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PROJETO BASQUETE SOLIDÁRIO E A RELAÇÃO COM O SABER 

DOS SEUS PARTICIPANTES 

Jéssica de Souza Silva 

Orientador: André da Silva Mello 

 

1 Introdução  

 

Na última década, houve um aumento significativo de projetos sociais vinculados às 

atividades físicas e esportivas no Brasil (CORREIA, 2008; GUEDES et al., 2006). Esses 

projetos têm como discurso central a formação moral, a socialização e a promoção da saúde 

de crianças, adolescentes e jovens inseridos em contextos de vulnerabilidade social, pois 

circula no imaginário da população brasileira representações positivas acerca dos benefícios 

decorrentes dos esportes e das atividades físicas no combate às mazelas sociais (MELLO, 

2007). Essas atividades são consideradas antídotos contra os processos de socialização 

negativa impostos por contextos dominados pela violência, pelo tráfico de drogas e com 

estrutura sociocultural degradada. Aliada a essa representação, os projetos sociais, em sua 

grande maioria, se apoiam em uma concepção idealizada de adolescência e juventude, 

estigmatizando esses grupos sociais com discursos pejorativos. Para Burak (apud ROMERA, 

2013, p. 30):  

A sociedade contemporânea está desenvolvendo nas últimas décadas uma visão 

negativa geral dos adolescentes e jovens (“são gangues de ladrões”, “são 

drogados”, “desrespeitosos”, “engravidam irresponsavelmente”, “nada de bom se 

pode esperar deles”) são facilmente culpáveis de sucessos negativos. Esta rede 

pejorativa dos adultos toma todos por iguais.   

 

A compreensão das atividades físicas e esportivas como “panaceia” para as mazelas sociais, 

somada com a visão pejorativa sobre a adolescência e a juventude, geram práticas e 

representações homogeneizantes em relação aos projetos sociais, que desconsideram a 

pluralidade cultural presentes em contextos complexos e singulares. Os projetos sociais, 

majoritariamente, são orientados por metanarrativas que anulam as diferenças e as 

singularidades dos sujeitos, sob o argumento de que todos os indivíduos das classes populares 

possuem as mesmas necessidades, interesses e expectativas. Vianna (apud MELLO, 2009) 

afirma que há um desacordo entre a crença dos benefícios advindos da prática de atividades 



físicas e esportivas e o nível de adesão dos participantes aos projetos sociais. Ele denuncia 

que as teorizações hoje existentes acerca das relações do esporte com grupos em situação de 

risco social não consideram as racionalidades locais dos sujeitos e os seus motivos para a 

ação. Em decorrência disso, a dificuldade de retenção e o elevado nível de evasão dos 

participantes são problemas recorrentes nos projetos sociais (MELLO, 2007).  

Frequentemente as avaliações dos projetos sociais são realizadas por seus gestores, por meio 

de análises quantitativas que supervalorizam o número de participantes e desconsideram os 

sentidos que o seus usuários a eles atribuem. Ancorados em Certeau (1994), compreendemos 

que os praticantes dos projetos sociais não consomem passivamente os bens culturais 

[atividades físicas e esportivas] que lhes são ofertados, pois há uma estética da recepção, em 

que eles imprimem as suas artes de fazer a esses bens. Esse consumo produtivo se materializa 

na relação que os praticantes do cotidiano estabelecem com os saberes mobilizados pelos 

projetos (CHARLOT, 2000). Nessa relação, que é mediada pela experiência, diferentes 

sentidos são construídos acerca das atividades físicas e esportivas nos projetos sociais, 

fornecendo subsídios para avaliação e reorientação das práticas pedagógicas centradas nos 

interesses dos seus praticantes. Considerando o exposto, este artigo tem como objetivo 

compreender as figuras do aprender valorizadas pelos praticantes do Projeto Basquete 

Solidário na relação que eles estabelecem com esse projeto. Em caráter complementar, 

analisamos os aspectos considerados negativos do projeto, na avaliação dos seus praticantes. 

A nossa intenção, com essa pesquisa, não é julgar as ações empreendidas pelo “Basquete 

Solidário”, mas, com base nos sentidos construídos por seus usuários, potencializar o projeto 

por meio da reorientação das práticas nele desenvolvidas.  

 

2 Percurso metodológico   

 

Para atingir os objetivos propostos neste artigo, utilizamos o Estudo de Caso como 

pressuposto metodológico. Para Gil (2007, p. 54) esse método consiste no “[...] estudo de um 

ou poucos objetos, de maneira que permita seu conhecimento mais detalhado”. Focalizamos o 

nosso olhar para o Projeto Basquete Solidário, localizado no bairro de Vila Garrido, no 

município de Vila Velha/ES. Esse projeto, desenvolvido por meio de convênio com a 

Prefeitura de Vila Velha, foi implantado na Escola Municipal de Ensino Fundamental 



(UMEF) Antônio Bezerras de Farias. O projeto oferece treinamento de basquete para 

aproximadamente 60 crianças e adolescentes, com idade entre 8 e 17 anos.  

O projeto analisado tem como objetivo central formar equipes para a participação em 

campeonatos de basquete. Dentre os objetivos específicos, podemos destacar a valorização do 

esporte como importante fator para a educação integral do cidadão; o encaminhamento de 

jovens para a prática do Basquetebol; a seleção de atletas que tenham condições de formar 

equipes de rendimento esportivo; patrocinar as equipes do Projeto Basquetebol Solidário da 

UMEF Antônio Bezerra de Farias nas suas diversas categorias, para disputarem os eventos 

escolares, estaduais e nacionais.  

A escolha do projeto se deu por uma questão de pertencimento. Estive inserida no projeto 

como participante entre os anos de 2000 e 2010, o que me estimulou, assim como os 

participantes do projeto e o professor-coordenador, a ingressar no curso de Educação Física. 

Junto com essa pesquisa, vem à intenção da criação de saberes e a possibilidade de trazer 

críticas construtivas para o melhoramento do projeto em questão.  

Para a produção dos dados, realizamos entrevistas em grupo focal com os praticantes do 

projeto. Segundo Powell e Single (1996, p. 449), o grupo focal consiste em “[...] um conjunto 

de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é 

objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal” (p. 449). O grupo focal busca captar 

conceitos, sentimentos, atitudes, experiências e reações, que de alguma forma não seriam 

possíveis por meio de outros métodos.  

Para a realização dos grupos focais, inicialmente, expomos quais seriam os objetivos da 

pesquisa e qual a finalidade da mesma, no intuito de tranquilizar os praticantes, deixando 

claro que os mesmos não estariam sendo avaliados e que o que se esperava do grupo é que 

surgissem diferentes pontos de vista. Em um segundo momento, explicamos como 

funcionaria a dinâmica do grupo focal e, em seguida, realizamos perguntas objetivas1 para que 

todos participantes tivessem a oportunidade de falar. O último passo foi a proposição de 

questões norteadoras, com a intenção de moderar o diálogo proposto de forma flexível, 

garantindo a proximidade do grupo focal com o tema proposto. 

O primeiro grupo focal foi composto por seis alunos, do gênero masculino e feminino, com 

idade entre 14 e 16 anos, que entraram no projeto nos anos de 2011 e 2012.  O segundo grupo 

                                                 
1 As mesmas estão em anexo. 



focal foi composto por sete alunos, de ambos os gêneros, porém com idades entre 10 e 14 

anos, que entraram no projeto nos anos de 2013 e 2014.  

Os grupos foram assim divididos, para percebermos as diferentes expectativas e avaliações, 

daqueles que estão ingressando no projeto e daqueles que já estão inseridos no contexto a 

mais tempo, com o propósito de descobrir o que os motivaram a ingressar no projeto 

“Basquete Solidário” e o que os mantém nesse contexto.  

No processo de produção dos dados, também utilizamos a entrevista de elite com o professor-

coordenador do projeto. Esse tipo de entrevista focaliza os indivíduos que são prototípicos de 

uma determinada comunidade, em termos de representatividade e autoridade.  

No processo de interpretação dos dados, utilizamos a Análise de Conteúdo (AC). Bardin 

(2004, p. 37) define AC como: 

[...] um conjunto de técnicas de análises de comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

[...] A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produções e de recepção das mensagens, inferência esta que recorre a 

indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens. 

 

Como ponto de partida da análise, consonante com o que diz a AC, utilizaremos a mensagem 

transmitida, em especial, a linguagem oral, para produzir interpretações sobre as 

características do texto, as causas e os efeitos da comunicação, focalizando os conteúdos 

manifestos para evitar análises baseadas na mera projeção subjetiva. Os dados produzidos 

serão interpretados em interface com a teoria da relação com o saber, desenvolvida por 

Charlot (2000), afim de compreendermos as figuras do aprender valorizadas pelos praticantes 

do projeto analisado. 

 

3 Apresentação e análise dos dados 

 

O objetivo dessa análise é descrever e interpretar a avaliação oferecida pelos participantes do 

projeto Basquete Solidário em Vila Velha, ES. Os quadros 1 e 2, apresentados a seguir, 

sistematizam as representações dos 13 sujeitos entrevistados acerca dos aspectos positivos e 

negativos vivenciados no projeto. As respostas foram categorizadas, para identificar a 

recorrência em que elas foram produzidas: 



 

 

Quadro 1 – Aspectos positivos  Quadro 2 – Aspectos negativos 

 

Categoria Recorrência  Categoria Recorrência 

Professor 12  Condições da quadra 12 

Amizade 09 Esporros por parte do 

professor 

10 

Jogar/aprender 09 Treinamento Físico 04 

Respeito 06 Relações interpessoais 03 

Campeonatos/viagens 06 Localização do projeto 02 

Esporte 02 Horário do projeto 01 

Ir ao projeto 01 

 

 

As representações dos participantes, tanto as positivas como as negativas, são decorrentes das 

relações que eles estabelecem com o saber mobilizado pelo projeto, nesse caso específico, 

com o conteúdo basquete. Apoiados em Bernard Charlot (2000), compreendemos que todo 

saber é uma “relação com o saber”, que é mediada pela experiência que os sujeitos 

estabelecem com os objetos do aprender. Para Charlot (2000)  

[...] a relação com o saber é a relação com o mundo, com o outro, e com ele mesmo, 

de um sujeito confrontado com a necessidade de aprender, [...] é o conjunto 

(organizado) das relações que um sujeito mantém com tudo quando estiver 

relacionado com “o aprender” e o saber. (CHARLOT, 2000, p. 80) 

 

Nessa relação com o saber, emergem diferentes figuras do aprender. As figuras do aprender 

encontram-se em três formas de relação com o saber. A relação objetivação-denominação 

refere-se à apropriação de conceitos, de fórmulas, de abstrações produzidas pelos homens e 

que se constituem como capital cultural da humanidade referindo-se à apropriação de um 

saber intelectual. A segunda relação com o saber ocorre no domínio de uma determinada 

atividade, que tem o corpo como lugar de apropriação do mundo. Essa relação é denominada 

de imbricação do eu, “[...] em que o aprender é o domínio de uma atividade engajada no 

mundo [que se inscreve no corpo. O corpo é um lugar de apropriação do mundo], um 

conjunto de significações vivenciadas” (CHARLOT, 2000, p. 69). Na terceira figura do 

aprender distanciação-regulação, quem aprende é o sujeito afetivo e relacional, constituído 

por sentimentos e emoções em situação e em ato. É fruto das relações e situações que se 

encontra um sujeito encarnado, temporal e provido de afetividade. São formas relacionais de 



saber, como a solidariedade, a amizade, a perseverança, que são aprendidas em ato, em 

situações concretas de experimentações e não apenas de verbalizações. 

Dentre as figuras do aprender evidenciadas nas representações dos participantes do projeto, 

destaca-se a figura distanciação-regulação, materializada na admiração pelo professor (12), e 

na amizade (09). Em relação a admiração pelo professor destacamos a seguintes narrativas: 

Eu admiro o Gilmar porque, primeiramente se não fosse ele eu não estaria aqui 

também e, ele faz coisas e está fazendo coisas por mim que, tipo assim, nenhum 

outro técnico faria. Exemplo, meu óculos, ele que correu atrás, ele que vai correr 

atrás pra fazer pra mim, eu não tenho condições de ir, ai ele que vai fazer as coisas. 

Por isso que eu admiro muito ele (João2)  

Gosto do professor porque ele me ensina (Mateus) 

Primeiro eu admiro muito o Gilmar, porque tipo assim, ele é muito parecido com 

minha mãe. O jeito que ele ensina. (João) 

 

Essa admiração que os participantes têm em relação ao professor, nos remete a importância da 

dimensão afetiva no processo de ensino-aprendizagem. Para Vygostsky (2008) a separação do 

intelecto e do afetivo é uma das principais deficiências da Psicologia Tradicional, uma vez 

que essa apresenta o processo de pensamento dissociados da plenitude da vida, das 

necessidades dos interesses pessoais, das inclinações e dos impulsos daquele que pensa. Ele 

defende que as teses de diferentes culturas produzem modos diversos de funcionamento 

psicológico, e desta forma rompe-se com as teses que relativizam o papel que a afetividade 

detém para a promoção do desenvolvimento psicossocial do homem. Portanto há a 

necessidade de reconhecer que a afetividade possui um caráter de ação volitiva, e esta norteia 

toda atividade humana. 

Contudo, de maneira paradoxal, quando deslocamos o nosso olhar para as representações 

negativas, um dos aspectos que mais se evidencia é o “esporro” (10) do professor. Essa 

aparente contradição denota a relação de “amor e ódio”, de ternura e conflito, existente nas 

interações de ensino-aprendizagem, e que, embora isso incomode os participantes, eles veem 

como positivo os limites impostos pelo professor, como evidenciam as seguintes narrativas: 

E o Gilmar ele é chato as vezes, mas ele também é legal, ele grita com a gente mas é 

para o nosso bem. Tipo ele é um segundo pai, segundo professor da gente, ai ele 

ajuda muito, porque ele é um amigo. (Maria) 

[...]eu vi que ele grita, grita, mas ele faz isso para o nosso bem, porque como a gente 

vai jogar contra outras escolas a gente vai perceber que se a gente ganhar a gente vai 

                                                 
2 Foram utilizados nomes fictícios afim de preservar a identidades dos participantes. 



falar a o Gilmar que ajudou a gente, ele fez isso para o nosso bem e por isso que nós 

ganhamos aqui. (Julia) 

 

Para Charlot (2013, p. 121) esse “balanço entre autoridade e mimo e, de modo mais geral, a 

ambivalência é uma característica inerente à relação dos adultos com os jovens”. Na escola da 

sociedade contemporânea, por exemplo, ele toma a forma da dupla injunção para resgatar a 

autoridade perdida e para amar os alunos. 

A amizade (09) é outra aprendizagem que os participantes valorizam no projeto. Essa 

aprendizagem, mais uma vez, remete a figura distanciação-regulação. As seguintes narrativas 

denotam a importância que os participantes atribuem a amizade: 

Aqui eu posso aprender que, se você errou alguma coisa, por exemplo, no dia que 

você veio, se me ajudou, a Sasá também me ajuda muito, Juliane me ensina, Kaka 

também. Até a Leandra assim me ajudou ai eu tive um noção que assim, aqui no 

projeto eu tenho companheiras que podem me ajudar. (Julia) 

Eu acho que pra gente formar uma dupla a gente tem que ter amizade, respeito um 

pelo outro (Larissa) 

[...] se não for o outro você não faz uma cesta, nem quica a bola, então a mesma 

coisa que ela falou, o companheirismo. (Larissa) 

 

Pudemos observar que, no projeto Basquete Solidário, a amizade se materializou como um 

elemento para a busca de sensibilizar os participantes em relação à solidariedade com o outro, 

como forma de passar a considerá-lo como membro do grupo e procurar incluí-lo de fato nas 

atividades. Rorty (1994), nos ajuda a compreender como os laços afetivos e de socialização 

são constituídos a partir da noção de pertencimento. A solidariedade, para ele, não é um valor 

universal, um traço inerente à personalidade humana: constrói-se e não se acha em estado 

natural. As contingências de tempo e espaço de um dado contexto influenciam os indivíduos a 

diferentes maneiras de comportamento, sendo impossível encontrar um único contexto no 

qual vidas humanas possam ser explicadas e entendidas. A solidariedade se manifesta no 

contexto em que ambientamos a nossa existência. Exprimimos a nossa solidariedade para 

aqueles que consideramos “um de nós”.   

O respeito é outra figura do aprender valorizada pelos participantes do projeto. Essa figura, 

quando associada ao objetivo do projeto em contribuir com a formação integral do cidadão, 

indica que o mesmo está alcançando êxito nessa meta. O próprio professor-coordenador do 

projeto afirma que “[...] a prioridade número um não é formar atletas dentro do projeto, e sim, 



tornar essas crianças em cidadãos [...]”. A valorização do respeito é demonstrada nas 

seguintes narrativas: 

Eu acho que é respeitar o próximo também, porque Gilmar nunca gosta que eu fique 

brigando com Willian, não tem? Qualquer um, Gilmar não gosta, ele não gosta que 

fale palavrão (João) 

O basquete significa muito pra mim porque eu acho que eu aprendo a ter respeito, a 

não xingar os outros, a não desrespeitar os outros. (Larissa) 

Antes do basquete, quando meu avô era vivo, eu desrespeitava muito ele, porque ele 

era de cama e eu não dava atenção a ele e minha vó também. Quando ela falava: 

“Juliana não vai ali não” e tal, ai eu metia a cara e ia, “Vó tem uma festa pra eu ir. 

Posso ir? Não.” ai eu ia, eu desrespeitava muito minha avó. E hoje não, hoje 

“Juliana não vai” ai eu não vou, “Juliana vai ter basquete hoje? Vai. Não quero você 

em outro lugar.” E eu não vou. Antes eu desrespeitava tudo que as pessoas diziam. E 

foi o projeto que me ajudou [...] (Maria) 

 

Charlot (2013, p. 120) nos alerta ao vínculo existente entre as normas, a autoridade e a 

educação. Para ele “[...] educar é possibilitar que advenha um ser humano, membro de uma 

sociedade e de uma cultura, sujeito singular e insubstituível.”, o que implica em uma 

disciplina do desejo e uma estruturação do sujeito por normas. O saber respeitar, dentro e fora 

do projeto, é abordado pelo professor como contribuição para a formação de cidadãos.  

A imbricação do eu, em que as aprendizagens se manifestam no corpo, no domínio de uma 

atividade, é uma figura do aprender centrada no saber fazer. Esses saberes estão relacionados 

as aprendizagens que se materializam nas categorias jogar e aprender3 (09). Parcela 

significativa dos projetos sociais, sustentada nas teorias críticas, negligencia as aprendizagens 

corporais relacionadas as atividades físicas e esportivas, valorizando, sobretudo, a reflexão 

sobre essas atividades. A aprendizagem esportiva, concretizada na internalização dos 

fundamentos, é desconsiderada por essas teorias sob a alegação de que o domínio das técnicas 

é alienante e excludente. Entretanto, baseados em Charlot (2000), compreendemos que a 

imbricação do eu, ou seja, as aprendizagens que se manifestam no corpo é que demarcam a 

especificidade epistemológica da Educação Física. Essa figura do aprender é amplamente 

valorizada pelos participantes do projeto, como destacam as seguintes narrativas: 

Eu entrei pensando tomara que dê certo e eu jogue bem, e eu to jogando (Fernando) 

[...] eu pensei que eu não ia jogar bem e hoje eu to jogando (Mariana) 

[...] eu pensei que não ia jogar nada, não ia nem saber quicar a bola, mas graças a 

Deus eu sei né. (Larissa) 

                                                 
3 Nesse caso o aprender está relacionado com as técnicas do basquete. 



 

As possibilidades de competir e viajar (06) são outros fatores que os participantes valorizam 

como fator positivo desenvolvido pelo projeto. Os participantes ressaltam a competição 

esportiva como possibilidade de trânsito em outros contextos. Isso se afirma nas seguintes 

narrativas: 

Minha expectativa é ganhar o campeonato e vai se realizar esse ano se Deus quiser 

(Jorge) 

O que eu mais gosto são os campeonatos (Luisa) 

Uma das coisas que eu mais gosto são as viagens (Bernardo) 

- 

Nos termos de Vianna (2007, p. 189) “[...] questionamos se a vivência no esporte pode estar 

contribuindo para que esses sujeitos ultrapassem a perspectiva determinista de limitação da 

posição social para além da sua herança cultural”. Para Mello (2007) a competição esportiva é 

uma forma de alcançar mobilidade social e regional e manter o interesse pela modalidade 

esportiva. A competição surge como mecanismo de excitação, de atividade antitédio, 

conforme aponta Lovisolo (2001). Compreendemos que a competição é um princípio 

intrínseco ao esporte, pois, sem competição, não há esporte. Para Mello (2007, p. 68) “[...] 

eliminar a competição do esporte é tirar alguma coisa de sua ‘essência’”. 

Dentre os aspectos negativos citados pelos participantes do projeto, destaca-se as condições 

da quadra (12), especialmente em relação a sua dimensão. Fica evidente o desejo de que os 

jogos e campeonatos aconteçam na quadra em que o projeto é desenvolvido, como indica a 

narrativa de um dos participantes: “As condições da quadra. É pequena pra gente jogar. 

Porque eu gostaria muito de jogar aqui, só que não pode porque a quadra é pequena” 

(Garbriel). A quadra utilizada pelo projeto apresenta o tamanho menor do que o exigido pela 

Federação Capixaba de Basquetebol para realização dos eventos, fazendo com que os 

participantes tenham que se deslocar para outros locais de jogo. 

O treinamento físico (04), também citado pelos participantes como aspecto negativo, é 

realizado no projeto de forma separada do treinamento tático e técnico. O professor 

sistematiza série de exercícios (corrida, saltos, abdominais, etc.) e serem efetivadas pelos 

participantes antes do início do treinamento. Esse tipo de atividade é encarado como 

desmotivador e entediante para os participantes que não se sentem estimulados a desenvolver 

movimentos desvinculados das atividades direcionadas ao basquete. Uma alternativa para 



superar esse problema é desenvolver o treinamento funcional, em que o condicionamento 

físico se apresenta associado ao trabalho tático e técnico do basquete. 

Outro argumento negativo, narrado pelos participantes do projeto, diz respeito a localização 

(02) e ao horário (01) de desenvolvimento das atividades. A escola em que o projeto se 

localiza está situada em um bairro com alto índice de violência, causando anseios e medos em 

seus frequentadores, especialmente no período noturno. O professor-coordenador traz indícios 

sobre essa preocupação quando expressa que um dos seus objetivos com o projeto “[...] é que 

eles [participantes] realmente futuramente possam viver bem e saiam dessa área de risco, 

que é perto de onde eles moram[...]”. 

Embora o projeto esteja inserido em um bairro perigoso, as atividades desenvolvidas pelo 

mesmo contribuem para que os participantes fiquem menos expostos a essa violência, tendo 

em vista que passam grande parte do seu tempo envolvidos com a carga horária escolar, com 

o projeto e os campeonatos advindos do mesmo. Isso se evidencia nas seguintes narrativas: 

O projeto me tirou das ruas. Porque antes eu chegava muito tarde das ruas e minha 

mãe não gostava e o basquete me tirou disso. Hoje em dia eu estudo, venho treinar e 

vou pra casa. (Fernando) 

Eu entrei porque me tirou bastante das ruas, eu ficava até muito tarde na rua, como o 

Bruno, eu entrava 22h, quase 23h da noite em casa e depois, agora eu chego, vou pra 

casa, tomo um banho, bem melhor. (Larissa) 

[...] Como eu disse antigamente eu ficava muito na rua e eu penso até hoje que se eu 

não tivesse entrado no basquete eu nem estaria aqui já deveria estar no mundo das 

drogas e isso me ajuda muito, esse projeto. (Fernando) 

Me ajudou muito porque eu vivia na rua, brincando e correndo por ai quando era 

pequeno, e minha mãe não gostava, mas tipo assim, eu passava por cima das regras 

dela e ia pra rua. E tipo, quando eu entrei no basquete eu parei de ir, eu amadureci 

bastante entendeu? (João) 

 

Apesar das atividades do projeto, em conjunto com as atividades escolares, se constituírem 

como alternativa a socialização imposta pelas ruas do bairro, que são violentas e perigosas, o 

critério para permanência no projeto está associado ao rendimento escolar, como indica as 

seguintes narrativas: 

Se você não for bom na escola você não pode treinar (Bernardo) 

Gilmar faz isso, se não for bom na escola não poder vir treinar (Sofia) 

“[...] no projeto se as crianças ficam reprovadas elas não podem retornar no outro 

ano” (Fala do professor-coordenador) 

 



Esses argumentos nos levam a reflexão sobre o êxito ou não dessa perspectiva. Para Anjo 

(1992) o Insucesso Escolar foi tomado como expressão de um processo de dupla exclusão: 

exclusão social, no plano da cidadania e exclusão cultural, no plano escolar do ensino. 

Também podemos encontrar essa dupla exclusão dentro do projeto social em questão. Este 

deveria servir como incentivador para impulsionar o participante a participar ativamente do 

meio escolar, reaproximando, por exemplo, aqueles que apresentam dificuldades e baixo 

rendimento escolar. Entendemos que o professor-coordenador utiliza de tais recursos para 

tentar induzir o participante a tirar boas notas. Porém excluindo o participante que reprova ou 

tira notas baixas, podemos estar retirando a oportunidade de reaproximação do mesmo com o 

contexto escolar, assim como a oportunidade de participação no projeto.  

  

4 Considerações finais 

 

Este artigo originou-se da necessidade de dar voz ao participante inserido no projeto social 

Basquete Solidário, objetivando construir novos saberes e possíveis críticas construtivas para 

o melhor desenvolvimento do projeto, tendo como base a relação com o saber de Charlot 

(2000). 

Os dados analisados demonstram que as figuras do aprender que o projeto mais se apropria 

são a distanciação-regulação, observada nas questões relacionais, definidas pela amizade e a 

relação afetiva entre professor e aluno; e a imbricação do eu, observada nas questões que 

abrangem o saber fazer, definidas como o jogar, competir e viajar.  

A partir dos dados constatamos que os saberes que os participantes valorizam na relação 

como o projeto estão diretamente relacionados aos objetivos nele prescritos. Porém, isso não 

significa que o projeto está obtendo total êxito em seu desenvolvimento. Observando os 

sentidos construídos pelos participantes, usados como base nas discussões desse trabalho, 

percebemos que o projeto Basquete Solidário contribuiu para a melhoria de comportamentos e 

atitudes dos seus participantes  

Remetendo aos objetivos centrais do projeto investigado, no que diz respeito a formação de 

cidadãos e participação em competições, os participantes são claramente estimulados, com 

questões como responsabilidade, respeito, compromisso e a forte participação em 

campeonatos de níveis estaduais e nacionais. Observamos no decorrer do estudo que este é 



um dos aspectos em que os participantes depositam maior expectativa, junto com o jogar e 

aprender o esporte. 

Alguns aspectos devem ser levados em consideração no que diz respeito as formas com que o 

projeto é conduzido. O fator de dupla exclusão entre o projeto e sua associação com o 

rendimento escolar, deve ser reavaliado quando considerado critério para permanência dos 

participantes no projeto, assim como a forma que o professor-coordenador considera as 

particularidades de cada participante no contexto dos treinamentos. 

Apesar de alguns pontos destacados nos levarem a pensar sobre o presente estudo não é 

suficiente para responder questões de cunho mais generalizado, deixando questões que 

poderão ser exploradas mais detalhadamente em investigações de maior dimensão 

metodológica, tanto quantitativa quanto qualitativa. 

 

Referências  

 

ANJO. M. D. P. 0 Serviço Social nas Políticas Sociais: sua Evolução nas Organizações 

Estatais da RAM entre 1980-1991. Estudos & Documentos, n. 0 5, Centro Português de 

lnvestigação em História e Trabalho Social, Lisboa.1992. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 3. ed. Lisboa: Edições 70, 2004. 

CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 8 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 

CHARLOT, B. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artes 

Médicas Sul, 2000. 

______. Da relação com o saber às práticas educativas. São Paulo: Cortez editora, 2013. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994.______. 

Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

LOVISOLO, H. R. Mediação: esporte rendimento e esporte na escola. Porto Alegre, 

Revista Movimento, v. VII, n.15, p. 107-116, 2001. 

MELLO, A S. Projeto Esporte Cidadão: avaliação e reorientação. 2007. f. 164. Tese 

(Doutorado em Educação Física) – Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2007. 



MELLO, A. S., NETO, A. F., VOTRE, S. J. Intervenção da Educação Física em Projetos 

Sociais: uma experiência de cidadania e esportes em Vila Velha (ES). Revista Brs. Cienc. 

Esporte, 2009. 

POWELL, R. A.; SINGLE, H M. Focus groups. International Journal of Quality in Health 

Care, v. 8, n. 5, p. 449-504, 1996. 

ROMERA, L. Esporte, lazer e prevenção ao uso de drogas: dos discursos equivocados aos 

caminhos possíveis. Licere, Belo Horizonte, v. 16, n. 4, 2013.  

RORTY, R. Contingência, ironia e solidariedade. Lisboa: Editorial Presença, 1994 

VIANNA, J. A. Esporte e camadas populares: inclusão e profissionalização. 2007. f. 238. 

Tese (Doutorado em Educação Física) - Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2007. 

VYGOSTSKY, S. L.. A formação social da mente: O desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores. Org. Michel Cole... [et al]; trad. José Cipolla Neto, Luís Silveira 

Menna Barreto, Solange Castro Afache – 7 ed. 2. Tir. – São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

  



ROTEIRO DE ENTREVISTA (GRUPO FOCAL) 

PRIMEIRO MOMENTO 

 Explicar os objetivos da pesquisa (Forma de melhorar o projeto); 

 Explicar para que a elaboração da pesquisa (TCC, o que é?), para saber se os objetivos 

estão sendo alcançados, com a finalidade de melhorar o projeto e reorientar suas 

concepções. 

 Deixar claro que não existe certo e errado. Que os alunos não estão sendo avaliados e 

sim o projeto. 

SEGUNDO MOMENTO 

 Explicar como funciona a dinâmica do grupo focal; 

 Alerta-los para que não falem juntos, já que toda entrevista está sendo gravada e a 

mesma deve ficar clara para melhor entendimento na hora da transcrição. 

TERCEIRO MOMENTO - Perguntas objetivas para tranquiliza-los (quebra gelo) 

1. Fale seu nome, idade e a quanto tempo frequenta o projeto. 

2. Em qual bairro você mora? 

3. Como foi seu contato com o basquete? Foi com o projeto ou já tinha contato anterior? 

QUARTO MOMENTO – Perguntas específicas 

1. O que o motivou a ingressar/entrar no projeto? 

2. Suas expectativas foram atendidas? Tem correspondido aos seus interesses? 

3. Na opinião de vocês o que o projeto te proporciona? Quais são os ganhos? 

4. Um dos objetivos do projeto é a formação integral do aluno. Vocês acham que isso 

acontece? Porque? 

5. O projeto se resume a treinamento ou contribui para uma formação educativa mais 

geral? Se sim: Como? Não: Porque? 

6. Existe algum vínculo das atividades desenvolvidas no projeto e as desenvolvidas na 

escola? 

7. Cite três coisas que você mais gosta no projeto e três que menos goste. 

8. O que o projeto significa para você? 

  



ROTEIRO ENTREVISTA DE ELITE (COORDENADOR DO PROJETO) 

PRIMEIRO MOMENTO – “Quebra gelo” 

1. Em que ano o projeto foi fundado? 

2. Qual a estimativa de alunos que passaram pelo projeto nesse período? 

3. Qual a dinâmica de funcionamento do projeto? 

SEGUNDO MOMENTO – Perguntas específicas 

1. O que o levou a desenvolver o projeto? 

2. Quais são os objetivos do projeto? 

3. Como o projeto contribui para essa formação integral do cidadão? 

4. Na sua opinião o projeto tem alcançado êxito nesses objetivos? Porque? Quais os 

indicativos? 

5. Quais são os principais desafios para que o projeto alcance suas metas? 

6. O interesses/ necessidades dos alunos são considerados na elaboração das atividades 

dos alunos? 

7. Transcorrido 14 anos desde a sua fundação, qual a avaliação que você faz hoje do 

projeto? 

 


