERMANÊNCIA NO PROJETO

24%22%
UMA

CATEGORIA
DUAS

CATEGORIAS
TODAS AS 

CATEGORIAS
TRÊS

CATEGORIAS

19%35%

Mini 2x2  9 e 10 anos  cooperação
Mini 3x3  11 e 12 anos  responsabilidade
Mini 4x4  13 anos   respeito  
Vôlei  14 e 15 anos  autonomia

54% participaram de três ou quatro 
categorias que corresponde a 
aproximadamente três anos e meio 
de atividades.

Bom para a vivência dos alunos 
no que se refere aos conteúdos 
de aprendizagem e ao valor 
predominante da categoria.

Maior permanência sugere 
maior incorporação desses 
valores na vida cotidiana

 metodologia compartilhar de iniciação ao Voleibol



MUITO BEM

63%
BEM

32%MAIS OU MENOS

4%
POUCO

0,4%

NÃO
APRENDI 

NADA

0,1%

APRENDEU A 

JOGAR?

Para mim o projeto foi tudo, foi ali que aprendi a jogar vôlei.

Ex-aluno, 22 anos

VAlIdAdE dA MEtodologIA EnsIno-APREndIzAgEM  usAdA no PRojEto

95% diz que aprendeu a jogar muito 
bem ou bem a modalidade no projeto

Capacitação continuada dos professores

Proporcionalidade das variáveis com as crianças estimulando o 
acerto

Instalações adequadas e qualidade/quantidade de materiais

Ambiente motivador tendo o jogo como princípio da aprendizagem

“Elevado nível de preparo humano (capital cultural) segundo 
Bourdieu (1990, 1983)”



NOTAS ATRIBUÍDAS PARA AS AULAS

NOTAS ATRIBUÍDAS PARA OS PROFESSORES 

84%4%

1% 1%
14%

10 e 9 8 e 7 6 e 5 NÃO OPINOU

10 e 9

92%
8 e 7

6%

6 e 5

2%

APREndER jogAndo (minivôlei) 
Aula em recortes do jogo com jogo ao final para 
aplicação do conteúdo aprendido

AMBIEntE CoMPEtItIVo = 
situação (problema) com resposta rápida (solução)
Autonomia para tomada de decisões

•	

•	

o que mais 
gostaVa da aula?
71% dIz QuE ERA o jogo sEndo QuE 94% 
dERAM notAs EntRE 8 A 10 PARA As AulAs 
(EsCAlA 5 A 10)

Eu saia sempre cansada e com muito mais 
motivação para voltar na aula seguinte e melhorar 
um passe que eu não tinha conseguido.

Ex-aluna, 25anos



NOTAS ATRIBUÍDAS PARA AS AULAS

NOTAS ATRIBUÍDAS PARA OS PROFESSORES 

84%4%

1% 1%
14%

10 e 9 8 e 7 6 e 5 NÃO OPINOU

10 e 9

92%
8 e 7

6%

6 e 5

2%

professores

Elemento que faz a diferença e é decisivo no 
processo ensino-aprendizagem com valores 
que a Metodologia Compartilhar de Iniciação ao 
Voleibol propõe

Identificação e admiração que os alunos cultivam 
por seus professores no ambiente do projeto

•	

•	

97% dERAM notAs EntRE 8 A 10 
PARA os PRoFEssoREs 
(EsCAlA 5 A 10)

os professores sempre, sempre apoiavam em todas 
as atividades, dos mais engraçados aos mais rígidos, 
todos fizeram parte do meu desenvolvimento.

Ex-aluno, 17 anos



Valores 
trabalhados?

Ensinar de maneira lúdica em um ambiente 
propício para o desenvolvimento de tais valores

•	

ElEMEnto dE dEstAQuE FoI AMIzAdE ondE 
89% AtRIBuíRAM notAs EntRE 8 A 10 PARA 
EstE VAloR no PRojEto (EsCAlA 5 A 10)

os três anos que vivi nesse projeto foram 
inesquecíveis. Aprendi muito mais do que os 
fundamentos do vôlei, aprendi valores que levo para 
minha vida inteira. sou muito grato a esse projeto 
por tudo o que me proporcionou.

Ex-aluno, 22 anos



CONTINUA/CONTINUOU
PRATICANDO ATIVIDADE

FÍSICA DEPOIS QUE
SAIU DO PROJETO?

20%80%
NÃOSIM

hábito de Vida 
saudáVel e 
atiVidade física

ExPERIênCIA PosItIVA QuAndo CRIAnçA PossIBIlItA InFERIR QuE 
o PRojEto InFluEnCIou nA MAnutEnção dA PRátICA dE AtIVIdAdE 
FísICA CoMo oPção dE VIdA E PossIBIlIdAdE dE háBIto dE lAzER.

Com o objetivo de identificar qual o impacto na qualidade de 
vida dos ex-alunos, os respondentes foram questionados sobre 
a continuidade da prática de atividade física após a saída do 
projeto. 

As respostas corroboram com um dos objetivos do Instituto 
Compartilhar: a perspectiva de melhoria do nível de saúde da 
população. Considerando que o aluno manteve-se ativo após a 
saída do projeto, pode-se fazer uma relação com a redução do 
sedentarismo e os riscos associados à falta de atividade física.

Esses resultados mostram que os ex-alunos tiveram uma experiência 
positiva com o esporte durante o tempo no projeto, em qualquer 
modalidade. 

hoje em dia reúno meus amigos para jogarmos vôlei uma vez por 
semana e é maravilhoso.

Ex-aluno, 26 anos



confiança
99% dos Ex-Alunos gostARIAM QuE 
sEu FIlho ou FIlhA PARtICIPAssE dE uM 
PRojEto CoMo o QuE ElE PARtICIPou

Credibilidade e Confiança – perspectiva de 
transferir entre gerações os valores aprendidos 
através do projeto

•	

Era perfeito e espero muito que minha filha participe 
de um projeto como o que participei.

Ex-aluno, 26 anos



desenVolVimento
da cidadania

“Conscientização individual de uma construção 
baseada em valores sociais, éticos e morais 
(Bourdieu)”

•	

78% AChA QuE o PRojEto ContRIBuIu PARA 
o sEu dEsEnVolVIMEnto CoMo CIdAdão

o projeto era um lugar onde podíamos esquecer de 
tudo, onde éramos aceitos do jeito que éramos. Eu 
era muito acima do peso e o projeto teve influência 
para emagrecer e era um local onde era aceita e 
não era excluída por ser acima do peso.

Ex-aluno, 25 anos



OS JOVENS, ALÉM 
DE SONHAR, DEVEM 
CRER QUE CONSEGUEM 
REALIZAR!

palaVra que define 
o que o projeto 
significou para Você?

PossíVEl QuAlIFICAção E REFERênCIA PARA A 
ConstRução dAs PERsPECtIVAs FutuRAs nA VIdA dE 
CAdA EgREsso.

Projeto marcou intensamente os egressos com 
determinados valores e princípios que, muito 
provavelmente, irão reger suas condutas sociais nas mais 
diferentes esferas das relações humanas.

só  queria agradecer por ter tido a oportunidade 
de fazer parte dessa história. Eu nunca vou 
esquecer cada um dos oito anos que passei no 
projeto.

Ex-aluno, 18 anos



” Ao ver os resultados e depoimentos dos 
ex-alunos, tive a certeza de que o esporte 
é fundamental na formação do caráter das 
pessoas e que o professor é o verdadeiro 
agente desta transformação. As lembranças 
positivas dos projetos mostram que 
estamos no caminho certo para fazer com 
que o sonho de milhares de crianças torne-
se algo maior do que ser atleta, mas ser uma 
pessoa melhor. Isto me enche de orgulho, 
pois este também era o meu sonho. ”



A CAMPAnhA REndEu uM REEnContRo 
EMoCIonAntE dE QuAtRo Ex-Alunos 
CoM BERnARdInho EM CuRItIBA/PR, no 
gInásIo do tARuMã ondE As AtIVIdAdEs 
do PRojEto núClEos dE InICIAção Ao 
VolEIBol no PARAná InICIARAM EM 1997.

Veja reportagem

InICIAtIVA

Coordenação: Prof. dr. Wanderley Marchi júnior 

Equipe: Prof. dr. gilmar Afonso

              Profª. Ms. tatiana sviesk. 

Veja a pesquisa completa em: www.compartilhar.org.br/relatorio/2014/ex-aluno_completo_publicacao.pdf
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