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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo trabalhar com a perspectiva da inclusão social, 

através dos projetos esportivos sociais. Analisaremos os pontos cruciais que englobam essa 

tentativa de inclusão através do esporte, tais como; a família, o meio social que vive o aluno, 

os apoios financeiros, o esporte a ser escolhido e o ambiente a ser implantado o projeto. Em 

geral, vamos problematizar as questões que cercam o projeto social escolhido, e os desafios 

encontrados pelo professor fundador do projeto. Vamos também relatar a situação 

socioeconômica de diferentes alunos, mostraremos, também, a participação ou não das 

famílias dos alunos envolvidos no projeto. Será registrado, a história do projeto, seus 

objetivos e perspectivas iniciais e se foram realizados com sucesso ou não, de acordo com a 

opinião do professor fundador do projeto, João Gomes Netto. Trabalharemos 

problematizando as questões que envolvem o entorno social do projeto, no bairro Divino 

Espírito Santo em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, mostrando assim as dificuldades 

encontradas com a segurança, saúde e educação. Finalizando será considerado tudo o que 

pesquisamos e será discutida a importância destes projetos sociais nessas comunidades 

carentes com a mudança do sujeito. 

 

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem como intuito descrever e problematizar sobre o papel do esporte em 

projetos sociais, levando em consideração, que muitas vezes as famílias são alcançadas e 

atingidas positivamente por mudanças de postura dos alunos, o que se torna algo relevante e 

notório no lar dos mesmos. Em nosso trabalho demos ênfase em um único projeto social, cujo 

nome do projeto é “N Tenis/Cobra D’Agua” que fica localizado na Rua Moema, Bairro 

Divino Espírito Santo, Vila Velha, ES.  

O professor fundador do projeto, João Gomes Netto, escolheu o esporte tênis a ser trabalhado 

nesse projeto social, pois foi o esporte em que ele mais teve vivências e experiências no 

decorrer de sua carreira docente. Procuramos refletir a importância do esporte na inclusão 

social, não sendo o único meio de inclusão, mas sendo, assim, um meio a mais de tentativa de 

inclusão do sujeito. Sobre o projeto também é importante ressaltar que os alunos em sua 

maioria são de baixa renda, alguns não pagam para praticar o tênis, mas há alunos que pagam, 

variando assim da condição social dos alunos participantes do projeto. 

Ao escolhermos esse projeto, justificamos a escolha no sentido que um de nós, Guntter 

Scardua Muniz, foi aluno quando mais novo do projeto em questão, e vê benefícios para sua 



 

vida, tanto como atleta quanto como indivíduo, sendo assim, com o contato que Guntter tinha 

com o projeto social, ficando assim mais fácil o acesso a informações mais profundas do 

projeto. 

Os dados apresentados sobre o projeto foram colhidos através de uma pesquisa de campo e de 

um questionário sócio econômico. Começamos a freqüentar o projeto no mês de fevereiro de 

2014. Observamos o trabalho feito com cerca de 40 alunos que visam o aprendizado do 

esporte tênis e convivem diariamente com regras e com colegas de forma respeitosa. Nesta 

observação procuramos compreender a realidade que cercam esses alunos, visto que a 

comunidade do Divino Espírito Santo é uma comunidade com características simples, com 

becos, pequenas casas, de poucos cômodos, ruas geralmente com paralelepípedo sem asfalto, 

casas de madeira, onde também estão presentes de uma maneira bem visível à criminalidade e 

o tráfico de drogas. 

Além de relatos do professor Netto, que disse que o trafico é bem presente no entorno da 

academia, ou seja, no bairro Divino e adjacências. A nossa observação baseou-se em assistir a 

aulas dadas pelos professores do projeto, analisando também a forma que os alunos 

conversavam entre si. 

Notamos também que cada aluno tinha alguma tarefa na academia, tais como: limpar a 

quadra, arrumar a rede, regar plantas, alimentar o cachorro, etc. A justificativa do professor 

Netto para esta estratégia de trabalho, foi a de os alunos se sentirem mais importantes tendo 

tarefas delegadas a serem realizadas, de acordo com ele, se sentindo parte do projeto. 

O professor que fundou o projeto e está no mesmo até os dias atuais é o professor João Gomes 

Netto, formado em educação física pela UNB. Atualmente o professor Netto conta com mais 

dois professores que lecionam no projeto, o professor Marcelo Batista, conhecido como Bahia 

e o professor Roger Mattos. Para o professor Netto, a escolha do local se deu em função de 

uma oportunidade, em que ele poderia ensinar um esporte elitista, num meio social carente, 

começando a sua divulgação em escolas das proximidades. 

Escolhi o local em função de que teria a sociedade ideal para o desenvolvimento do 

projeto. Montamos o espaço e depois fomos às escolas circunvizinhas para a 

divulgação e seleção de alunos. (João Gomes Netto, professor fundador do projeto 

N/Tênis Cobra D’ Água). 



 

Visto que o professor que fundou o projeto fala de uma “sociedade ideal para o 

desenvolvimento do projeto”, podemos ratificar a importância de um projeto desse porte 

numa comunidade, com uma situação de vida e convívio social delicado, em que se é tomado 

e organizado pelos marginais e há medo por parte da população e insegurança. A sociedade 

ideal que ele cita é a comunidade carente encontrada no Divino e no entorno, pois é uma 

comunidade carente e um desafio maior trabalhar um esporte de caráter elitista nessa 

comunidade. Assim um dos objetivos do professor seria alcançado: a oportunidade de dar a 

esses alunos a vivência de um esporte elitista.  

Percebemos pelos relatos do professor que sem os incentivos necessários, como meios de 

chamar a atenção e despertar o interesse dos alunos para a prática escolar e esportiva, esses 

alunos encontram um “choque de realidade intenso”, que na maioria das vezes os levam para 

o caminho das drogas, tráfico e marginalidade social, com isso foram criadas algumas 

estratégias para as crianças se manterem no projeto, como exemplo, as crianças devem manter 

acima da média as notas escolares no boletim e mostrar ao professor Netto para continuar a 

participar do projeto. 

A seguir na pesquisa, será aprofundada a questão da história do projeto, seu fundador, 

seus patrocínios, suas visões iniciais e o que mudou após esses anos de vigência do projeto. 

Também iremos relatar algo que se é pertinente e discutível na atualidade, a transformação do 

sujeito com o esporte, se há mesmo a inclusão do indivíduo nos meios sociais, nas escolas, na 

vida em geral, e qual o papel do esporte nessa inclusão. Podemos afirmar com a citação a 

seguir, o valor social no desenvolvimento e evolução da criança. 

Os efeitos da pobreza no desenvolvimento da criança e na sua educação incluem a menor 

capacidade de expressão e desenvolvimentos verbais. (Duncan e Brooks-Gunn, 1997), 

notamos pela citação que os efeitos da pobreza e razão social se tornam um desafio para 

promover a inclusão e desenvolvimento da mesma, não sendo o esporte o único meio de 

desenvolvimento da criança e sim se aliando com a educação escolar e familiar, e programas 

do governo para famílias de baixa renda. 

Analisamos também a relação do professor Netto com os familiares dos seus alunos e 

perguntamos qual a relação dele com a família dos alunos englobados no projeto social e ele 

nos disse:  

Não há nenhuma relação, tem pais que eu nem conheço direito, muitas vezes essas 

crianças vêem o projeto como uma fuga, e também eu falo que não misturo os 



 

problemas que eles trazem de casa com o projeto que eu trabalho, tento educar os 

alunos mostrando que cada um tem sua importância, seja num regar de plantas aqui 

no entorno das quadras, seja no alimentar do cachorro, enfim, dando tarefas e 

importância a cada um deles, além de sempre aconselhar para o melhor caminho, 

mas repetindo, não misturo os problemas que eles tem em casa com o projeto pois 

não tenho essa capacidade de resolver e nem pretendo me meter na situação familiar 

de cada um, visto que são situações impares e delicadas. (Professor Netto) 

 

Outro ponto que iremos mostrar também será a condição econômica dos alunos, com um 

questionário socioeconômico com 6 alunos e entrevistas com 27 alunos na faixa etária entra 6 

a 9 anos, a fim de comparar e analisar o padrão financeiro e social dos alunos que estão 

inseridos no projeto. 

Segundo o nosso entrevistado professor Netto, formado em educação física pela UNB, o 

projeto foi fundado em 1997, com o nome inicial de “N Tênis”, o professor é regionalmente 

conhecido como Netto.  

 O tênis me deu o conhecimento no mundo inteiro, com a oportunidade de falar 

quatro idiomas, porém eu estava cansado de viajar com atletas profissionais, e quis 

por vontade própria passar meu conhecimento aos alunos com pouca oportunidade 

financeira a pratica do tênis [...] (Professor Netto). 

Ele nos conta também que o seu objetivo era fugir da mesmice, já que a maioria dos projetos 

sociais é voltado ao futebol e que, para ele, a maioria dos projetos envolvendo futebol não 

passa de professores rolando a bola e sem qualquer tipo de ensinamento, estando ali 

esperando aparecer um talento para tentar conseguir algo em times grandes, com esse 

pensamento ele diz, “O diferente me motivou”. 

 

METODOLOGIA 

Neste tópico explicaremos os motivos que nos levaram a escolher essa forma de pesquisa com 

um questionário socioeconômico, entrevistas e observações indo à campo. Primeiro, 

escolhemos a forma de um questionário socioeconômico para colhermos dados que nos 

dessem a base e reafirmasse nossas ideias demonstradas na pesquisa, pois os 6 alunos 

escolhidos são os mais velhos e teriam, segundo nossa estratégia, uma complexidade maior 

nas respostas do que os alunos de idades mais novas. Podemos notar que em algumas 



 

respostas dos alunos mais velhos do projeto, eles conseguiram perceber melhoras em seu 

comportamento, disciplinar e social, vendo assim certos benefícios pontuais do projeto na sua 

vida, obviamente que nas respostas também vieram certas criticas em referência a algumas 

estratégias utilizadas pelo professor Netto em suas aulas e ao término das mesmas, com 

atividades sem relação direta com o tênis, como exemplo, tarefas delegadas individualmente a 

cada um dos alunos que envolvem a manutenção da academia, tais como: varredura das 

quadras, montagem da rede, alimentar o cachorro que protege o local e outras tarefas de 

higienização. Vale ressaltar que não são todos os alunos que gostam desse método, alguns 

repudiam, porém aceitam fazer, por ser uma condição imposta pelo professor Netto para 

continuar freqüentando regularmente o projeto. 

Outra forma de coleta de dados que nós escolhemos foram entrevistas. Entrevistamos 4 

pessoas, o professor Marcelo “Bahia”, o aluno/professor Roger Mattos, Gyan e o professor 

Netto. Nessas entrevistas buscamos compreender mais sobre o projeto social, sobre os 

benefícios do mesmo sobre a vida desses indivíduos, percebendo assim esses benefícios e 

qualidades do projeto social através das falas dos que integram o projeto. 

As entrevistas também foram feitas com 27 crianças menores do projeto, pois percebemos que 

a utilização do questionário socioeconômico seria em vão, devido à limitação da escrita 

desses alunos de idade menor. Então partimos da tentativa de entrevistá-los sobre questões do 

projeto e de informações que gostaríamos que elas nos relatassem para enriquecer nossa 

pesquisa e conseguimos coletar algumas falas que serão relatadas mais a frente. 

Outra estratégia que utilizamos para colhermos os dados foi a de observar aulas e notarmos a 

forma do professor de ministrar as aulas. Foi notória a forma tradicional adotada pelos 

professores, pois eles orientavam e ditavam as regras de forma a não ser maleável, sendo eles 

os dotados de toda autoridade da aula, não havendo esse feedback para com os alunos. 

 

HISTÓRIA DO PROJETO 

O objetivo geral do projeto citado pelo professor é a formação de caráter do indivíduo, o 

removendo das ruas e desviando os jovens e adolescentes de uma vida marginalizada pela 

sociedade, a fim de poder através do esporte, fazer com que as crianças e adolescentes 

pertencentes ao projeto, tenha uma visão ampliada e uma perspectiva melhor de vida. 



 

Segundo o professor, o primeiro patrocínio do projeto foi da empresa Sustare, porém ele nos 

diz que não cobria cerca de 20% dos custos iniciais do projeto. Atualmente o projeto conta 

com cerca de cinco patrocinadores: Construtora Santos Neves, Instituto Tênis, Abrevo do 

Brasil, Abras e Cobra D’Água. Com a chegada da Cobra D’Água como patrocinador, 

concedendo camisas, bermudas, bonés, munhequeiras, meias e tênis para os alunos que não 

possuem condições de compras, ela se tornou a patrocinadora máster, acrescentando e 

modificando o nome do projeto para N Tênis/Cobra D’Água. 

Os pagamentos dos alunos variam de acordo com a renda da família, pois os alunos que 

possuem renda familiar elevada pagam a mensalidade integral, os alunos que tem uma renda 

familiar mediana pagam parte da mensalidade, os patrocínios permitem a Netto esse tipo de 

cobrança, e os alunos com baixa renda familiar estão isentos de pagamento, sendo essa 

mensalidade paga pelos patrocínios que apóiam o projeto. Os valores das mensalidades, 

geralmente, são definidos pelo professor Netto. 

Depois da fundação, o professor nos diz que o projeto passou a ser bem aceito pela 

comunidade. Analisando o aumento anual de crianças e jovens no projeto pesquisado, Helm e 

Beneke (2005) em sua pesquisa nos explicam o motivo da aceitação e da empolgação dos 

alunos com o projeto: “[...] os professores podem maximizar o envolvimento emocional pelo 

estímulo e pela realização de discussões sobre o que as crianças estão fazendo. Já observamos 

muitas situações em que as crianças compartilham sua empolgação com o fato de estar 

aprendendo algo novo”, essa citação nos explica o crescimento do número de crianças da 

região buscando o projeto e permanecendo no mesmo.  

O professor não soube dizer a quantidade de crianças e jovens beneficiadas com o projeto, 

mas ele estimou que cerca de 90 crianças/jovens passam por lá anualmente, em uma rápida 

conta, ele estima que cerca de 1500 crianças já passaram pelo local. Ele nos cita a 

desconfiança com que foi recebido no local, “[...] a grande dificuldade foi a desconfiança da 

comunidade. Aliada a isso ainda tinha a falta de apoio. Aí usamos o lema que até hoje 

acompanha a N Tênis, lutar sempre, vencer se possível, desistir jamais. É assim que 

explicamos a nossa longevidade”. 

Em suas falas, ele diz que outras pessoas, com intuitos diferentes dos dele, tentaram se 

aproveitar daquelas famílias menos favorecidas e com poucas informações sobre projetos 

sociais. “[...] uma grande desconfiança, seria mais um a aproveitar das deficiências sociais, da 

comunidade, para tirar proveito próprio. Era o que tinha acontecido por diversas vezes” (Prof. 



 

Netto). Sendo assim ele teve que provar à comunidade que poderiam aceitá-lo, através de suas 

atitudes. 

Atualmente, o professor nos cita que a maior influência que houve com a comunidade foram 

os moradores terem percebido que pode existir um projeto social direito, onde as crianças 

estarão lá buscando aprender o esporte, pois a comunidade e as famílias estavam acostumadas 

com projetos sociais que passaram por aquela região somente para se aproveitarem das 

pessoas com menos informações e pouco favorecidas, projetos sociais com desvios de verbas, 

com assédio moral e até mesmo sexual, segundo as falas do professor. 

Segundo a nossa entrevista com o professor e o nosso observar das suas aulas, gostaríamos de 

ressaltar algumas características de sua forma de trabalho, baseando-se em Álvarez e Gracia 

(1999), surgem três características dos professores, que são: tradicional, participativo e 

cognitivo. 

 O estilo tradicional caracteriza-se pelo professor centralizar todas 

as decisões da atividade dada na aula, escolhendo assim a 

organização de grupos se necessário, e ordem das atividades, 

sendo caracterizado por um sistema rígido de disciplina, realizado 

pelo professor.  

 No estilo participativo o docente realiza atividades, com a 

participação dos alunos na mesma, podendo assim realizar a 

atividade de forma mais flexível do que no sistema tradicional, 

podendo permitir ainda que o aluno auxilie outros alunos e 

demonstrar avaliações sobre seus colegas de classe.  

 E no estilo cognitivo é enfatizado a reflexão sobre a ação, o 

professor tem o papel de fazer o aluno refletir sobre a atividade e 

por meio dessa reflexão, promover o descobrimento de novas 

formas de realizar a mesma ou atividades diferentes.  

 

O professor Netto trabalha sobre a característica tradicional, em que ele centraliza e define as 

atividades previamente, como relatou, ele preza pela disciplina e também delega tarefas aos 

alunos para cuidar do entorno do ambiente em que praticam o esporte, para mostrar também a 



 

disciplina militar ao qual teve experiência em sua juventude, fazendo assim uma aliança de 

estilos pedagógicos com sua vivência: 

O tênis me deu o conhecimento no mundo inteiro, com a oportunidade de falar 

quatro idiomas, porém eu estava cansado de viajar com atletas profissionais, e quis 

por vontade própria passar meu conhecimento aos alunos com pouca oportunidade 

financeira a pratica do tênis. (João Gomes Netto, professor fundador do projeto).  

O que nos cria uma dúvida no estilo em que o professor Netto trabalha é: os alunos gostam e 

apóiam esse modo de trabalho em que Netto se baseia? Em nossa pesquisa realizada com 27 

alunos que participam do projeto na parte da manhã, perguntamos como eles caracterizariam 

o método do professor, como bom, mediano ou ruim. Das 27 crianças entrevistadas, 15 

disseram que seu método era bom, 9 o citaram como mediano e 3 nos disseram que não 

gostam do método do professor, perguntamos aos 3 alunos o porque não gostam desse 

método, e a resposta unânime foi que não gostam muito da forma autoritária dele ser. 

Outro ponto que é relatado pelo professor Netto é o fato de a família não apoiar os seus filhos, 

não sendo familiares presentes no dia a dia, e muitas das vezes são as crianças que freqüentam 

por conta própria ao projeto. Segundo o professor, isso é influenciado ainda mais por conta 

que muitos alunos são criados pelos avós e moram em locais de difícil acesso e até mesmo 

cortiços.   

 

O PROJETO 

De acordo com o professor, atualmente o projeto conta com um convênio entre quatro escolas 

públicas da região da rede de ensino de Vila Velha, sendo elas: Agenor de Souza Lé, Luiz 

Malizeck e Ernani Souza localizados no bairro Divino Espírito Santo e Mikeil Chequer 

localizado no bairro Boa Vista. O projeto conta com uma parceria com essas 4 escolas e em 

cada inicio de ano, o professor Netto é convidado a ir a cada uma dessas escolas para 

selecionar novos alunos ao projeto, na escola ele busca os alunos com as notas acima da 

média e com uma boa freqüência escolar. A cada reunião de pais e mestres dessas escolas, o 

professor nos conta que recebe um convite para a sua participação. Ele nos cita que em cada 

reunião ele constata uma mudança de opinião, dos professores ou dos próprios pais, em 

relação do aluno com a escola. Os relatos dos professores, de acordo com Netto, são que os 

alunos se tornam mais educados, arrumados, estudiosos e com um melhor comportamento. 



 

Essa mudança dos alunos pode-se basear no fato de que para freqüentar o projeto 

regularmente o professor cobra aos alunos notas acima da média e necessita de uma boa 

freqüência escolar. Com exceção de um caso isolado, de acordo com Netto, em entrevista com 

o professor ele nos disse ter apenas um caso diferente em especifico, onde a criança P. na 

idade de 11 anos não freqüenta nenhuma escola, e o professor nos explica que “o caso dele é 

especial, a mãe e o pai não estão presentes em casa, ele é criado pela avó e possui muitos 

irmãos, então ele não possui atenção de alguém para cobrar algo dele, então eu prefiro o 

deixar passar o dia aqui, manhã, tarde e inicio da noite, do que ele estar nas ruas e se envolver 

com algo errado” (Prof. Netto). Mas em contrapartida esse caso nos levanta uma dúvida que, 

o aluno, por ter uma cobrança diferente, pode-se acostumar com esse tratamento e não 

procurar uma escola para ele? 

De acordo com o professor Netto, a cada bimestre são sorteados cerca de 5 alunos para 

apresentarem o seu boletim escolar para que as suas notas sejam avaliadas, se as suas notas 

estiverem baixas, esse aluno é chamado para uma conversa para explicar o porque da sua 

queda de rendimento. Também segundo Netto, os alunos têm que estar freqüentando as aulas 

regularmente e ter um boletim escolar acima da média para poder continuar regularmente no 

projeto, salvo exceções como o aluno P. Netto diz que acrescenta um incentivo para as 

melhores notas: o aluno que receber um prêmio em torneios só poderá ficar com ele caso 

esteja com notas positivas, se estiverem negativas, o professor o guarda na academia até que 

esse aluno consiga atingir a sua meta escolar. Após atingir a sua meta escolar, o professor, 

geralmente, entrega a premiação ao aluno durante um churrasco de confraternização feito a 

cada 2 meses. 

De acordo com os autores Stigger, Lazzari e Thomassin, 

A concepção de que o esporte possa se configurar num rico “instrumento” de 

“intervenção social”, sempre esteve em evidência, no entanto, ganhou força nas 

últimas décadas. Por acreditarem no poder da prática de esportes como mecanismo 

de socialização e uma via poderosa para desenvolver o potencial de crianças e 

adolescentes em todos os seus domínios (cognitivo, psicomotor e sócio-afetivo), 

inúmeros projetos sociais foram criados, sob a pretensão de dar continuidade ao 

processo de formação do indivíduo fora do âmbito escolar formal [...] (LAZZARI, 

A. et al. 2010 p. 52 apud BARBIRATO, 2005) 

 

Essa concepção que estamos buscando problematizar, de o esporte ser um dos meios que 

podem promover a inclusão e evolução do individuo, os autores citados anteriormente expõe a 



 

ideia de que os alunos podem através do esporte, se desinibir socialmente, com isso o esporte 

se torna uma importante ferramenta de socialização do individuo e de desenvolvimento 

psicomotor e sócio-afetivo do aluno que participa desses projetos de caráter social. 

Nesse período de 17 anos de existência o projeto, Netto conduziu a sua equipe de jogadores 

para diversos torneios de dentro e fora do estado. De acordo com o professor, o projeto vem 

colecionando ao longo dos anos vários resultados positivos, sejam em campeonatos nas 

regiões do interior do estado onde o número de inscritos é pequeno ou em torneios de maior 

expressão, como os Brasileiros. 

A equipe N Tênis/Cobra D’agua logo se tornou motivo de destaque no cenário do tênis 

capixaba, aparecendo em televisão e jornais. O professor os apelidou de “Os Amarelinhas” e 

esse nome os marcou no cenário do tênis, o projeto é famoso por sempre estar nos torneios em 

grandes grupos e torcidas. Essa torcida não é sempre aceita pelas outras academias, pois o 

tênis como um esporte elitista tende-se a ter uma torcida mais silenciosa, voltada aos aplausos 

ao fim dos melhores pontos e a torcida que Netto leva aos torneios, geralmente é diferente 

desse padrão já conhecido. A torcida do projeto procura vibrar, aplaudir, gritar expressões 

como “vamos, vamos”, “vai, vai, vai”, “você consegue” e esse padrão de torcida geralmente 

acaba atrapalhando o adversário e incomodando o organizador do torneio, mas de acordo com 

Netto, essa torcida representa ainda mais o espírito de equipe e a união do seu grupo, e esse 

também é considerado um dos focos do trabalho dele:  

Umas das coisas que mais focamos é o espirito em equipe, mesmo sendo um esporte 

individual, para despertar o espirito de liderança e a união de uma equipe. E nos 

torneios há a torcida uns pelos outros, e a comunidade(outras academias de tênis e 

atletas) tem o respeito pelos alunos que usam essa camisa amarela. (PROFESSOR 

NETTO). 

Com essa afirmação da união do grupo utilizada por Netto, a citação a seguir de Helm e 

Beneke (2005), pode nos explicar o motivo que os alunos do Netto buscam estar juntos para o 

apoio a algum amigo ou em alguma tomada de decisão Segundo Helm  

“[...] os meninos e meninas, trabalhando em pequenos grupos, são 

estimulados a tomar decisões sobre como proceder na coleta de dados 

e sobre como dividir responsabilidades. São também incentivados a 

discutirem e a trabalharem juntos para chegar à melhor solução 

possível para suas diferenças.”  



 

Podemos então observar que o projeto pode ser usado também com esta finalidade, de 

promover a interação, a união e o espírito de equipe entre os alunos de diferentes sexos e 

experiências sociais, este é um dos objetivos que o professor Netto visa. 

No maior torneio do estado, visado nacionalmente pelas suas premiações, o Tribuna Open de 

Tênis, a equipe N Tênis/Cobra D’Água se destacou nas 4 edições já realizadas, sendo a equipe 

de tênis que mais conquistou premiações em todas as edições do torneio, juntando todas as 

classes. 

Em entrevista o professor deixa visível a importância do espirito de equipe para as crianças e 

jovens que ali freqüentam: 

Como destaque, poderíamos recorrer aos resultados alcançados por nossa equipe ao 

longo dos anos. Mas como as coisas se completam no campo desportivo e 

educacional, prefiro que as nossas conquistas sejam muito mais pela transformação 

de pensamento dos nossos assistidos do que o mérito desportivo. Poderíamos aqui 

descrever muitos nomes, mas fica muito mais latente o espírito de toda nossa equipe. 

Onde um, com maior poder aquisitivo, convida pessoas para passar uma 

determinada data festiva na casa de sua família e no grupo existem pessoas de todas 

as classes sociais. E todos confirmam o espírito de amizade forjado nas nossas 

quadras. (Professor Netto, fundador do projeto N’ Tennis Cobra d’ Água). 

Para o professor, as maiores conquistas dos seus alunos estão fora das quadras, no campo 

educacional, ele nos cita a importância de freqüentar uma escola regularmente e de um bom 

rendimento escolar para que os alunos entendam a importância escolar em suas vidas. O 

professor também nos destacou a união, o espírito de equipe, a amizade de diferentes níveis 

sociais de outros alunos que estão ali treinando junto ao projeto, criando um laço de amizade 

entre vários níveis sociais naquele espaço. 

 

A IMPORTÂNCIA DO PROJETO NA VIDA DAS CRIANÇAS E JOVENS 

Neste tópico iremos problematizar a importância do projeto para os jovens que diariamente 

freqüentam ou freqüentaram o projeto, com base em entrevistas e perguntas como a 

importância do projeto na vida deles e das crianças que ali estão diariamente e a importância 

do espaço e do projeto para aquela região. Entrevistamos ambos os professores e dois alunos, 

Gyan e Roger. Gyan é o aluno mais velho e com mais tempo de projeto em atividade, 

atualmente com 27 anos, ingressou no projeto com 11 anos, se destacou e prossegue até hoje. 



 

E Roger que está no projeto a 3 anos, ingressando tarde, aos 21 anos; se destacou, foi recebido 

muito bem pela equipe e hoje, além de aluno do projeto, se tornou um dos professores do 

local. 

Nessa entrevista, todos identificaram em comum o objetivo mais importante do espaço, que o 

local é de extrema importância para a ocupação do tempo livre das crianças, que poderiam 

estar nas ruas em uma região com uma grande freqüência de usuários de drogas e tráfico. 

Para Netto, a importância de a criança perceber que naquele local elas estão sendo cuidadas 

por alguém e entender que faz parte de uma equipe de pessoas que estão com o mesmo 

objetivo de melhorar de vida e de aprender a jogar tênis, faz com que elas tornem aquele local 

como um segundo lar. Com isso percebemos também a importância que o esporte tem sobre a 

vida dos alunos do projeto, pois através dele, elas estão ocupando seu tempo e sua mente com 

algo prazeroso para elas, algo que as faça passar o tempo de uma forma segura e agradável, 

com benefícios, que algumas delas relatam, presentes em suas vidas. 

Durante a entrevista o professor nos cita que ele somente recebe novas crianças e jovens e que 

não existe a evasão desses alunos do local, segundo ele isso explica a lista de espera que o 

projeto possui para ingressar. O professor Netto nos conta a necessidade de atenção que cada 

criança chega ao local devido à carência de atenção que recebem em casa. Com isso, cada 

criança/jovem recebe um afazer, seja regar as plantas ou molhar as quadras. Com essas suas 

responsabilidades, Netto nos diz que elas começam a se sentir importante, por ter uma tarefa, 

dentro daquele grupo. 

Atualmente, tem recaído sobre o esporte a função de auxiliar no enfrentamento de 

problemas sociais vividos por crianças e adolescentes pobres provenientes de 

comunidades carentes. E isto pode ser facilmente percebido nos discursos vindos de 

diferentes meios como, por exemplo, a mídia, as ações de responsabilidade social 

das empresas, as políticas sociais dos governos, as práticas levadas pelas 

Organizações não-governamentais (ONGs) e também por organismos internacionais 

como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO). (LAZZARI, et al. 2010) 

 

Com essa citação, para Netto, a importância de a criança perceber que naquele local elas estão 

sendo cuidadas por alguém e entender que faz parte de uma equipe de pessoas que estão com 

o mesmo objetivo de melhorar de vida e de aprender a jogar tênis, faz com que elas tornem 

aquele local como um segundo lar. 



 

Durante a entrevista o professor nos cita que ele somente recebe novas crianças e jovens e que 

não existe a evasão desses alunos do local, segundo ele isso explica a lista de espera que o 

projeto possui para ingressar. 

O professor Netto nos conta a necessidade de atenção que cada criança chega ao local devido 

à carência de atenção que recebem em casa. Com isso, cada criança/jovem recebe um afazer, 

seja regar as plantas ou molhar as quadras. Com essas suas responsabilidades, Netto nos diz 

que elas começam a se sentir importante, por ter uma tarefa, dentro daquele grupo. 

Para Alencastro (2014), “[...] no desenvolvimento do indivíduo, as necessidades afetivas 

tornam-se cognitivas, e a integração afetividade e inteligência permite à criança atingir níveis 

de evolução cada vez mais elevados [...]”. As palavras de Alencastro confirmam a fala de 

Netto que, a partir que as crianças esperam serem notadas pelos seus pequenos afazeres 

passados a ela, começam a melhorar e render mais dentro do esporte, pois sabem que naquele 

espaço, elas são valorizadas e tem a sua importância. 

O professor que trabalha no projeto há 10 anos, Marcelo, chamado por todos de Bahia, em 

suas palavras aprofunda, e confirma o que foi dito acima, ainda mais, a importância do projeto 

na vida de cada criança: 

Além do fator esporte, priorizamos muito o aprendizado, cobramos a evolução 

também das crianças, mas aqui passamos o esporte como tem que ser fundamento, 

disciplina, socialização, formação. Eu vejo que as crianças chegam com 

comportamentos diferentes, distúrbios comportamentais e a família não nos ajuda a 

mudar isso e aqui nós conseguimos melhorar por seguir um regime disciplinar, com 

regras e afazeres para cada um que ali está e aqui conseguimos mudar as crianças 

por isso, além delas estarem em um local seguro que se tornou uma referência, todos 

são tratados igualmente desde que chegam aqui. A maior importância para região é 

porque eu vejo como um campo de poucas oportunidades, pois se trata de uma 

região extremamente delicada onde não possui parques ou praças para as crianças se 

divertirem, com isso o projeto supre esse papel da falta de espaço. (Professor 

Marcelo) 

Já Roger nos fala da importância que o projeto exerceu em sua vida pessoa e profissional: 

Desde 2011 que o projeto entrou na minha vida, tem me ajudado muito em casa, 

perdi a minha timidez que me perseguia com o decorrer dos anos, conheci muitas 

pessoas importantes, que hoje posso dizer que não as trocaria por nada, são pessoas 

importantes que me ajudaram a crescer e que hoje eu tenho muita gratidão. E além 

de poder praticar esse maravilhoso esporte, hoje eu tenho conhecimento no qual eu 



 

possa ensinar os meninos e meninas mais novos do projeto, isso me satisfaz muito, 

me deixa feliz vê-los sorrindo correndo atrás das bolinhas. Se eu não tivesse 

conhecido o projeto, eu não sei como seria hoje. E hoje eu posso dizer, que o projeto 

mudou a minha vida e que não sei viver sem ele.(Roger, aluno do projeto) 

Helm e Beneke (2005) citam que “[...] o professor expressa compreensão e respeito genuínos 

pela criança, tornando clara a importância de trabalhar e de ajudar os demais mesmo quando 

não se está interessado em uma determinada atividade” 

De acordo com esta citação, percebemos o professor como mediador das regras, havendo 

assim, algumas características necessárias para a implementação das regras para com as 

crianças. Uma das características importantes que foi citada anteriormente é a de compreensão 

que gera o respeito, fazendo com que a palavra de ordem do professor, discipline os alunos, e 

seja a dele a palavra final. Como citado, mesmo que não haja o interesse imediato dos alunos 

para com a atividade, a palavra de ordem do professor tem peso maior e é imutável, 

problematizando a regra hierárquica, promovendo a disciplina e incentivando o respeito, sem 

afligir a relação professor e aluno, não sendo uma imposição, porém uma forma de direcionar 

a atividade sem titubear e fazendo com que haja o interesse partindo do pressuposto do 

trabalho em equipe, e um ajudando o outro na promoção da atividade proposta. 

Em nossa entrevista com Gyan Karlo Milagre, ele sente-se feliz em dizer a importância do 

projeto em sua vida e na vida de sua família. Ele nos diz que atualmente a família Milagre se 

tornou regionalmente conhecida na comunidade do tênis, e nesse tempo se consagraram a 

família que mais possuí títulos estaduais, tudo isso ele deve a chegada e a influência do 

projeto no bairro e na vida dele e dos seus irmãos. Com esse destaque no cenário capixaba, 

Gyan nos diz que ele e seus cinco irmãos, um homem e quatro mulheres, já apareceram em 

diversas reportagens de jornais e televisão, e ele nos informou que tudo isso poderia ser 

diferente sem a chegada do projeto “[...] ajudou a nos retirar das ruas, nos afastou do mundo 

das drogas, o dia a dia da família passou a ser ali, sem isso, a qualquer momento algum de nós 

poderia ter seguido por um caminho errado, o projeto nos ajudou a conhecer boas pessoas e 

agora estamos empregados, no caminho certo”,nos relatou Gyan.  

[...] as crianças de famílias de baixa renda estão sujeitas a dificuldades de leitura e a um baixo desempenho 

acadêmico do que as que pertençam a famílias de renda mais alta. (SNOW, BURNS; GRIFFIN,1998 apud 

JUDY, H; BENEKE, 2005)  



 

Essa fala reforça o motivo que Gyan nos relata que se sente feliz e orgulhoso em falar que sua 

família conseguiu o diploma do ensino médio sem ter o objetivo de se aprofundar ainda mais 

nos estudos, objetivando um curso técnico ou de ensino superior. Ele nos disse que o baixo 

desempenho acadêmico de cada um dos seus irmãos, os impediu de tentarem uma vaga em 

uma faculdade federal. 

Diferente das crianças e jovens com famílias de alta renda, os jovens de baixa renda não 

possuem incentivo dos pais, muitos ausentes nessa parte da educação, afirmamos isso devido 

a seguinte citação: 

[...] os padrões de interação, especialmente a interação verbal, entre as crianças e os 

pais são significativamente diferentes em famílias de “baixa renda”, e esse não 

incentivo familiar pode gerar uma barreira para continuar a busca de um melhor 

desenvolvimento educacional e profissional. (Hart; Risley, 1995 apud JUDY, H.; 

BENEKE,2005)  

De acordo com Netto, poucas são as famílias que dão o apoio esperado ao projeto. Ambos os 

professores do projeto enfatizam que a figura paterna e materna geralmente são ausentes nas 

casas das regiões e muitos dos jovens que ali freqüentam acabam sendo sustentados, junto 

com seus irmãos e irmãs, pela aposentadoria dos seus avós. 

 

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E ENTREVISTAS DAS CRIANÇAS E 

JOVENS FREQUENTADORES DO PROJETO 

Neste tópico realizamos uma pesquisa socioeconômica com seis alunos do projeto, 

analisamos 6alunos com questionário socioeconômico, escolhemos 6 alunos por serem os 

mais velhos e com respostas mais complexas e foram feitas entrevistas com cerca de 27 

alunos, visto que alguns alunos de idade menor não tinham a escrita rica de detalhes e de 

explicações, não sabendo se expressar da forma que falam na escrita. Pesquisamos renda 

familiar, nível de escolaridade, perspectivas sobre o projeto, histórico de evolução, motivos 

que levaram os mesmos a praticar e participar do projeto e opiniões dos familiares acerca do 

projeto. 

Sobre renda familiar, em média varia entre dois a três salários mínimos, sendo raros os que 

possuem renda maior do que isso. 



 

O nível de escolaridade apresentado por estes seis alunos é mediano, sendo todos eles com 

nível médio, cursando ou concluído e nível técnico também. No histórico de evolução nos 

chama a atenção a resposta do aluno Roger que diz em sua resposta sobre sua progressão a 

partir da entrada no projeto: 

 “Melhorei no meu dia a dia, perdi a timidez, e hoje posso dizer que sou bem melhor do que 

antes”. (Resposta de um dos alunos do projeto) 

Sobre a prática de outros esportes, apenas um dos seis alunos pratica outro esporte além do 

tênis, os demais praticam somente o tênis. 

Outro ponto importante que notamos as variadas respostas, foi quando perguntamos aos 

alunos os motivos que os levaram a freqüentaro projeto, entre as respostas encontramos uns 

que diziam que era por curiosidade, por causa dos amigos, pra desenvolver a habilidade e em 

especial temos uma resposta diferenciada, em que um dos alunos diz:  

“É que eu sempre fui apaixonado pelo esporte, só que na época eu estudava e jogava basquete 

ai não tinha tempo.” (Resposta de um dos alunos do projeto) 

Outra pergunta pertinente foi a de expectativas futuras com a prática do tênis, e as respostas 

variaram também. As respostas mais interessantes de se relatar foram as seguintes:  

“Um bom rendimento, ser reconhecido e conseguir novas amizades” (Roger Mattos, aluno e 

professor do projeto) 

“Técnica, visão, desenvolvimento de raciocínio e estratégia.” (José Carlos, aluno do projeto). 

Finalizando o questionário, perguntamos sobre o que seus familiares acham do projeto em 

suas vidas, e ressaltamos as seguintes respostas: 

“Acham que é perda de tempo, mas me apoiam, porque eu gosto do esporte.” (Danyel Bravin, 

aluno do projeto). 

Com a fala anterior do aluno Danyel, vemos o que já foi discutido anteriormente no texto, 

sobre a importância familiar no desenvolvimento e interesse dos alunos no projeto. 

Mesmo não achando o projeto importante, ainda assim, há o apoio da família, pois o aluno 

Danyel gosta do esporte e isso é levado em consideração pelos seus familiares. 



 

“É um projeto em que vale a pena investir, pois além de dar a oportunidade de 

formar novos atletas, também dá a oportunidade de conhecimento do esporte.” 

(Jackelline Peyneau aluna do projeto). 

Já com essa fala da aluna Jackelline, analisamos que a sua família tem a consciência que o 

projeto dá a oportunidade de crescimento dos alunos, não sendo o único meio, mas sim um 

dos meios de evolução, ascensão social, e formação do sujeito. 

Com relação às entrevistas aos alunos menores, nós perguntamos o que o projeto ajudou e 

melhorou na vida deles, as respostas variaram pouco, as mais comuns foram que o projeto 

auxiliou para que eles melhorassem sua autoestima, o projeto melhorou sua coordenação 

motora e algumas também disseram que o projeto fez com que eles ocupassem um tempo do 

dia delas que estaria vago. Entretanto cerca de 10 crianças não conseguiram ainda ver 

mudanças claras, falam que o projeto serve de passatempo para a vida delas, sendo um espaço 

bom para a prática de um esporte pouco conhecido. 

Perguntamos as crianças sobre a relação delas com o professor Netto, a variação de respostas 

foi maior, cerca de 12 crianças falaram que gostam muito do professor e que seus métodos de 

ensino e estratégias são boas, como as tarefas no ambiente da academia e das quadras, 

limpando e cuidando dos mesmos.Também tivemos respostas de 8 crianças, que disseram que 

gostam da forma que os professores dão aula no projeto, porém não gostam de ler livros no 

cantinho da leitura, que foi criado pelo professor Netto a fim de incentivar a leitura para os 

alunos. Também tivemos respostas de 7 alunos, que não gostam de fazer as tarefas que cada 

um é delegado, a partir disso vemos uma fala de um aluno do projeto. 

Não gosto quando ele me manda varrer a quadra, não vejo nada de bom em fazer isso, eu acho muito chato. 

(Aluno B.) 

Perguntamos também sobre o que seus familiares acham do projeto, as respostas foram em 

sua maioria a mesma, disseram que seus familiares apóiam a participação deles no projeto, 

porém não tem o interesse de acompanhar com uma profundidade maior e sim, acham que é 

somente um passatempo para que eles não fiquem nas ruas. Com ressalva do aluno Gyan que 

vê a família presente no projeto e atuante, com seus irmãos freqüentando o projeto assim 

como ele. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

Nessa pesquisa buscamos analisar e observar pontos importantes dos projetos sociais e sua 

relevância para a formação do caráter do individuo, analisando também sua evolução escolar 

ou perante a sociedade. Pudemos ver esses fatos através de um projeto social nominado N’ 

Tenis Cobra D’agua, em que conseguimos dados através de entrevistas socioeconômicas, e 

conversas com o criador do projeto, o professor Netto. 

Baseando-se nesses pontos que pesquisamos chegamos a conclusão que o esporte tende a ser 

um dos meios de evolução do individuo, promovendo essa evolução no ambiente da escola, 

pois observamos mudanças disciplinares de acordo com os relatos do professor Netto, 

mudanças também de âmbito familiar, e ainda de acordo com o professor Netto os alunos do 

projeto se destacam e o projeto auxilia a os mesmos terem um futuro melhor e maior 

expectativa de crescer na vida, saindo da situação que eles se encontram. 

Também é notória essa situação delicada em que os alunos vivem, e não se pode ignorar, a 

marginalidade social, a falta de interesse da família em acompanhar o desenvolvimento dos 

seus filhos, a falta de segurança do bairro em que vivem se tornando assim um desafio a mais 

para este projeto social. 

Além de tal relato anterior, observamos o sucesso, segundo o professor Netto, de um esporte 

de caráter elitista em um meio social de baixa renda e com condições desfavoráveis para a 

prática do tênis. 

Entretanto, isso não foi um impedimento e sim um fato motivador para a realização deste 

projeto pelo professor Netto. De acordo com os relatos anteriores no decorrer da pesquisa, 

analisamos também a importância da família, esporte e do professor na formação do sujeito, 

sendo assim também uma satisfação grandiosa por parte dos idealizadores do projeto, quando 

se há frutos e resposta positiva por parte dos alunos e das famílias, mesmo pouco envolvida. 

Esta pesquisa teve o intuito de mostrar e desmistificar certos paradigmas criados acerca dos 

projetos sociais tal como, o esporte é o único elo de inclusão dos alunos, sendo que ele é um 

dos meios de inclusão, sendo essa inclusão uma variante a se considerar, pois inclusão é algo 

amplo e um processo demorado e com vários pontos, como educação, acompanhamento 

familiar, esporte, e não se deve delegar somente a uma forma de inclusão o seu resultado 

como um todo. Além de esta pesquisa ressaltar pontos que muitas vezes são esquecidos pela 

sociedade atual, como a família sendo a base do individuo, o meio social e as carências do 

mesmo, como a educação, segurança e saúde, pretendemos continuar a analisar diversos 



 

projetos sociais no decorrer de nossa carreira como profissionais de educação física e esta 

pesquisa nos serviram para entendermos melhor e quebrar alguns mitos criados pelos 

instrumentos de comunicação no passar dos anos. 
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