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RESUMO 

 O presente estudo tem como objetivo analisar em que medida o Programa Mais 

Educação da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) “Professor Rubens 

José Vervloet Gomes – Vila Olímpica” pode ser caracterizado como Tecnologia Social 

Esportiva. A metodologia utilizada foi composta de componentes qualitativos, através 

de entrevista semiestruturada com a coordenadora do Programa e observações das 

atividades e dos alunos. O estudo concluiu que em grande parte dos aspectos analisados 

o Programa Mais Educação da Umef “Professor Rubens José Vervloet Gomes – Vila 

Olímpica” se aproxima de uma Tecnologia Social Esportiva.     

Palavras-chaves: Tecnologia Social Esportiva; Educação Integral; Avaliação. 

  



 
 

ABSTRACT 

 This project has analyzed how the “Programa Mais Educação” of the Umef 

"Professor Rubens José Vervolet Gomes- Vila Olímpica" may be called Social Sports 

Technology. The method utilized was qualitative. We did half-structured interview with 

the coordinator of the program, we watched the activities with the students. This 

research concluded that the most of the aspects in the “Programa Mais Educação” are 

next of some Social Sports Technology. 

Keywords: Social Sports Technology; Integral Education; Evaluation 

  



 
 

RESUMEN 

 Este estudio tiene como objetivo analizar en qué medida el Programa Más 

Educación de la Unidad Municipal de Educación Primaria (Umef) "Professor Rubens 

José Vervloet Gomes - Vila Olímpica" puede caracterizarse como Tecnología Social 

Deportiva. La metodología utilizada fue compuesta de componentes cualitativos, a 

través de entrevista semiestructurada con el coordinador del programa y observaciones 

de las actividades y de los alumnos. El estudio concluyó que en la mayoría de los 

aspectos analizados del Programa de Más Educación de la Umef "Profesor Rubens José 

Vervloet Gomes - Villa Olímpica" se aproxima a una Tecnología Social Deportiva. 

Palabras clave: Tecnología Social Deportiva; Educación Integral; Evaluación. 
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INTRODUÇÃO 
 

No âmbito do senso comum, o esporte é tradicionalmente visto como uma 

prática que está associada a valores positivos, com um poder educacional de 

transformação social, agente de socialização, dentre outras qualidades atrelados a ele. 

“Essa visão, que se refere às qualidades que seriam intrínsecas ao esporte 

(intrinsecamente positivas), resulta de diferentes processos homogeneizantes, e de largo 

alcance, que envolveram o esporte moderno” (STIGGER, 2013, p. 8).  

Todavia, são poucos os estudos sobre a significância do esporte na promoção de 

inclusão social, seja no âmbito, social, econômico e educativo (MARQUES, 2015). A 

partir do trabalho da antropóloga Alba Zaluar, Cidadãos não vão ao Paraíso (1994), 

começou a se discutir de maneira mais sistemática a relação entre projetos sociais, 

esporte e valores atrelados à socialização do indivíduo. Nessa obra, a autora aborda 

questões de formação do caráter e da identidade social como potencialidades da prática 

esportiva. Sua análise sobre projetos sociais parte do princípio de uma visão positiva do 

esporte. Segundo ela, “as qualidades de caráter, como companheirismo, a força de 

vontade, fair play, [são] todas elas experimentadas e vividas concretamente na prática 

do esporte” (p. 92). Contudo, estudos de revisão recentes têm indicado que se a relação 

entre esporte e saúde e esporte e autoestima está bem demonstrada (BAILEY, 2012), o 

mesmo não é possível dizer a respeito da relação entre esporte e seus efeitos sociais 

(JANSSENS, 2004). 

O esporte tem a capacidade, quando há intencionalidade sob a ótica da dimensão 

atitudinal, de contribuir para o desenvolvimento de uma série de valores (p. ex.: espírito 

de equipe, superação, respeito, amizade) que se apresentam durante a dinâmica 

esportiva. Um dos pressupostos de projetos sociais que se utilizam do esporte é que os 

valores do esporte entram em diálogo com o mundo da vida por meio de um link direto 

com a realidade. Instituições que utilizam as atividades esportivas para minimizar os 

riscos na vida de crianças e jovens pobres, estreitamente associadas às influências 

supostamente negativas da rua, parecem supor que a participação dos indivíduos nessas 

atividades, como direito social ou inclusão, seja suficiente para que tenham uma 

vivência de socialização positiva e de cidadania. Uma tendência recente tem sido 
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denominar estes projetos esportivos de caráter social como formas de uma tecnologia 

social esportiva1. 

Fato é que a sociedade brasileira ainda é muito desigual. De acordo com o Índice 

Gini2, o Brasil ocupa as últimas posições do ranking mundial de igualdade econômica 

em função da discrepância na distribuição de renda. É uma hipótese afirmar que o 

desenvolvimento econômico implica no desenvolvimento social de uma localidade. Não 

cabe a esse estudo demonstrar razões e causas para essa problemática encontrada. 

Podemos apontar que apesar do Governo Federal vir avançando nas políticas públicas 

para tratarem tal problema social, a população, principalmente crianças, adolescentes e 

jovens anseiam por medidas de inclusão, sejam no meio escolar, sejam no meio social e 

no mundo do trabalho.  

Uma das medidas para sanar essa problemática é o desenvolvimento de projetos 

sociais, organizados por governos, iniciativa privada e organizações não 

governamentais, muitos deles de caráter esportivo3. Programas sociais que envolvam, 

tipicamente, comunidades de áreas urbanas que são afetadas pela pobreza, visando a 

garantia de direitos de crianças e adolescentes marginalizados. 

  Diante disso, foi utilizado para coleta de dados desse estudo o Programa Mais 

Educação, regulamentado pelo Decreto 7.083/10, criado como uma ação complementar 

ao turno escolar, a fim de induzir a ampliação da jornada escolar, organizando o 

currículo na perspectiva da educação integral. O Programa contribui na melhora do 

desempenho escolar do aluno com atividades de reforço escolar, além de ofertar 

oficinas e disciplinas que corroboram para o desenvolvimento do aluno. Demonstrado 

no objetivo do Programa Mais Educação que visa 

contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens, 

por meio da articulação de ações, de projetos e de Programas do 

Governo Federal e suas contribuições às propostas, visões e práticas 

curriculares das redes públicas de ensino e das escolas. 

 

                                                           
1 A discussão sobre tecnologia social esportiva será apresentada mais adiante. 
2 O Índice de Gini – também conhecido como Coeficiente de Gini – é um instrumento matemático 
utilizado para medir a desigualdade social de um determinado país, unidade federativa ou município. O 
Índice de Gini do Brasil é de 0,490 (ano de 2014) o que demonstra que nosso país, apesar dos avanços 
econômicos dos últimos anos, ainda tem uma alta concentração de renda.  
3 Projeto social Estação Conhecimento/Serra-ES e Instituto Compartilhar/Curitiba-PR.  
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Consequentemente, o Programa Mais Educação vislumbra a possibilidade de 

manter o aluno mais tempo na escola, como forma de afasta-lo das situações de riscos 

sociais – violência, tráfico de drogas, mortalidade – e do trabalho indevido. Isso pode 

ser identificado nas finalidades do Mais Educação, publicado na portaria normativa 

interministerial n° 17, de 24 de abril 2007:  

IV - Prevenir e combater o trabalho infantil, a exploração sexual e 

outras formas de violência contra crianças, adolescentes e jovens, 

mediante sua maior integração comunitária, ampliando sua 

participação na vida escolar e social.  
 

Em linhas gerais, tratando de currículo encontramos áreas do conhecimento com 

acompanhamento pedagógico, tais como educação ambiental, cultura e arte, educação 

digital, promoção da saúde, educação econômica e, por fim, porém não menos 

importante esporte e lazer, como explicita o objetivo abaixo:  

 VI - estimular crianças, adolescentes e jovens a manter uma 

interação efetiva em torno de práticas esportivas educacionais e de 

lazer, direcionadas ao processo de desenvolvimento humano, da 

cidadania e da solidariedade. 
 

Jan Janssens, em seu estudo Education through Sport (2004), sobre projetos 

sociais no continente europeu que são considerados boas práticas, constatou a falta de 

avaliação dos projetos. Tratando disso na literatura nacional, Souza et al (2012) revelam 

a importância da avaliação de projetos e programas sociais, pois mesmo com aumento 

destes e o papel que os mesmos têm exercido no contexto brasileiro, estudos são 

necessários no sentido de avaliar o seu papel e melhor compreendê-los.  

Diante disso, entendemos a necessidade de estudos que sejam capazes de avaliar 

Programas como esses. Isto vai ao encontro da preocupação expressa no Manual 

Operacional de Educação Integral (2014) que estabelece como um de seus objetivos 

"Fomentar a geração de conhecimentos e tecnologias sociais, inclusive por meio de 

parceria com universidades, centros de estudos e pesquisas, dentre outros" (BRASIL, 

2014).  

A justificativa dessa pesquisa permeia por essa indicação do Ministério da 

Educação, representado pela Diretoria de Currículos e Educação Integral. Adiante 

faremos uma contextualização sobre Tecnologia Social e buscaremos elementos na 
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literatura nacional e internacional a fim de potencializar o debate sobre Tecnologia 

Social Esportiva.   
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TECNOLOGIA SOCIAL 
 

O termo Tecnologia Social (TS) segundo Dagnino (2008) é recente, 

"revolucionário" - transformador social - e vem sendo incorporado, cada vez mais, ao 

meio acadêmico. Verificamos a existência nos últimos 10 anos de doze artigos 

publicados que discorrem sobre esse tema, voltados para as grandes áreas da economia e 

administração.  

Percebemos que a definição de TS utilizada pelos autores (DAGNINO, 2008; 

LASSANCE JR e PEDREIRA, 2004; RODRIGUES e BARBIERI, 2008) compreende a 

mesma desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia Social (ITS, 2004, p. 130). “Um 

conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na 

interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para a 

inclusão social e melhoria das condições de vida”. 

Para Lassance Jr e Pedreira (2004) além de proporcionar inclusão social4 e 

melhoria de vida, a TS deve dar conta de solucionar um problema social, em termos 

locais, ou seja, deve estar interagido à realidade dos sujeitos envolvidos, tendo 

impacto social comprovado, criados a partir de necessidades sociais, 

com o fim de solucionar um problema social. Uma tecnologia social 

sempre considera as realidades sociais locais e está, de forma geral, 

associada a formas de organização coletiva, representando soluções 

para a inclusão social e melhoria da qualidade de vida. 

A importância de considerar os sujeitos envolvidos, agentes protagonistas do 

processo é importante, pois a TS trabalha com a ideia de emancipação dos atores 

abrangidos, que tenham ação colaborativa no processo, tanto produtores quanto usuários 

dessas tecnologias. De tal forma que “a TS implica a construção de soluções em modo 

coletivo pelos que irão se beneficiar dessas soluções e que atuam com autonomia, ou 

seja, não são apenas usuários de soluções importadas ou produzidas por equipes 

especialistas” (RODRIGUES e BARBIERI, 2008, p. 1075).  

                                                           
4 Quando falamos de inclusão social nos inclinamos à definição de categorias de inclusão social proposta 

por Bailey (2005): Espacial: a inclusão social relaciona-se com a proximidade e o estreitamento das 

distâncias sociais e econômicas; Relacional: a inclusão social definida em termos de um sentimento de 

pertencimento e aceitação; Funcional: a inclusão social relaciona-se com o reforço de conhecimentos, 

habilidades e compreensão; e Poder: a inclusão social pressupõe uma mudança no locus de controle. 
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É possível identificar na literatura elementos que operacionalizam uma 

Tecnologia Social, podendo ser replicável (efeito multiplicador) em diversas situações. 

Elencamos os parâmetros do ITS, publicado no Caderno de Debates – Tecnologia 

Social no Brasil (2004) – para corroborar com a discussão do tema. 

 Quanto a sua razão de ser da TS: atender as demandas sociais concretas, vividas 

e identificadas pela população. 

 Em relação aos processos de tomada de decisão: formas democráticas de tomada 

de decisão, a partir de estratégias especialmente dirigidas à mobilização e à 

participação da população. 

 Quanto ao papel da população: há participação, apropriação e aprendizagem por 

parte da população e de outros atores envolvidos. 

 Em relação à sistemática: há planejamento e aplicação de conhecimento de 

forma organizada. 

 Em relação à construção de conhecimentos: há produção de novos 

conhecimentos a partir da prática. 

 Quanto à sustentabilidade: visa a sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

 Em relação à ampliação de escala: gera aprendizagens que servem de referência 

para novas experiências. 

Entretanto, apenas esses elementos destacados não dão conta de indicar um 

projeto e/ou Programa como Tecnologia Social. Sentimos a necessidade de elencar 

indicadores que nos dão suporte para desenvolver uma possível avaliação de projetos 

sociais ou Programas de educação complementar a fim de averiguar as TSs nessas 

instituições.  

  Na tentativa de elaborar indicadores significativos que nos permitem verificar 

Tecnologia Social em projetos e/ou programas sociais de cunho esportivo, recorremos à 

Janssens et al (2004), que publicou o livro Education Through Sport com boas práticas 

que são consideradas em projetos sociais esportivos do continente europeu. A ênfase 

desse estudo é colocada no valor intrínseco do esporte, pois ele é compreendido como 

uma atividade autotélica, que tem propósito e objetivo nela mesmo. Para ser 

considerada como boa prática o projeto social esportivo precisava atender as 

precondições, citadas abaixo.  



13 
 

 Promover responsabilidade social, como liderança, trabalho em equipe, fair play 

e capacidade de resolução de conflitos verbais e físicos. 

 Aumento da automotivação e senso de responsabilidade dos participantes por 

meio do envolvimento deles no planejamento e organização das atividades. 

 O emprego de regras que decorrem logicamente das situações. 

 Oferecer atividades desafiantes e empolgantes. 

 Incentivar a autoimagem positiva, escolhendo uma abordagem que leva em 

conta o que os participantes já sabem. 

 Comunicação aberta e direta. 

 Construir relações de confiança, em que a clareza e as atitudes consistentes 

sejam os principais atributos. 

 Foco em todos participantes. 

 Se manter motivado e responder às situações inesperadas. 

 Trabalhar com objetividade e evitar discussões longas. 

 Atmosfera de convivialidade. 

 Liberdade de expressão. 

Conciliando os parâmetros de TS expostos pelo ITS (2004) juntamente com as 

precondições de Janssens et al (2004) chegamos a uma proposta de caracterização de 

critérios de uma possível Tecnologia Social Esportiva. A proposta foi unir os itens que 

mais se aproximavam e destacar o que tiveram maior incidência, como por exemplo, a 

participação dos envolvidos no processo. Vale a pena ressaltar, a preocupação que 

tivemos com o processo de escolarização que o Programa Mais Educação tem enfocado 

nas suas ações, visto que a escolarização é elemento-chave dos processos de inclusão e 

sustentabilidade social (ABRAMOVAY, 2004). Aponto para alguns critérios que 

formulamos a partir dos levantamentos feitos.  

 Participação na definição de valores e normas: devem ter mecanismos que 

permitam aos sujeitos participarem na definição de valores e normas de 

funcionamento e convívio social;  

 Capacidade de resolução de conflitos: devem possuir uma ação pedagógica 

que privilegie a resolução de conflitos entre os participantes em direção à 

autonomia; 
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 Fair Play: O comportamento de fair play (formal e não formal) deve ser uma 

preocupação pedagógica no desenvolvimento das atividades; 

 Qualidade: O ensino (de esportes) deve buscar a qualidade e ser de qualidade. 

Ou seja, os ganhos termos de habilidades motoras (saber fazer), conhecimentos 

técnicos (como fazer) e táticos (o que fazer) devem ser evidentes;  

 Acesso: Como não existe inclusão sem acesso e participação, é necessário 

proporcionar amplas chances de acesso às suas atividades;  

 Envolvimento da comunidade: deve buscar o envolvimento das lideranças 

locais; 

 Preocupação com a escolarização: Uma vez que a escolarização é elemento-

chave dos processos de inclusão e sustentabilidade social (realização de 

atividades hoje que não diminuam outras chances de desenvolvimento com 

vistas ao futuro) de crianças e jovens. Devem possuir diretrizes de 

compatibilização entre suas atividades e as atividades escolares dos 

participantes. 

 Esses critérios podem nos permitir indicar em que medida o Programa Mais 

Educação, nessa amostragem definida, podem se aproximar da ideia de Tecnologia 

Social Esportiva.   
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OBJETIVO GERAL 
 

 Analisar em que medida o Programa Mais Educação da Unidade Municipal de 

Ensino Fundamental (Umef) “Professor Rubens José Vervloet Gomes – Vila 

Olímpica” pode ser caracterizado como tecnologia social esportiva?  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar, descrever e analisar se há participação na definição de valores e 

normas no Programa Mais Educação. 

 Identificar, descrever e analisar a capacidade de tomada de decisão dos alunos 

envolvidos no Programa.  

 Identificar, descrever e analisar se o Fair Play está presente nas intervenções 

pedagógicas.   

 Identificar, descrever e analisar a qualidade do ensino. 

 Identificar, descrever e analisar o acesso que os participantes têm ao Programa 

Mais Educação. 

 Identificar, descrever e analisar como se dá o envolvimento da comunidade no 

Programa Mais Educação. 

 Identificar, descrever e analisar a preocupação com a escolarização do Programa 

Mais Educação.  
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METODOLOGIA 
  

 A pesquisa realizada nesse estudo é de natureza qualitativa de cunho descritivo 

(GIL, 2012), pois descrevemos e analisamos os aspectos citados nos objetivos 

específicos do nosso estudo. A tentativa é estabelecer, nas conclusões, um processo de 

efeito de aproximação e distanciamento entre o conceito de Tecnologia Social Esportiva 

e o Programa Mais Educação da referida escola, nos aspectos encontrados nos objetivos 

específicos.    

 O processo citado se baseia na relação que envolvidos – professores, monitores, 

coordenadora e os alunos – têm com o Programa. Para captar as informações utilizamos 

a técnica de entrevista semiestruturada, como coleta de dados, principalmente com a 

coordenadora do Programa. Além disso apoiamo-nos nas observações, de tipo simples, 

para nos ater aos fatos que são percebidos diretamente, sem qualquer intermediação, 

como diz Gil (2012, p. 100). As observações foram realizadas nas atividades com os 

alunos5.    

 Para efeito de dimensão e propagação, o Programa Mais Educação conta com 

mais de 700 escolas distribuídas em 69 dos 78 municípios do estado do Espírito Santo6 

(MORAES & ROCHA, 2014, p. 2 39). O recorte para coleta de dados desse estudo 

ocorreu em uma escola localizada na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. 

Optamos pela amostragem não probabilística do tipo típica, pois a partir das 

necessidades desse estudo, selecionamos casos julgados exemplares ou típicos do 

público-alvo (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

 Para iniciarmos a pesquisa, entramos em contato com a coordenadora do 

Programa Mais Educação da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) 

“Professor Rubens José Vervloet Gomes – Vila Olímpica”. Mostramos os objetivos de 

nossa pesquisa e recebemos autorização para a realização da mesma naquela instituição. 

A parceria constituída entre ambas partes - pesquisador e instituição, na pessoa da 

coordenadora - potencializou a pesquisa. 

                                                           
5 Por conta do cronograma não conseguimos realizar um grupo focal com os alunos, sabemos da 
importância dessa técnica de coleta de dados. Não há dúvidas que obteríamos resultados importantes 
para a pesquisa, mas assumimos que ocorreu essa limitação do estudo. 
6 Dados de 2013. 
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 A coleta de dados ocorreu entre os meses de março e abril de 2016. No mês de 

março começamos a coletar informações sobre o Programa Mais Educação através de 

documentos, buscando reunir a maior quantidade de informação possível. Os 

documentos nos ajudaram a compreender as propostas gerais, os objetivos e o público 

alvo do Programa. Após esse processo fomos à campo, conhecemos o espaço reservado 

ao Programa pela Umef Vila Olímpica - suas dependências e estrutura - e começamos a 

nos aproximar dos monitores e dos alunos.  

 As observações começaram a ser realizadas desde o primeiro encontro, não 

adotamos uma única forma registro, utilizamos de diários de notas, recursos visuais, 

como gravadores e câmeras fotográficas. As entrevistas concedidas pela coordenadora 

do Programa foram de suma importância para compreender vários fatores, como a 

rotina dos alunos, a funcionalidade do Programa e outras questões que discorreremos a 

seguir.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 A Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Professor Rubens José 

Vervloet Gomes – Vila Olímpica está localizada no bairro Soteco, divisando entre dois 

bairros de ampla população – Boa Vista I e Boa Vista II. A comunidade é considerada 

de risco social, são bairros com um grande índice de violência, tráfico de drogas, 

criminalidade, todavia a escola é conhecida pela sua qualidade de ensino. Assim, de 

acordo com a coordenadora, o número de alunos advindos da rede privada aumentou 

significativamente7. A contextualização social de quem habita o espaço escolar se faz 

importante, pois nos permite compreender alguns processos. A referida escola possui 

boa estrutura física geral e em especial para as aulas de educação física. Conta com 

pátio, piscina, quadra poliesportiva, campo de futebol e pista de atletismo além de 16 

salas de aula, biblioteca, sala de recursos, sala de vídeo, laboratório de informática. A 

escola funciona em dois turnos de trabalho: matutino e vespertino de 6º ao 9ª ano do 

ensino fundamental.  

 O Programa Mais Educação da Umef Professor Rubens José Vervloet Gomes – 

Vila Olímpica funciona dentro do espaço escolar, porém em um prédio independente 

com sala de judô, sala de dança, espaço de estudo para realizar as tarefas de casa, sala 

de música, sala de professores e vestiários feminino e masculino. Além disso, dividem 

espaços em comum com a escola, como os espaços para prática corporal, auditório e 

laboratórios. Tratando do quantitativo de alunos matriculados, a escola possui por volta 

de 500 alunos e o Programa Mais Educação conta com 150 alunos, ou seja, a cada 3,3 

alunos matriculados na escola um faz parte do Mais Educação, o que pode ser 

considerado como uma boa média de participação.  

Como apresentado anteriormente, nossa análise desta iniciativa de educação 

integral como uma tecnologia social esportiva, é guiada por um conjunto de critérios 

definidos. Para fins de análise dos dados de nossa pesquisa, os objetivos específicos 

serão a referência de apresentação dos dados coletados.  

No que se refere à definição de valores do Programa pudemos observar que a 

equipe pedagógica, conjuntamente com os alunos do Programa elencou os valores dos 
                                                           
7 Outra hipótese plausível é o aumento de alunos oriundos de escolas particulares devido às dificuldades 
de pagamento enfrentadas pelas famílias. 
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Jogos Olímpicos Rio 2016: amizade, respeito e excelência, como referência para o 

trabalho a ser desenvolvido. Segundo a coordenadora, ‘Amizade’ compreende o 

entendimento com o outro, respeitando as diferenças em sua amplitude. Requerem 

sentimentos como simpatia, confiança e reciprocidade positiva. ‘Respeito’ está 

relacionado às regras do jogo (fair play) e respeito a si mesmo, valorizando a 

honestidade e o sentimento positivo de consideração por outra pessoa. E por fim, a 

‘Excelência’ significa fazer o “seu melhor”, tanto no esporte quanto na vida.  

Se tratando de um convívio social de crianças, algumas estratégias pedagógicas 

ficam evidenciadas. Podemos chama-las de normas (ou regras). Como forma de auxiliar 

os monitores, foram estabelecidos os conselheiros, que consistem em grupos de 10 

alunos, destacados por coletes. Os conselheiros possuem autonomia para tomar decisões 

para contribuir na manutenção dos espaços e dos materiais do Programa. Podemos 

perceber que isso fica evidenciado na fala da coordenadora durante a entrevista:  

Os conselheiros orientam os alunos a pisar descalço no tatame, a 

respeitar o colega, não “brincar” de luta, a não demorar nos banhos, 

não sujar o ambiente. Possuem autonomia até mesmo para “chamar 

atenção” dos alunos quando são flagrados em situações de 

indisciplina. Eles contribuem para manter o espaço organizado.      

 Percebermos que acontece a participação dos alunos, conjuntamente com a 

equipe pedagógica, na construção dos valores e normas de funcionamento de convívio 

social, aspecto importante se tratando de envolvimento dos atores principais (os alunos) 

desse processo.  

 Quanto à tomada de decisão dos alunos, percebemos durante as observações das 

atividades que eles são colocados em situações de resolução de conflitos, 

principalmente em decisões nas atividades dos esportes. Discutir a existência de falta 

em certo lance no futsal pode gerar conflito. Numa observação percebemos que alguns 

alunos foram capazes de resolver tal conflito; utilizaram-se do princípio do fair play, 

mesmo que inconscientemente. Para evitar tensões o time que recebeu a possível falta 

resolveu continuar o jogo, sem a marcação da falta, porém o aluno que a cometeu 

devolveu a posse de bola ao time adversário. Isto nos permite identificar a presença de 

um processo que abre espaço à capacidade de tomada de decisão por parte dos alunos 

envolvidos no Programa.  
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 Neste contexto, o aparecimento dos comportamentos de fair play nas 

intervenções pedagógicas vem surgindo pela intencionalidade da equipe pedagógica em 

realizar um trabalho pautado em valores do Movimento Olímpico. Percebemos essa 

intencionalidade no plano de ação do Programa Mais Educação do núcleo Vila 

Olímpica.  

A Educação Olímpica, por sua vez, se pauta em valores universais 

humanistas, caracterizados pelo fair play, que estejam atrelados à base 

do Movimento Olímpico, com a finalidade de uma formação 

harmônica do sujeito por meio da prática esportiva e suas diversas 

polaridades: violência/paz, ganhar/perder, entre outros. (Plano de ação 

do Mais Educação - núcleo Vila Olímpica, 2016) 

 

Notamos que há intencionalidade do ensino de fair play incitado pela equipe 

pedagógica. Os monitores realizam trabalhos de conscientização do fair play, utilizam-

se de recursos visuais como filmes, trechos de jogos olímpicos com aparecimento de 

situações fair play, leitura de textos e, consequentemente, debates a respeito desse 

assunto são feitos com os alunos. Destacamos que essas medidas são importantes para o 

(re)conhecimento do fair play e sua difusão, porque além de ser associado com ideal 

olímpico, ele apresenta valores como a honra, a lealdade, o respeito pelos outros e por si 

próprio. A proposta descrita no plano de ação é algo recente, entretanto segundo os 

monitores os resultados já estão aparecendo de forma significativa.  

Caracterizar a qualidade do ensino dos esportes não é uma tarefa fácil. 

Obviamente não é esse o foco do nosso trabalho, porém decidimos envolver esse 

quesito nas nossas discussões devido à preocupação que se tem em ensinar aos alunos 

as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal, que cercam não somente o esporte 

como outros conteúdos da educação física.   

Nas observações realizadas percebemos que o aspecto atitudinal norteia as 

demais dimensões. Tal afirmação, claramente, é vista em um plano de aula da oficina de 

Múltiplas Vivências que tem como objetivo o ensino da cooperação. Ou seja, as 

atividades foram pensadas a partir de uma atitude (ou valor). O saber fazer 

(procedimental) e o como fazer (conceitual) são os meios para se chegar ao objetivo 

final da aula: ensino da cooperação.   
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 De acordo com entrevista feita com os monitores a preocupação com as 

habilidades motoras, técnicas e táticas existe, porém está atrelada ao ensino de valores 

decorrente nas intervenções. Como mostra o objetivo geral do plano de ação do 

Programa Mais Educação do núcleo Vila Olímpica. 

Objetivar um ensino em valores que desenvolva uma formação 

holística (cognitiva, afetiva e motora) por meio de atividades 

extracurriculares (dança, múltiplas vivências, teatro e 

acompanhamento pedagógico) pautadas nos princípios de uma 

Educação Olímpica em diálogo com o mundo da vida. (Plano de ação 

do Mais Educação - núcleo Vila Olímpica, 2016) 

Tal objetivo fica ainda mais destacado quando recorremos ao plano de ação da oficina 

de Múltiplas Vivências, que é uma oficina de caráter esportivo. Segundo o documento, 

ela busca: 

Trabalhar em diálogo com a atividade de Educação Olímpica [...] 

Sendo especificamente do plano esportivo esta atividade 

problematizará de forma prática situações que aborde valores como 

ética, espírito de equipe, respeito, união e etc, de forma que dialogue 

com momentos da realidade. (Plano de ação Mais Educação - núcleo 

Vila Olímpica, 2016) 

 

Nesse aspecto deixamos claro que não tivemos a pretensão de centrar o debate 

direto em torno do conceito de "qualidade", mas demarcar o território de uma educação 

que contribua com a formação dos alunos, como diz Nogaro (2014). Formação essa que 

se pauta no saber fazer, como fazer e o que fazer, contribuindo de fato para a aquisição 

dos conhecimentos esportivos. Percebemos que nesse quesito o Programa Mais 

Educação da Umef Vila Olímpica enfatiza os conhecimentos esportivos no âmbito da 

dimensão atitudinal. Aprende-se o esporte, porém com ênfase no ensino de atitudes e 

valores, as dimensões conceituais e procedimentais não possuem a mesma preocupação 

comparada a dimensão atitudinal. 

Uma das características mais importantes para a definição de uma tecnologia 

social esportiva refere-se à condição de acesso que os participantes têm a iniciativas 

desse tipo. O Programa Mais Educação prioriza os alunos da escola que se encontram 

em vulnerabilidade e área de risco social, que residem em área de maior violência e 

transtorno social. Prioriza também os alunos que têm suas famílias vinculadas a 

Programas sociais tais como o Bolsa Família. Entretanto esses critérios de 
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acessibilidade não são obrigatórios, ou seja, os alunos que não se encaixam nesses 

aspectos também estão aptos a participarem do Programa.  

Todavia, temos que nos ater ao fato que beneficiar os alunos que se encontram 

em situações de risco e pertencentes a famílias de baixa renda são formas de incluir esse 

sujeito que por muitas vezes são submetidos a ambientes "pobres" que pouco têm a 

contribuir com seu processo educativo. Quanto mais enriquecedor for um ambiente e 

quanto mais tempo alguém permanecer nele mais duradoura será a aprendizagem obtida 

nele, como diz Arroyo, citado por Nogaro (2012). 

Por mais que o acesso à comunidade escolar, no que se refere aos alunos, seja 

amplo existem algumas cláusulas de barreira que são consideradas critérios de 

impedimento. Por exemplo, a suspensão por uma indisciplina grave dos alunos, 

acometida na escola, é considerada uma cláusula de barreira, pois é preciso 

compreender o processo de escolarização do sujeito em sua integralidade, de acordo 

com Fabri (2014). Sendo assim, de certa forma o comportamento do aluno na escola se 

reflete no Programa Mais Educação. Entretanto, nesse núcleo a coordenadora afirma 

não ter graves problemas com indisciplinas a ponto de impedir o aluno de participar das 

atividades do Programa.         

O envolvimento que o Programa Mais Educação estabelece com a comunidade 

externa se dá pelas relações familiares, interligado principalmente pelo elo 

aluno/escola/Mais Educação. Portanto, a abrangência de outros sujeitos da comunidade, 

tais como líderes comunitários e/ou associações de moradores não parece ser 

considerada no processo de envolvimento da comunidade.  

Como tentativa de constituir uma cultura de envolvimento dos responsáveis dos 

alunos com o Programa a coordenadora do referido Programa afirma que  

o Programa Mais Educação proporciona eventos a fim de trazer os 

pais e responsáveis ao núcleo, apresentações de teatro, dança, música; 

competições esportivas e um plantão pedagógico que tem a finalidade 

de mostrar aos responsáveis tudo o que o aluno produziu de material 

pedagógico.  

 

Percebemos que existe a preocupação do Programa em se envolver com os responsáveis 

dos alunos, justamente pela importância que se tem em concatenar família e escola, 
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nesse caso com o Programa Mais Educação. Entretanto, a educação integral evoca a 

necessidade de se conectar e relacionar com seu entorno, acreditando que a escola deve 

manter um diálogo com a localidade que está inserida, de acordo com a ideia de 

território educativo trazido por Nogueira e Carvalho (2014). 

No que concerne à preocupação do Programa Mais Educação com a 

escolarização dos alunos, compreende-se que os pressupostos teóricos que norteiam o 

Programa são apropriados de modo peculiar em cada contexto e realidade em que se 

insere, assumindo formatos distintos (SOUZA; CORÁ, 2014). Deste modo, no caso 

específico de nossa investigação, notamos durante as observações que a primeira 

atividade realizada por parte dos alunos ao chegar ao núcleo são as tarefas escolares 

auxiliados pelos monitores, demonstrando a seriedade que se têm com os estudos. Fica 

exposto no plano de ação que o acompanhamento pedagógico é de suma importância, 

pois  

esta atividade continuará auxiliando os afazeres da escola como os 

deveres de casa, trabalhos escolares e pesquisas. Além disso, 

atividades extras serão trabalhadas com o intuito de potencializar a 

aprendizagem escolar por meio de diversas atividades que englobe 

disciplinas como português, matemática, história, geografia e etc. 

(Plano de ação Mais Educação - núcleo Vila Olímpica, 2016) 

  

Tendo em vista o modelo de educação pensado em sua integralidade, o modelo 

de Educação Integral não é aquele que se diferencia mais em turno e contra turno, é, 

sim, um modelo que pensa a Escola como unidade, com atividades a serem realizadas 

durante todo o dia. Mediante estudos feitos com documentação do Programa Mais 

Educação da Umef “Vila Olímpica”, podemos perceber que escola e Programa 

trabalham juntos no projeto interdisciplinar, com a temática de Educação Olímpica.  

O tema olímpico, também, será tematizado, pois as atividades 

oriundas dos deveres de casa fazem parte do Projeto Interdisciplinar 

da escola que comumente trabalhará o tema olímpico. Além disso, o 

tema valores será abordado em discussões, pesquisas e interpretações 

de textos. (Plano de ação Mais Educação - núcleo Vila Olímpica, 

2016) 

 A articulação de disciplinas com atividades e conteúdos interdisciplinares são 

características da educação integral. Pensar a jornada escolar embasado num projeto 

interdisciplinar – Educação Olímpica – nos faz perceber que há preocupação do 
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Programa Mais Educação com a escolarização dos alunos. Comprometemos nos ater a 

verificação de elementos que indicam preocupação do Programa com a escolarização 

dos alunos no referido núcleo do Programa Mais Educação disposto nesse estudo.   
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CONCLUSÃO 
 

 As análises realizadas nos permitem responder o objetivo geral desse estudo, que 

consiste em analisar em que medida o Programa Mais Educação da Umef “Professor 

Rubens José Vervloet Gomes – Vila Olímpica” pode ser caracterizado como Tecnologia 

Social Esportiva. Sendo assim, faremos alguns apontamentos de acordo com os 

objetivos específicos que guiaram nossa análise e discussão dos dados, a fim de levantar 

as ações identificadas, estabelecendo elementos de aproximação e distanciamento entre 

os critérios elencados de Tecnologia Social Esportiva e o Programa Mais Educação da 

referida escola.   

 A partir das análises notamos que existe aproximação tanto na definição de 

valores e normas para o Programa Mais Educação, como na capacidade de resolução de 

conflitos. Esses dois aspectos se tornam próximos, pois estabelecem uma conduta de 

diálogo e autonomia para com os alunos. Exemplo disso é a estratégia pedagógica dos 

conselheiros, que visa dar autonomia aos alunos e auxilia na manutenção das regras de 

funcionamento.  

 Os aspectos acesso ao Programa, preocupação com a escolarização e 

aparecimento de fair play também se aproximam do conceito de Tecnologia Social 

Esportiva. Percebemos que a equipe pedagógica possui a inquietude de trabalhar com 

temas e atividades que dialogam com o fair play. Quanto o acesso ao Programa, 

notamos que ele é amplo em relação aos alunos e, em menor grau, a seus familiares. 

Reparamos de forma clara que o Programa tem preocupação com a escolarização dos 

seus alunos, característica inerente à Educação Integral.       

 No que concerne à qualidade do ensino de esportes ponderamos classificar esse 

quesito como algo que vem se aproximando do conceito de Tecnologia Social 

Esportiva. É de grande valia que os alunos aprendam todas as dimensões que cercam o 

esporte, são elas: conceitual, procedimental e atitudinal. Percebemos que a última 

dimensão recebe mais ênfase do que as demais, que perpassam como pano de fundo.  

 Por fim, o ultimo critério, envolvimento que o Programa Mais Educação tem 

com a comunidade que o cerca. Consideramos que este critério se distancia do conceito 

de Tecnologia Social Esportiva, de acordo com os dados coletados notamos que o 
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Programa não se envolve diretamente com a comunidade e seus líderes locais. Porém, 

salientamos a importância da escola e Programa Mais Educação em se envolver com a 

comunidade em seu entorno, pois a "escola localiza-se no espaço do diálogo entre 

saberes diferenciados com as experiências comunitárias" (NOGUEIRA & 

CARVALHO, 2014, p.71).  

Diante do exposto, percebemos que o Programa Mais Educação da Umef 

“Professor Rubens José Vervloet Gomes – Vila Olímpica” pode ser caracterizado como 

uma Tecnologia Social Esportiva em alguns aspectos. Os aspectos que consideramos 

distantes e os que vêm se aproximando merecem uma atenção especial para que exista 

um esforço de adequação ao modelo proposto de uma caracterização de Tecnologia 

Social Esportiva.  

Defendemos a ideia que a Tecnologia Social Esportiva quando implementada, 

avaliada e sistematizada podem se caracterizar nessas soluções: formas criativas, 

flexíveis, de baixo custo, eficazes e que atingem um número de beneficiados, podendo 

gerar impacto e transformações na vida dos sujeitos. Além disso, outro aspecto 

importante é a sua replicabilidade, ou seja, o efeito multiplicador que a Tecnologia 

Social Esportiva tem em ser reproduzida em outros contextos.   

É necessário reconhecer que apesar do trabalho realizado nota-se que ainda são 

muito poucas as pesquisas com essa temática. Indicamos a necessidade de que mais 

estudos sejam desenvolvidos com essa temática pelos diversos campos em que a 

Tecnologia Social Esportiva perpassa.                
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