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RESUMO

A proliferação de projetos esportivos  de inclusão social  (PEIS)  no Brasil  e  a

intensificação das discussões sobre a possível contribuição destas iniciativas têm sido

significativa nas duas últimas décadas. Este trabalho de natureza qualitativa e de cunho

exploratório teve como objetivo realizar uma caracterização da oferta de PEIS localizados

na  região  metropolitana  de  Vitória  –  Brasil.  Seis  projetos  com  registro  ativo  nos

Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS) foram selecionados e analisados a

partir de seus objetivos, das estratégias metodológicas utilizadas pelos professores e da

existência  (ou  não)  de  monitoramento  e  avaliação  sistemática  das  atividades

desenvolvidas.  A ausência de monitoramento e a avaliação das atividades parece ser o

ponto mais problemático nestes PEIS, seguido pela falta de clareza na formulação dos

objetivos gerais. É necessário reconhecer que a avaliação da maneira em que o esporte é

fornecido e experienciado dentro destes PEIS pode servir como chave de compreensão

sobre o potencial do uso do esporte para a inclusão social.

Palavras-chave: Projetos Esportivos; Inclusão Social; Avaliação. 
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ABSTRACT

The proliferation of sports projects for social inclusion (PEIS) in Brazil and the

intensification of  discussions about the possible contribution of these initiatives have

been significant in the past two decades. This study of exploratory and qualitative nature

aimed to carry out a characterization of PEIS located in the metropolitan region of Vitória

- Brazil.  Six  projects with an active registration in the Municipal  Councils of  Social

Assistance (CMAS) were selected and analyzed from its objectives, the methodological

strategies  used by teachers  and the  existence  (or  not)  of  systematic  monitoring  and

evaluation of the activities. The lack of monitoring and evaluation of activities seems to

be the most  problematic  point  in  these PEIS,  followed by the lack  of  clarity in  the

formulation of their overall objectives. It is necessary to recognize that the evaluation of

the way in which the sport is provided and experienced within these PEIS can serve as a

key to understand the potential of sport for social inclusion.

Keywords: Sports Projects; Social inclusion; Evaluation.
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1. INTRODUÇÃO 

O esporte, assim como muitas outras atividades, não é bom ou mau a priori,
mas tem o potencial de produzir tantos resultados positivos como negativos.
Questões  como  “que  condições  são  necessárias  para  o esporte  produzir
resultados  benéficos?”  precisam  ser  feitas  com  mais frequência.
(PATRIKSSON, 1998, p. 128).

As duas últimas décadas foram marcadas pela intensificação dos discursos sobre a

significância do esporte como um promotor de inclusão social por parte das agências de

desenvolvimento,  órgãos de governo e organizações não governamentais ao redor do

mundo.  Nesses  discursos,  o  esporte  passa  a  ser  promovido  não só  a  partir  de  seus

possíveis impactos à saúde e ao bem-estar dos indivíduos, mas também pelo seu potencial

para integrar uma comunidade, combater a pobreza, diminuir o desemprego, a evasão

escolar  e  a  violência  (KIDD,  2008;  LEVERMORE,  2008;  SPAAIJ,  2010;  SHERRY;

SCHULENKORF; CHALIP, 2015). 
Tal intensificação decorre de um reconhecimento de que as políticas tradicionais

de  desenvolvimento  falharam  ao  enfatizarem  o  desenvolvimento  econômico  em

detrimento do desenvolvimento social,  o que exigiria invocarem-se novas estratégias,

métodos e instituições (LEVERMORE E BEACOM, 2009). 
Algumas organizações não governamentais (ONG)1 exercem um papel estratégico

nesse cenário, ao ofertarem  projetos esportivos de inclusão social2 (PEIS)  que buscam

suprir  ou complementar  demandas nas quais  as políticas públicas foram ineficientes.

Tipicamente,  as atividades dessas instituições são ofertadas em áreas urbanas que são

afetadas  pela  pobreza,  visando  a  garantia  de  direitos  de  crianças  e  adolescentes

marginalizados e a mudança de uma determinada realidade social. Em franca expansão,

os PEIS acompanham a tendência de crescimento das organizações sem fins lucrativos

pelo país pós Constituição Federal de 1988, que representou um marco importante no que

se refere ao reconhecimento da organização e da participação social  como direitos e

1 Aqui  entendidas  como  “[...]  organizações  institucionalizadas,  privadas,  não  distribuidoras  de  lucro,
autoadministradas e voluntárias.” (IBGE, 2012, p. 14).

2 Neste texto, a definição de exclusão social e a de inclusão social têm relação de complementaridade. A
primeira refere-se “aos múltiplos fatores e mudanças que resultam na exclusão de pessoas nas trocas,
práticas e direitos da sociedade moderna. A pobreza é um dos fatores mais óbvios, mas a exclusão social
também se refere a direitos insuficientes de moradia, educação, saúde e acesso aos serviços. Ela afeta os
indivíduos e os grupos, particularmente em áreas urbanas e rurais, que são de alguma forma vítimas de
discriminação ou segregação; e enfatiza as deficiências na infraestrutura social e do risco de permitir que
uma sociedade de duas camadas se estabeleça e seja um padrão” (PERCY-SMITH, 2000, p.3). Por outro
lado inclusão social é um "processo que possibilita à população excluída socialmente,  partilhar bens e
serviços sociais produzidos pela sociedade, garantindo a efetivação dos direitos, acesso à segurança, justiça,
cidadania e representação política". (BELO HORIZONTE, 2007).
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valores  a  serem  garantidos  e  fomentados  (AGUIAR,  1997)  3.  Estas  organizações

influenciam agendas públicas, atuam na execução de políticas públicas e criam novos

projetos de interesse público (Ibid.,  1997).  Um levantamento publicado pelo Instituto

Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE,  2012)  revela  a  existência  de  25  mil

organizações de caráter esportivo-recreativas em todo o país (9,6% do número total de

fundações privadas e associações sem fins lucrativos atuantes). A partir da leitura destes

dados, parece razoável considerar que alguns destes projetos eventualmente trabalham a

partir da perspectiva de inclusão social.
Em linhas gerias, dois modelos de atuação podem ser identificados nas propostas

de  inclusão  social  por  meio  do  esporte  (JANSSENS,  2004;  COALTER,  2008).  No

primeiro  modelo,  a  ênfase  é  colocada  no  valor  intrínseco  do  esporte,  pois  ele  é

compreendido como uma atividade autotélica, que tem propósito e objetivo nela mesma;

logo,  a  aprendizagem  motora,  o  aprofundamento  dos  conhecimentos  táticos,  a

participação em eventos esportivos e a apreciação dos valores do esporte são o foco das

intervenções. Já o segundo modelo utiliza o esporte a partir de seu significado extrínseco.

Desta  forma, mais do que algo a ser aprendido ou praticado, o esporte é visto

como um instrumento para se alcançar outros fins, como por exemplo, “saúde, status,

dinheiro,  integração  de  grupos  minoritários  ou  comercialização”  (STEENBERGEN;

TAMBOER, 1998, p. 44). Para estes autores, essas diferentes visões sobre a atividade

esportiva se dão em virtude do “duplo caráter do esporte” (Ibid.,1998, p. 35). É bem

sabido que características destes dois modelos podem coexistir em um mesmo programa,

em um continuum, não havendo divisões absolutas entre eles. No entanto, este continuum

tem implicações na configuração dos objetivos, na avaliação e, consequentemente, no

êxito e benefícios sociais observáveis de programas que, por vezes, englobam variados

itens  da  "agenda  da inclusão social”  4 (COALTER,  2007,  p.  71).  Essas  implicações

referem-se  especificamente  ao  espaço  que  o  esporte  passa  a  ocupar  dentro  de  um

programa (central ou secundário). 

3 Para uma leitura sobre a política neoliberal dos anos 90 e suas implicações na relação entre Estado e
Sociedade Civil ver: MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social; crítica ao padrão emergente de
intervenção social. São Paulo: Cortez, 2002. 

4 A  agenda  de  inclusão  social,  também  conhecida  como  "objetivos  do  milênio"  e  "objetivos  do
desenvolvimento sustentável" engloba 1) o combate à fome e a miséria, 2) o acesso à educação básica de
qualidade para todos, 3) a promoção da igualdade entre os  sexos e a valorização da mulher, 4) a redução da
mortalidade infantil, 5) a melhoria da saúde das gestantes, 6) combate à AIDS, à malária e outras doenças,
7) a promoção da qualidade de vida e do respeito ao meio ambiente e 8) o trabalho coletivo em prol do
desenvolvimento. (PNUD, 2003)
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No campo da Sociologia, existe um entendimento relativamente estável de que,

uma vez que buscam um impacto social, os PEIS teriam que ser parte de um projeto mais

amplo  no  qual  o  esporte  não  é  o  único  objetivo  estratégico  (Coalter,  2007).  Mais

recentemente, essa abordagem ficou conhecida como sport plus referindo-se à ampliação

e adaptações de PEIS destinados a alcançar resultados mais amplos (Ibid., 2010). Além

disso, o conceito de sport plus engloba tanto a noção de esportes como um meio e esporte

como um fim em si  mesmo. Coalter (2007) apresenta uma outra abordagem que ele

denominou de plus sport, para caracterizar os programas onde o esporte é utilizado como

um meio para um fim para além dele mesmo e onde o PEIS não se constituem como a

principal atividade ofertada.

Precisamente por isso, a principal lacuna existente no debate sobre os possíveis

benefícios sociais destes programas é que, enquanto os impactos do esporte no processo

de inclusão social são intensamente promovidos e legitimados nos discursos dos órgãos

de governo, das agências de desenvolvimento e das organizações não governamentais ao

redor do mundo, a maior parte das alegações sobre esses impactos permanece pouco

explorada  empiricamente  (WEISS,  1993;  COALTER;  ALLISON;  TAYLOR,  2000;

WEST;  CROMPTON,  2001). No  quadro  adiante,  apresentamos  uma  síntese  dos

benefícios sociais e objetivos associados aos PEIS.

Quadro 1 – Os benefícios e objetivos associados à participação e oferta de
Projetos Esportivos de Inclusão Social

Aspecto Educacional

Desenvolvimento Cognitivo

Conhecimentos Técnicos e Profissionais

Nível de Escolaridade

Empregabilidade

Aspecto Psicológico

Redução da ansiedade, stress e depressão

Senso de bem-estar

Autoestima e autoeficácia

Aspecto Físico

Aptidão Física e Saúde

Estilo de Vida Saudável

Aspecto Social

Desenvolvimento sócio-moral

Transmissão de valores e normas

Empatia e Tolerância

Comportamento pró-social

Relações sociais

Prevenção da criminalidade

Fonte: Elaboração própria a partir de Bailey (2005) e Gould, Cowburn, Shields (2014).

O que temos são consensos parciais sobre esses benefícios e pouco esclarecimento

sobre as condições específicas que nos permitem falar de inclusão social por meio da

participação em atividades esportivas em seu sentido mais amplo. Há autores, de fato,
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que apontam a existência de uma crença romantizada sobre o esporte na orientação de

muitos dos programas, o que, como Pawson  apud Coalter (2007) afirma, dá origem a

objetivos e intervenções mal definidas com resultados difíceis de serem avaliados.

O debate na literatura sobre possíveis impactos dos PEIS divide-se entre afirmações

sobre a existência de evidências positivas e afirmações sobre lacunas teóricas, empíricas e

metodológicas. A vertente mais otimista parte de entendimento de que temos indicadores

para dizer que a participação em atividades esportivas pode resultar em benefícios físicos,

sociais  e  psicológicos  nas  crianças  e  jovens  atendidos  por  estes  programas  e,

consequentemente, é capaz de promover algum impacto social. Para alguns autores os

benefícios  da  prática  regular  de  atividades  físicas no  que  concerne  à  prevenção  de

doenças  durante  a  infância  e,  posteriormente,  na  vida  adulta  são  abundantes  e  bem

definidos na literatura (JANSEENS, 2004 , BAYLEY, 2005). 

Em relação ao impacto psicossocial, diversos resultados positivos são identificados e

atribuídos à participação em PEIS. Eime e colaboradores (2013), após a análise de trinta

estudos,  reconheceram  a  existência  de  evidência  substantiva  acerca  dos  diversos

benefícios psicológicos, físicos e sociais associados à participação em esportes coletivos,

apontando  que  os  resultados  se  mostram  superiores  aos  observados  em  outras

modalidades esportivas e atividades de lazer. O desenvolvimento da iniciativa (esforço,

identidade e estabelecimento de metas) e da capacidade de trabalho em equipe são outros

resultados  recorrentemente  atribuídos  à  participação  em  PEIS  (GOULD;  CARSON,

2011;  GOULD;  FLETT;  LAUER,  2012;  LARSON;  HANSEN,  MONETA,  2006;

MACDONALD et al.,  2011; STRACHAN; COTE; DEAKIN, 2009). Existem também

indicativos de que intervenções planejadas com o objetivo de desenvolver o raciocínio

moral, valores e ações socialmente desejáveis são efetivas para o desenvolvimento moral

de crianças e jovens (BREDEMEIER et al., 1986; GIBBONS; EBBECK; WEISS et al.,

1995).

Por outro lado, uma vertente mais cética contesta o modo pelo qual os benefícios do

esporte são apresentados por estes estudos. Os principais pontos de contestação são as

metodologias de pesquisa adotadas nestes estudos, a falta de criticidade a respeito da

transferência de deveres do Estado para a sociedade civil e a escassez de monitoramento

e avaliação em boa parte  destes programas. Segundo alguns críticos,  os estudos que

buscam demonstrar os aspectos positivos da participação nestes programas são de corte

transversal,  carecem  de  grupo  controle,  de  dados  empíricos  e  novos  estudos  que
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demonstrem mais claramente as relações de causa e efeito (COALTER, 2007a; GOULD;

COWBURN; SHIELDS, 2014). Ainda que a vertente otimista atribua alguns resultados

positivos a estes programas, Pawson  apud Coalter (2007) critica a falta de indicativos

mais detalhados sobre o porquê destas iniciativas terem tido êxito (ou fracasso) quando

os resultados são apresentados. Faltam estudos que se debrucem na forma como os PEIS

estão organizados e como eles desenvolvem suas atividades.

Na produção acadêmica nacional, o lançamento do livro de Alba Zaluar intitulado

“Cidadãos  não  vão  ao  Paraíso”  (1994)  marca  o  campo  de  estudos  sobre  PEIS  ao

apresentar o resultado de três estudos desenvolvidos pela antropóloga ainda nos anos 80.

Esta obra ainda hoje serve de referência para diversos estudos sobre esta temática, pois

problematiza  a  questão  dos  direitos  e  a  proposta  assistencialista  que  balizava  as

intervenções por meio do esporte.  Mais recentemente, outros estudos foram produzidos

no  país  buscando  compreender  sentidos  e  significados  atribuídos  aos  projetos  pelos

participantes, pais de participantes e profissionais (EIRAS, 2011; EIRAS; SOUZA, 2011;

MELLO,  2007;  SILVA;  SILVA,  2014;  VIANNA,  LOVISOLO,  2011),  analisar  as

barreiras  e  os  facilitadores  no  processo  de  implementação  e  participação  em  PEIS

(SOUZA; VIALICH;  EIRAS; MEZZADRI 2010, SOUZA; EIRAS; VIALICH, 2012;

SOUZA; EIRAS; MEZZADRI, 2012), investigar o processo de a adesão e permanência

dos participantes destes projetos (VIANNA; LOVISOLO, 2009; VIANNA; LOVISOLO,

2011; MELLO, 2007, MELLO; FERREIRA NETO; VOTRE, 2009; MELLO et al, 2011),

compreender  aspectos  relacionados  à  entrada  e  permanência  de  mulheres  nos  PEIS

(MELLO;  VOTRE;  GÓIS;  2009;  GUEDES;  NOVAES;  OLIVEIRA FILHO,  2004),

investigar os objetivos da oferta  e  da procura por  PEIS (EIRAS et  al,  2009;  EIRAS;

SOUZA; VIALICH, 2010; THOMASSIM, 2013) e problematizar as idealizações acerca

da  socialização  positiva  dentro  dos  projetos  (THOMASSIM;  STIGGER,  2009;

LAZZARI;  THOMASSIM;  STIGGER,  2010;  STIGGER;  THOMASSIM,  2013;

THOMASSIM, 2013). 

Muitos destes estudos repetem suas análises e,  apesar de fazerem uma leitura

crítica  sobre  os  PEIS  investigados,  não  trouxeram  propostas  ou  referências  para  as

intervenções  pedagógicas  nestes  espaços.  Ainda  temos  uma  carência  de  trabalhos

pautados  “na  produção  de  mapeamentos  e  tipologias,  que  permitam  ultrapassar

abordagens fragmentadas, possibilitem a exploração de dimensões comparativas e situem
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os estudos de caso ou etnográficos em contextos mais amplos” (GUEDES; DAVIES;

NOVAES, 2006, p.2). 

É a partir deste cenário que propomos um estudo de mapeamento dos PEIS da

Região Metropolitana de Vitória. Embora a região possua um dos IDH mais altos entre as

demais  regiões metropolitanas do país  (0,772,  ocupando a 5ª  posição geral)  (PNUD,

2010), a Grande Vitória5 está, também, entre as mais violentas. No cenário nacional, o

Espírito Santo ocupa hoje a segunda posição em relação às taxas de homicídio juvenil

(101,7 homicídios para cada 100 mil habitantes), sendo Vitória a 4ª capital brasileira com

o maior número de jovens assassinados (AISELFIS, 2014, p. 24)6. Este panorama de

desigualdades  e  exclusão  social  é  o  cenário  e,  provavelmente,  a  motivação  das

intervenções dos PEIS espalhados pela região metropolitana. 

Neste sentido o objetivo deste trabalho é realizar uma caracterização da oferta dos PEIS

buscando:

• Identificar os objetivos de cada programa;

• Descrever e caracterizar as estratégias metodológicas utilizadas; 

• Verificar da existência de iniciativas de monitoramento e avaliação sistemática

das atividades desenvolvida.

2. PERCURSO METODOLÓGICO

A pesquisa realizada no presente  estudo é de natureza qualitativa e de cunho

exploratório  (RICHARDSON, 1999).  Apesar,  de  um mapeamento preliminar,  ter  nos

identificado um número  significativo de projetos sociais  esportivos nos  websites das

secretarias municipais de esporte e de assistência social de cada município da Grande

Vitória (tabela 1), adotamos por critério de entrada selecionar apenas os projetos com

registro ativo nos Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS).

Tabela 1 – PEIS registrados nos sites das Prefeituras Municipais

Município Quantidade de projetos
Vitória 33

Vila Velha 21
Serra 16

Cariacica 15

5 Composta pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Viana e Fundão.

6 Segundo Mattos (2013),  a dissonância entre estes dados é bem explicada pelas desigualdades sócio
espaciais entre as periferias e o centro, típica dos grandes aglomerados urbanos brasileiros.
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Guarapari 2
Viana 1

Fundão 0
TOTAL 88

Esta  opção  metodológica  se  deu  em  função  do  que  prevê  Lei  Orgânica  de

Assistência Social (LOAS) no artigo 9º onde dito que “o funcionamento das entidades e

organizações de Assistência Social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho

Municipal  de  Assistência  Social  (CMAS)  ou  do  Distrito  Federal,  conforme o  caso”.

Entendemos  que  assim  poderíamos  identificar  aqueles projetos  que,  assumidamente,

trabalham  com  o  esporte  a  partir  da  perspectiva  de  inclusão  social.  Verificou-se  a

existência de um universo de 28 PEIS com registro ativo nos CMAS. Para efeito de

composição da amostra, uma tabela de números aleatórios foi utilizada para realizar a

escolha  aleatória  sem  reposição  de  um  projeto  cadastrado  em  cada  um  dos  seis

municípios, totalizando uma amostra final de seis elementos. O município de Fundão foi

excluído  em virtude  da  inexistência  de  projetos  de  caráter  esportivos  cadastrado  no

respectivo CMAS. 

Tabela 2 – Projetos Esportivos de Inclusão Social registrados nos Conselhos Municipais
de Assistência Social.

Para iniciarmos a pesquisa, entramos em contato com os coordenadores dos PEIS,

explicamos os objetivos de nossa pesquisa e pedimos autorização para a realização da

mesma. Em seguida, realizamos o mesmo procedimento com os professores de educação

física responsáveis pelas atividades esportivas. A coleta de dados ocorreu entre os meses

de junho e setembro de 2015. No mês de junho começamos a coletar informações sobre o

projeto  através  de  documentos,  buscando  coletar  todos  os  documentos  disponíveis

relativos aos projetos tais como páginas informativas na internet e relatórios enviados aos

conselhos. Os documentos nos ajudaram a compreender as propostas gerais, os objetivos

e o público alvo de cada um dos seis projetos. 
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Município Quantidade de projetos
Vitória 7

Vila Velha 6
Serra 9

Cariacica 4
Guarapari 1

Viana 1
TOTAL 28



No mês de agosto, iniciamos as visitas de campo que se estenderam até o final de

setembro.  Totalizamos  13  visitas  que  envolveram  observações  com  um  roteiro  pré-

determinado.  O  objetivo  das  visitas  era  de  se  estabelecer  um  vínculo  com  os

profissionais, observar a estrutura física e um pouco da dinâmica dos projetos, uma vez

que a gravação das entrevistas e o registro videofotográfico não foram autorizados pelos

responsáveis dos projetos. Por esta razão a identidade dos entrevistados e o nome das

entidades também estão sendo preservados.

As  entrevistas  foram ocorrendo  conforme a  disponibilidade dos  professores  e

coordenadores dos projetos durante as visitações e tiveram o objetivo de levantar dados

para  compreendermos os  objetivos  gerais,  a  metodologia  utilizada  e  a  existência  de

monitoramento  e  avaliação  das  atividades  desenvolvidas  por  cada  um  dos  projetos.

Utilizamos entrevistas semiestruturadas e abertas. Optamos por estes tipos de entrevistas,

pois, conforme apontam Marconi e Lakatos (2004), elas permitem que o pesquisador

levante questões não previamente planejadas e que os participantes discorram livremente

sobre  temas  que  julgam  importantes,  permitindo  assim  um  aprofundamento  dos

conteúdos de interesse das partes. Todas as entrevistas com profissionais foram feitas

individualmente. Em relação à validade externa, devido às características deste estudo, os

resultados não podem ser  generalizados.  No entanto, os resultados aqui  apresentados

podem gerar subsídios para um estudo aprofundado do fenômeno estudado. Eles podem

também gerar novos elementos para que se possam compreender fenômenos similares em

contextos similares (MAXWELL, 1996).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma  vez  que  este  levantamento  objetiva  caracterizar os  PEIS  a  partir  de  seus

objetivos,  estratégias  metodológicas  e  do  monitoramento  e  avaliação  das  atividades,

introduziremos a análise a partir da apresentação dos dados preliminares de cada projeto.

Num segundo  momento,  cada  um dos  aspectos  será  analisado  com mais  detalhes  e

levantaremos alguns apontamentos sobre a intervenção pedagógica e avaliação destes

PEIS.

As  observações  realizadas  durante  as  visitas  a  estes  seis  PEIS  evidenciam  as

diferenças em relação à formatação institucional (ora fundação, ora instituto, ora ONG),

às  variadas  formas  de  execução  das  atividades  esportivas,  à  presença  (ou  não)  de

voluntários e/ou professores de educação física, e às diferentes possibilidades de adesão
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daqueles que são o público-alvo do projeto. Estes aspectos servem como elementos de

diferenciação de um projeto em relação a outro e apontam a necessidade de delimitar o

que é política social, programa social e projeto social. 

Aqui, entendemos por política social o conjunto de diferentes programas que visam

os mesmos objetivos,  alinhados  a  uma iniciativa  do  Estado.  Um  programa social  é

constituído por um conjunto de diferentes projetos sociais que desenvolvem ações com

objetivos comuns. O  projeto social “é a unidade mínima de alocação de recursos que,

através de um conjunto integrado de atividades pretende transformar uma parcela da

realidade, reduzindo ou eliminando um déficit, ou solucionando um problema” (CEPAL,

1997,  p.5).  O  quadro  abaixo  apresenta  alguns  exemplos  para  a  visualização  deste

esquema conceitual:

Quadro 2 – Exemplificação do esquema conceitual

Política Social

Investimento em capital social mediante a oferta de atividades no contra turno escolar de crianças e

adolescentes em idade escolar.

Programa Social

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

Projeto Social

Oferta de projetos esportivos para crianças e adolescentes em situação de risco social em um bairro da

Grande Vitória.

Fonte: Elaboração própria a partir de CEPAL (1997).

O projeto 17 destina-se à inclusão social de deficientes visuais e atua na região há

36 anos. A instituição promotora atende moradores de diversas cidades da Grande Vitória

que chegam ao PEIS em busca de integração com outros deficientes visuais por meio da

esporte e o acesso às demais atividades desenvolvidas nos demais projetos da instituição.

Entre  os  projetos  desenvolvidos,  destacam-se  as  aulas  de  futebol  de  cinco8,  a

7 Os projetos foram enumerados para que a identidade dos mesmos seja preservada. Pelo mesmo motivo, as
informações sobre a localização dos projetos serão omitidas. 

8 O futebol de cinco é uma modalidade paraolímpica exclusiva para cegos. As partidas acontecem em uma
quadra de futsal divida em três setores por uma linha (terço de defesa, terço central e terço de ataque) e tem
bandas laterais que evitam a saída de bola. Cada time é composto por um goleiro, que tem visão total e
quatro  na linha,  totalmente  cegos e que  jogam vendados.  No terço de defesa,  cabe ao goleiro  dar  as
instruções aos jogadores da linha. Já no terço central é o treinador que se comunica com os jogadores e no
terço de ataque é o chamador que dá as instruções. Uma outra adaptação é o guizo dentro da bola que emite
os sons que auxiliam os jogadores a identificarem o posicionamento da bola na quadra.
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alfabetização em braile e em inglês, os cursos profissionalizantes, a oficina comunitária

de  produção  de  vassouras  recicladas  e  os  atendimentos  de  massoterapia  que  os

participantes realizam. Neste projeto, boa parte da clientela já tem mais de 30 anos de

idade, o que contribui para que muitos estejam envolvidos nas funções administrativas e

na  representação  da  instituição  nos  conselhos  municipais.   O  PEIS desenvolvido  na

instituição contribuiu para a revelação de diversos talentos esportivos que se destacaram

no cenário local e nos Jogos Paralímpicos, especificamente nas modalidades de atletismo,

o  golbol  e  o  futebol  de  cinco.  Devido  à  tradição esportiva  ao  longo  dos  anos,  as

atividades  do  PEIS  estão  todas  voltadas  à  preparação  dos  participantes  para  as

competições oficiais. O professor de educação física responsável pelo PEIS organiza as

duas  aulas semanais  em formato  de treinamento,  possibilitando aos participantes um

momento de preparação técnico e tática. Para os coordenadores da instituição o esporte

de alto rendimento é uma via de inclusão social para o deficiente visual em virtude da

rede de possibilidades que o participante pode alcançar na condição de atleta – viajar, ser

patrocinado, conhecer novas pessoas, ter prestígio social, entre outros.

O projeto 2 foi fundado em 2003, quando dois atletas de bodyboarding decidiram

reunir outros atletas, crianças e jovens da comunidade para praticarem e aprenderem a

modalidade gratuitamente. Por não possuir sede administrativa, este projeto desenvolve

os treinos em um ponto da orla da cidade além de ações pontuais de proteção ambiental

nos parques e outras praias da região. Por meio da atuação de instrutores sem formação

em educação física, o projeto atende 75 alunos na faixa etária dos 7 aos 50 anos e tem

como  objetivo  principal  formar  atletas  para  disputarem  competições  regionais  e

nacionais. O PEIS já revelou diversos campeões de  bodyboarding  e tenta balancear a

formação esportiva de bodyboarders e a motivação e envolvimento daqueles alunos que

não chegam ao nível competitivo enquanto estão no projeto. As aulas têm um caráter de

treinamento e os encontros acontecem apenas aos sábados. Este é também o motivo para

a realização de atividades ambientais e de conversas sobre o envolvimento com as drogas

aos domingos, como um espaço de integração para estes participantes. Além disso, o fato

de o projeto 2 ter oferecido somente atividades esportivas ligadas à aprendizagem do

bodyboarding por alguns anos fez com que idealizadores do projeto buscassem agregar,

ainda que de modo muito incipiente, atividades de caráter não esportivo nos últimos anos

– acompanhamento escolar, visitas ambientais e conversas sobre o uso de drogas.
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Desde 2004 o projeto 3 acolhe crianças e adolescentes em situação de risco social

por meio da oferta de aulas de caratê. A associação surgiu a partir da necessidade de se

iniciar um trabalho de prevenção à criminalidade, ao uso de drogas e à prostituição na

região em que o PEIS está inserido. Apesar do PEIS de caratê ser o projeto de maior

notoriedade,  outros projetos sociais com foco cultural  e ambiental  são desenvolvidos

neste programa que acolhe 210 crianças e adolescentes na faixa etária dos 4 aos 18 anos

de idade. As atividades são desenvolvidas por um mestre de caratê voluntário que conta

com a ajuda dos alunos mais graduados e dos ex-alunos do projeto para auxiliar os alunos

mais novos no processo de aprendizagem. Os encontros acontecem três vezes na semana,

quando as sessões de treinamento físico e técnico são desenvolvidas na residência do

mestre e também coordenador do projeto. Este PEIS tem destaque no cenário esportivo

regional por ter revelado muitos caratecas campeões.

O projeto 4 atua há 91 anos no atendimento de crianças e adolescentes na faixa

etária dos 7 aos 15 anos em situação de vulnerabilidade social.  Os 300 participantes

foram integrados  ao  projeto  por  meio  das  indicações dos  Centros  de  Referência  de

Assistência Social, Conselhos Tutelares ou após o resultado da avaliação socioeconômica

realizada  pelo  setor  de assistência  social.  O programa é  constituído  por  projetos  de

acompanhamento e reforço escolar, inclusão digital e pelo PEIS, onde os alunos têm a

oportunidade de vivenciar o atletismo, os jogos pré-desportivos e os esportes coletivos

duas vezes na semana.  O foco das duas aulas semanais  está  no desenvolvimento de

atitudes  de  cooperação,  trabalho  em  equipe  e  fortalecimento  da  autoestima  dos

participantes. As aulas de esporte são desenvolvidas por três professores de educação

física que buscam promover a integração entre os alunos durante as atividades.

O projeto 5  atua desde 1999 com foco  na inclusão social  de  200 crianças  e

adolescentes  em situação de vulnerabilidade socioeconômica.  O programa oferece às

crianças e adolescentes de 7 a 17 anos a oportunidade de participar de projetos de reforço

e acompanhamento escolar, música, e do PEIS que oferta oficinas de  jogos coletivos,

dança,  judô e ginástica aeróbica para os pais  e responsáveis  no período noturno. Os

alunos  do  programa  podem  escolher  quais  oficinas  de esporte  e  lazer  eles  desejam

participar.  Cada uma destas oficinas é desenvolvida por um profissional  de educação

física  diferente  que  busca  planejar  as  aulas  sem  ênfase  na  competitividade  e/ou

desenvolvimento dos fundamentos técnicos das modalidades. A prioridade são os jogos
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pré-desportivos  de  caráter  cooperativo,  a  aprendizagem  rítmica  e  a  conscientização

corporal. 

O projeto 6 atua na região onde está inserido desde 2010 atendendo 970 crianças e

adolescentes na faixa etária dos 6 aos 18 anos. Esta iniciativa conta com projetos de

profissionalização, empreendedorismo, convívio social, cultura e esporte. O PEIS oferece

aulas  de  iniciação  esportiva,  atletismo,  futebol,  natação  e  judô.  Trabalhando  com

atividades que têm como foco a ampliação do repertório motor geral e específico para

cada modalidade, os professores de educação física responsáveis trabalham com duas

aulas  semanais  para  cada  turma.  Paralelamente,  turmas  especiais  das  modalidades

esportivas realizam sessões de treinamentos voltadas para a participação destes alunos-

atletas  em  competições  oficiais.  A  instituição  já  revelou  talentos  esportivos  em

campeonatos dentro e fora do país e hoje alguns dos participantes recebem o bolsa-atleta.9

Nesta  visão  geral  sobre  os  programas,  observamos  que  alguns  PEIS  são

desenvolvidos de forma independente (projeto social) com a oferta eventual de outras

atividades extras (projeto 2 e 3), enquanto outros se configuram como programas sociais

que integram projetos de diferentes naturezas (culturais, ambientais, profissionalizantes,

por  exemplo)  que  buscam  objetivos  comuns  (projetos  1,  4,  5,  6).   Dada  esta

contextualização inicial, passaremos agora para a caracterização destes PEIS no que diz

respeito aos objetivos, à metodologia utilizada e ao sistema de monitoramento e avaliação

desenvolvidos.

3. 1. OBJETIVOS 
As  possibilidades  de  promoção  de  um  desenvolvimento psicossocial  dos

participantes e da sociedade como um todo são o foco de intervenção dos seis PEIS

analisados neste estudo. A despeito das perspectivas teóricas que norteiam cada uma

destas iniciativas, do público-alvo ou do contexto em que os PEIS estão inseridos, existe

uma uniformidade nos discursos legitimadores. Usando as mesmas quatro categorias do

quadro  1  anteriormente  utilizado,  realizamos uma divisão  dos  seis  PEIS  a  partir  da

identificação dos elementos mais importantes em cada um dos aspectos:

Quadro 3 – Categorização dos objetivos dos Projetos Esportivos de Inclusão Social

Projetos
sociais

Aspecto
Educacional

Aspecto
Psicológico

Aspecto Físico Aspecto Social

9 O programa Bolsa Atleta é uma iniciativa do governo do estado do Espírito Santo que tem como objetivo oferecer
bolsas  em  dinheiro  em  três  categorias,  segundo  ranking  ou  colocação  em  competições  de  nível  nacional  ou
internacional, representando o Espírito Santo. Na categoria Bolsa Atleta Estudantil, os alunos-atletas destaque recebem
uma bolsa no valor de R$ 500 por mês (GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 2015).  
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Projeto 1

Conhecimentos
Técnicos e

Profissionais

Empregabilidade

Redução da
ansiedade, stress e

depressão

Autoestima e
autoeficácia

Aptidão Física e
Saúde

Relações sociais

Projeto 2

Nível de
Escolaridade

Educação
Ambiental10

Autoestima e
autoeficácia

Aptidão Física e
Saúde

Comportamento
pró-social

Relações sociais

Prevenção da
criminalidade

Projeto 3

Nível de
Escolaridade

Educação Estética11

Educação
Ambiental

Autoestima e
autoeficácia

Aptidão Física e
Saúde

Desenvolvimento
sócio-moral

Transmissão de
valores e normas

Comportamento
pró-social

Relações sociais

Prevenção da
criminalidade

Projeto 4
Nível de

Escolaridade

Senso de bem-estar

Autoestima e
autoeficácia

Estilo de Vida
Saudável

Transmissão de
valores e normas

Empatia e
Tolerância

Comportamento
pró-social

Relações sociais

Prevenção da
criminalidade

Projeto 5

Desenvolvimento
Cognitivo

Nível de
Escolaridade

Educação Estética

Autoestima e
autoeficácia

Estilo de Vida
Saudável

Transmissão de
valores e normas

Empatia e
Tolerância

Comportamento
pró-social

Relações sociais

Prevenção da
criminalidade

Projeto 6

Desenvolvimento
Cognitivo

Conhecimentos
Técnicos e

Profissionais

Nível de
Escolaridade

Empregabilidade

Educação Estética

Autoestima e
autoeficácia

Aptidão Física e
Saúde

Estilo de Vida
Saudável

Desenvolvimento
sócio-moral

Transmissão de
valores e normas

Empatia e
Tolerância

Comportamento
pró-social

Relações sociais

Prevenção da
criminalidade

10 A educação ambiental é entendida aqui como o conjunto de objetivos que visam a conscientização ambiental por
meio da aprendizagem sobre os problemas ambientais e a construção de atitudes em prol da conservação da natureza.

11 Refere-se a educação estética como um conjunto de objetivos que visam recuperar o contato com o processo de
aprendizagem de algo novo por meio da incorporação da música e das artes.
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A presença da promoção da preservação ambiental como um dos objetivos gerais

impressiona, pois estas atividades aparecem ocasionalmente e não estão integradas aos

objetivos  das  demais  atividades  oferecidas  pelos  PEIS.  Estes  objetivos  apareceram

vinculados aos projetos 2 e 3, onde a busca pela formação esportiva dos participantes é o

que  se  destaca.  Buscando  mais  elementos  para  entender  como  esses  objetivos  se

articulavam  dentro  da  proposta  do  projeto,  fomos  informados  pelos  gestores  dos

programas que esta oferta de atividades com outro caráter surge a partir da necessidade de

inserção em outros conselhos municipais. 

Uma  participação  mais  difundida  nestes  espaços  permite  a  divulgação  dos

projetos  (“o  tornar-se  conhecido”)  e,  consequentemente,  aumenta  as  chances  de  se

garantir convênios com as prefeituras (“a busca pelos parceiros”). Outro ponto observado

foi  que o  surgimento  de atividades  com foco  ambiental  e  cultural  em determinados

programas (caso do projeto 3 com os projetos de teatro) ocorreu depois que o programa já

estava implementado e se deu, predominantemente, a partir desta necessidade de ir em

“busca pelos parceiros” e não a partir de uma demanda interna de promoção de atividades

de  conscientização  ambiental  ou  estética  nos  participantes.  São,  portanto,  objetivos

enxertados  que  não  estão  em  consonância  com  os  demais  objetivos  e  atividades

realizadas.

Os objetivos que orientam as ações de um projeto estão ligados ao impacto que se

espera  realizar  em  uma  determinada  realidade  local. Estas  expectativas  podem  ser

maiores ou menores dependendo de onde elas estão fundamentadas do ponto de vista

teórico. Pelo menos duas convicções muito disseminadas no século XX têm contribuição

na eleição dos objetivos. A primeira delas está enraizada no olhar esperançoso que a

modernidade  atribui  à  educação,  no  sentido  de  compreendê-la  como  o  meio de

enfrentamento de mazelas sociais, de promoção da mudança social e da igualdade social. 

Deste modo, os objetivos dos PEIS carregam as expectativas de que as ações

pedagógicas empregadas terão efeitos não apenas no que concerne ao desenvolvimento

físico e cognitivo dos participantes, mas impactarão positivamente sobre o problema da

violência  e  do  uso  de  drogas  entre  os  jovens,  por  exemplo.  A própria  lógica  de

valorização de atividades complementares para ocupação do maior  período de tempo

possível do cotidiano de crianças e jovens pertencentes às camadas populares parte desta

perspectiva.
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Uma segunda convicção refere-se explicitamente ao status mitopoiético do esporte

(COAKLEY, 2015), ou seja, parte da crença acerca de uma pretensa “pureza e bondade”

inerente ao esporte. Essa crença se subdivide em outras duas: 1) a de que a pureza e

bondade do esporte são transmitidas para aqueles que participam e/ou o consomem; 2) a

de que o esporte inevitavelmente promove desenvolvimento individual  e comunitário.

Desde o final do século XIX, com a expansão do discurso olímpico acerca do esporte

enquanto linguagem universal,  estas convicções sobre a pureza e bondade do esporte

aparecem repetidamente no discurso acadêmico, político, midiático e do senso comum.

Aqui, destaco um trecho da obra de Zaluar (1994) onde, finalizando um capítulo em que

trata  da formação  da  identidade  social  e  do  caráter como  potencialidades  de  uma

experiência esportiva vivida pelos participantes de um PEIS, ela afirma que:

Esta pode ser uma das bases que levam os jovens a adquirir uma identidade
positiva, fundada na autoconfiança e na auto-estima [sic], pilares de qualquer
sociedade [...]  Sem isso,  a  revolta  explode na violência descontrolada e na
agressividade sem sentido. De rebeldes sem causa e auto-imoladores juvenis,
as favelas e os bairros pobres já tiveram a sua dose nos últimos anos (p. 86).

Não raro, alegações neste tom reaparecem nos discursos e compõem a justificativa

para a existência de vários projetos de desenvolvimento, promoção da paz e de prevenção

da  violência  por  meio  do  esporte.  Uma  das  consequências  da  disseminação  e

estabelecimento destes discursos é justamente o acriticismo, pois por trás dessas falas está

embutida  a  ideia  de  que  não há necessidade  de  se  estudar  ou  analisar  o  fenômeno

esportivo e a intervenção pedagógica por meio do esporte criticamente. Apoiado no status

mitopoiético do esporte, esses posicionamentos camuflam interesses pessoais por detrás

do  discurso  de  que  o  esporte  é  uma  ferramenta  para  resolver  problemas  sociais  e

contribuir para o desenvolvimento individual e comunitário. O grande problema é que

ambas as convicções se constituem como bases teóricas muito frágeis para justificarem a

implementação (e possível impacto) destes projetos e, de modo ainda mais problemático,

a criação de objetivos em torno das atividades realizadas.

Nesse  panorama  onde  a  educação  é  entendida  como  a  grande  redentora  da

sociedade brasileira ao mesmo tempo em que a qualidade da escola pública é questionada

e  as  políticas  públicas  sociais  ligadas  aos  esportes  são  consideradas  insuficientes,

estabelece-se um terreno favorável para a proliferação dos PEIS. Assim, as atividades

esportivas são eleitas como o elemento que atrai crianças e jovens e que favorecem o
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controle  do  tempo  livre  e  a  veiculação  de  regras  de convivência  e  comportamento

(GUEDES, 2006). 

Apesar de existirem diferentes tendências na ênfase dada ao esporte dentro destes

PEIS -  mais ou menos direcionada aos valores extrínsecos ou intrínsecos -  a crença

demasiada no potencial do conteúdo por ele mesmo é preocupante. Parece necessário

problematizar isto,  pois não é o "esporte" que alcança determinado resultado, mas  a

maneira em que o esporte é fornecido e experienciado dentro destes PEIS. 

3.2 METODOLOGIA 

3.2.1 Sport plus e Plus sport 

Além dos indícios que os objetivos de cada programa nos deixam, uma leitura da

metodologia  em  termos  mais  genéricos  aponta  para  algumas  possibilidades  de

categorização.  Para  esta  tarefa,  a  tipologia  desenvolvida  por  Coalter  (2007)  parece

adequada, pois permite dividir  as intervenções em duas categorias de análise.  Para o

autor, muitos programas trabalham a partir da abordagem sport plus. Em programas onde

ela é mais evidente, o desenvolvimento esportivo é o ponto de partida e as atividades

desenvolvidas priorizam o valor intrínseco do esporte (programa 1, 2 e 3). Busca-se a

promoção da participação em esportes por meio da diminuição das barreiras de acesso

para a população em geral ou para um determinado público-alvo, a formação de líderes

esportivos locais e apoio aos treinadores, o desenvolvimento das habilidades esportivas

básicas  e  a  criação  de  oportunidades  para  o  desenvolvimento  esportivo  com  foco

competitivo. As atividades se orientam com ênfase no esporte, e, concomitantemente,

podem existir iniciativas com objetivos não esportivos (valor extrínseco) de promoção de

valores e atitudes socialmente desejáveis, por exemplo. Estes PEIS atraem uma grande

quantidade de participantes em comparação com os projetos onde o desenvolvimento

esportivo não é enfatizado (plus sport),  pois eles se aproximam das expectativas dos

participantes  em  relação  ao  contato  com  o  esporte.  (MELLO,  2007;  EIRAS,  2011,

VIANNA; LOVISOLO, 2009)

Em nossa observação identificamos que nos programas deste tipo a participação

em campeonatos é o que atrai e motiva boa parte dos participantes, contribuindo, de

modo especial, para a assiduidade nas aulas próximas aos períodos de competição. Ao

mesmo tempo, na falta de campeonatos, muitas crianças se sentem desestimuladas a se

envolverem  nas  atividades  com  o  mesmo  afinco,  provocando  a  necessidade  de
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mobilização  por  parte  dos  professores  no  sentido  de organizarem pequenos  torneios

internos (projeto 1, 2 e 3). 

Coalter (2007) aponta um segundo tipo de programa em que a abordagem dada é

do tipo plus sport. Diferentemente do primeiro exemplo, nestes programas o PEIS é um

dos  projetos  desenvolvidos  dentro  de  um mesmo  programa  e  ele  não  é  priorizado,

assumindo em alguns casos uma posição de segunda ordem (projeto 5). Embora estes

programas também busquem reduzir os obstáculos e aumentar a participação esportiva,

os valores extrínsecos associados ao esporte dão o tom das intervenções. A ênfase dada é

no esporte como um meio para outro fim - que não seja ligado ao desenvolvimento de

habilidades  e  a  formação  de  talentos  esportivos,  por  exemplo.  A  melhoria  no

comportamento dos alunos (colaborar com o professor, respeitar os colegas, seguir as

regras do programa) e  do desempenho escolar  (frequência  escolar  e notas)  são  mais

importantes nestes contextos e as atividades esportivas são usadas como ferramentas para

se alcançar estes fins (projeto 4, 5, 6).  Como colocado anteriormente, estas divisões não

são tão demarcadas e servem apenas como uma referência/indicador de tendências para

categorização dos PEIS. O projeto 6, por exemplo, combina tanto uma abordagem sport

plus quanto  plus sport, ao ofertar tanto atividades esportivas visando a participação de

todos quanto treinamento esportivo para alguns alunos que se destacam nas modalidades. 

3.2.2. Referenciais metodológicos dos professores

Apesar destes PEIS do tipo plus sport assumirem a responsabilidade de trabalhar

num contexto de desigualdades onde buscam suprir uma necessidade que não foi atendida

nos espaços formais pelo Poder Público, o que se observa é que as aulas reproduzem a

estrutura pedagógica da escola formal por meio das aulas centralizadas no professor, das

estratégias  didáticas  e  do  modelo  de  disciplina  da  escola  formal.  No  projeto  3

encontramos  algumas  indicações  de  um  outro  modelo  possível,  pois  ali  ex-alunos

participam como professores do projeto e imprimem uma dinâmica de protagonismo dos

participantes durante as aulas.

A partir  desta  observação inicial,  perguntamos aos professores e  gestores  dos

programas sobre os aspectos metodológicos utilizados nas aulas para buscar atender aos

objetivos  inicialmente  estabelecidos  nestes  programas.  Nos  projetos  4  e  5  os

entrevistados  apontaram uma dificuldade de se caracterizar  a metodologia  que vinha

sendo desenvolvida nos  PEIS em virtude da ausência  de referenciais  metodológicos.

Segundo eles muito do que é desenvolvido durante as aulas parte das experiências de
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trabalho em outros espaços (escola, clube e academia), pois na formação inicial eles não

tiveram contato com nenhuma disciplina ou discussão que tratasse da especificidade dos

PEIS - as particularidades do público-alvo, o trabalho em equipes multidisciplinares, as

políticas de assistência social, entre outros.  Em meio a este processo de inserção em um

espaço de intervenção desconhecido, os professores elegem como referenciais para suas

práticas as abordagens pedagógicas da área da educação física escolar. 

No projeto 4 os professores elegeram a “Educação Física Plural”12 como uma

orientação  teórica.  Na  prática,  o  esforço  dos  professores  está  no  planejamento  de

atividades em que todos os alunos possam participar juntos e a ênfase dada é no aspecto

colaborativo. Neste PEIS as turmas agregam alunos de diferentes faixas etárias, o que

torna essa organização extremamente necessária. No projeto 5 o plano de ações e o relato

dos entrevistados indicavam que atividades partiam da abordagem culturalista (DAOLIO,

2004), mas durante as observações os elementos desta perspectiva não apareceram. Os

professores trabalhavam ora com jogos pré-desportivos de caráter cooperativo ora com

atividades de aprendizagem rítmica e conscientização corporal com um foco claramente

direcionado à inclusão dos participantes. 

Essa  adoção  de  abordagens  pedagógicas  da  educação  física  escolar  chama  a

atenção, pois a impressão que se tem é que existe uma reprodução dos objetivos da

educação  formal  (no  que  diz  respeito  à  educação  física)  em  um  espaço  com

características  e  propostas  diferenciadas.  Além  disso,  as  propostas  que  defendem  a

perspectiva da prática pedagógica da educação física como meio de transformação social

(SOARES  et  al.,1992;  MEDINA,  1983;  BRACHT,  1992;  KUNZ,  1994)  não  foram

mencionadas, apesar de partirem de perspectivas mais próximas do que esses PEIS se

propõem a realizar. Como sinalizou Darido (2001, p. 12): 

Estas abordagens denominadas críticas ou progressistas passaram a questionar

o caráter alienante  da Educação Física na escola,  propondo um  modelo  de

superação das contradições e injustiças sociais. Assim, uma Educação Física

crítica estaria atrelada as transformações sociais, econômicas e políticas tendo

em vista a superação das desigualdades sociais.

12 Os principais autores dessa concepção são Jocimar  Daolio  e  Tarcísio  Mauro Vago.  Para Daolio,  a
proposta de uma Educação Física Plural tem como condição mínima e primeira que “(...) as aulas atinjam
todos os alunos, sem discriminação dos menos hábeis, ou das meninas, ou dos gordinhos, dos baixinhos,
dos mais lentos. (...) objetivo não será a aptidão física dos alunos, nem a busca de um melhor rendimento
esportivo. Os elementos da cultura corporal serão tratados como conhecimentos a serem sistematizados e
reconstruídos  pelos  alunos.  A sistematização  dessa  concepção  tem  em vista  propiciar  oportunidades
motoras aos alunos, afim de que eles explorem sua capacidade de movimentação, descubra expressões
corporais e domine seu corpo”. (1996, p. 41)
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A não legitimação destas perspectivas na prática pedagógica destes professores

talvez seja explicada pelas dificuldades relacionadas à implementação das mesmas. O

estudo realizado por Rodrigues e Darido (2008), por exemplo, identificou uma resistência

por parte dos alunos quando os conteúdos não são trabalhados em uma tendência liberal-

tradicional13 pela professora. Em parte porque ao se utilizarem destas abordagens as aulas

podem assumir um caráter mais teórico, ao abordarem a historicidade e outros aspectos

conceituais do conteúdo, o que vai em direção contrária a uma demanda dos alunos que é

muito voltada para o aspecto procedimental (MELLO et al., 2011). 

Nos  projetos  1,  2,  3  e  6  não houve  nenhuma menção  às  abordagens  ou  aos

referenciais  teóricos  da educação física  escolar.  Nestes  projetos  fica mais  evidente a

ênfase dada ao desenvolvimento motor e às habilidades esportivas específicas de cada

modalidade. Nos projetos 2 e 3 as aulas (de bodyboarding e caratê, respectivamente) são

ministradas  por  ex-atletas  e  reproduzem  o  modelo  clássico  de  aquecimento,  parte

principal e 'volta a calma'. No projeto 1 o professor desenvolve atividades baseadas no

método  global-funcional,  onde  as  situações  de  jogo  e  o  'aprender  jogando'  são

priorizados. Especialmente porque, de acordo com o professor, no esporte adaptado a

aprendizagem de uma habilidade em etapas e a partir da repetição de um gesto motor

parece não ser muito aplicável.  Para o professor as aulas ministradas ali são uma versão

resumida dos  treinos  nos  clubes  e  escolinhas  esportivas  (como também apontou  um

professor do projeto 6 que trabalha no PEIS e em um clube). Esta afirmação se justifica a

partir do entendimento de que para ele em ambos os espaços o papel do professor é

treinar estes alunos para alcançarem um bom resultado na competição. 

Nos quatro PEIS a demonstração e a exposição oral  do professor estão muito

presentes e a aprendizagem de elementos técnicos e táticos das modalidades é o que

determina o planejamento das aulas. Enquanto os coordenadores dos projetos 1, 2, 3 e 6

compreendem  que  os  alunos  demonstram  bastante  envolvimento  nas  atividades,  os

professores  expressaram  uma  dificuldade  em  se  trabalhar  o  desenvolvimento  de

habilidades esportivas sem a ajuda de outro professor ou estagiário. Existe um consenso

de que projetos do tipo sport plus demandam um investimento significativo em recursos

humanos e estruturais para que os objetivos esportivos sejam alcançados.

13 Aqui estou utilizando a mesma categorização proposta por Libâneo (1985). 
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3.2.3. Os objetivos intrínsecos e extrínsecos em foco

Uma  vez  que  desenvolvimento  psicossocial  aparece  tanto  nos  objetivos  dos

projetos sport plus quanto dos plus sport, buscamos durante as entrevistas a explicitação

dos aspectos metodológicos relacionados à esta meta.  A visão dos professores e dos

coordenadores se dá a partir do entendimento de que a participação nas atividades poderá

incutir valores éticos e morais nas crianças e jovens, pois o esporte "tem regras e ensina

disciplina  e  respeito".  Não  há plano  de ações  voltado para  estes  objetivos,  logo,  as

intervenções  são  pouco  sistematizadas  no  que  concerne  à  dimensão  atitudinal  dos

conteúdos.14 Janssens e Stegeman (2004) problematizam esta ausência de planejamento e

organização  metodológica  ao  se  buscar  objetivos  fora  do  contexto  esportivo  (valor

extrínseco). Para os autores, uma vez que estes objetivos não são um efeito imediato da

participação  em  atividades  esportivas,  eles  demandam a  construção  de  um contexto

pedagógico específico que propicie o desenvolvimento de atividades para este fim.

 Os professores dos projetos 4,  5  e 6 afirmaram que o ensino em valores era

enfatizado em detrimento do ensino de conceitos e técnicas esportivas. No entanto estes

professores realizam suas intervenções de forma muito semelhante ao que vimos nos

projetos 1, 2 e 3, onde essa ênfase não foi declarada. Em todos os seis PEIS realiza-se um

momento  inicial  de  palestra,  onde os  participantes  ouvem os professores.  Nesta  fala

inicial os professores fazem menção às atitudes valorizadas naquele contexto, reforçam as

regras  e  as  normas  internas  (pontualidade,  não  xingar,  usar  o  uniforme,  só  sair  do

ambiente de aula com autorização, entre outros) e em seguida explicam a atividade que é,

logo  em  seguida,  iniciada.  Uma  diferença  aqui  entre os  plus  sport and  sport  plus

programas reside no fato de, no segundo caso, aparecerem algumas falas que estimulam o

empenho e performance dos alunos durante as atividades.

Na 'parte principal' das aulas a intervenção dos professores no que diz respeito à

dimensão atitudinal  fica  limitada aos  momentos em que alguma situação conflituosa

acontece e muda o encaminhamento da atividade. Assim, o professor interrompe o que

está sendo feito em todos os momentos em que algum aluno desrespeita um colega, o

professor ou as regras da atividade e/ou do PEIS. Knijnik e Tavares (2012) classificaram

esse modelo de intervenção como exortativo e incidental, pois as intervenções acontecem

de forma pontual e são baseadas fundamentalmente na fala do professor. Ora em um

momento de exortação no início e no encerramento das aulas, ora na interrupção das

14 Aqui a dimensão atitudinal dos conteúdos é entendida a partir da concepção de Zabala (1998).
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atividades quando algo indesejado acontece.  Este modelo de ensino é bastante ineficiente

no que se refere ao ensino de valores, atitudes e normas porque, além de não se organizar

de forma sistemática, parte da premissa de que, por si só, o envolvimento com a atividade

esportiva pode proporcionar uma mudança comportamental nos alunos. 

O professor  não organiza um plano de intervenção contínuo para este fim, se

limitando ao surgimento de um incidente ou a um momento específico da aula onde ele

menciona a importância destes elementos. Esta proposta de intervenção é contrária ao que

os estudos que se debruçam sobre o uso do esporte como ferramenta educacional para a

promoção  de  valores  e  atitudes  socialmente  desejáveis  têm  demonstrado  (DANISH;

NELLEN,  1997;  JANSSENS;  STEGEMAN,  2004;  SANDFORD;  DUNCOMBE;

ARMOUR, 2008).

Os professores dos projetos apontam a dificuldade que eles têm de desenvolver

ações mais  direcionadas ao desenvolvimento  psicossocial.  Ao mesmo tempo em que

reconhecem que as aulas são ineficientes neste aspecto, os professores dos projetos 2, 4 e

5  apontam para  a  necessidade  de  formação  específica para  trabalhar  essas  questões

durante as aulas.  Chama a atenção a fala de um dos professores do projeto 4 que se

mostrava  preocupado com o  fato  de muitos  dos  seus  alunos  agirem com respeito  e

cortesia enquanto estão no projeto, mas que na escola eram frequentemente advertidos e

suspensos das atividades por se envolverem em brigas e até furtos. A impressão que este

professor tinha era de que “o projeto era um grande teatro e que ele não estava ensinando

nada”. Para ele isso não era suficiente porque depois de um tempo o aluno ia sair do

projeto e a impressão era de alunos não iam levam nada do que ele tentava trabalhar nas

aulas para o mundo da vida.

O mestre de caratê do projeto 3 identifica o mesmo problema e deduz que o 'bom

comportamento' dos alunos durante as aulas era em função do projeto ter uma dinâmica

diferente da escola e do aluno criar vínculos positivos com o professor e os colegas.

Estes  relatos  apontam  para  uma  necessidade  de  se  pensar  em  proposições  e

referências para a prática pedagógica nestes espaços. Uma proposta interessante neste

sentido tem sido desenvolvida pelo Centro de Estudos Olímpicos da Universidade do

Espírito Santo — ARETE — em parceria com o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin.

Trata-se de um material  didático  para  o  ensino de valores  por  meio do  esporte que

inclusive já  passou por  um estudo de validação em um PEIS (BASSO et  al,  2015).

Iniciativas como esta pode ser uma opção para a estruturação de atividades que estejam

28



focadas na dimensão atitudinal e que apontem para a necessidade de uma metodologia

integrada mais próxima dos objetivos propostos pelos programas.

3.3 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

3.3.1. Definindo conceitos

É  preciso  iniciar  fazendo  um  esclarecimento  sobre  o que  entendemos  por

monitoramento e avaliação (M & A) no contexto dos PEIS. O monitoramento implica na

coleta sistemática e rotineira de informações importantes sobre os projetos, no que se

refere aos participantes, às aulas, aos recursos e à gestão. Os objetivos do monitoramento

são: 1) manter uma base de dados para acompanhamento dos programas; 2) ter o controle

interno e externo dos recursos mobilizados e os resultados alcançados; 3) permitir uma

tomada de decisão informada.  Já a avaliação refere-se ao processo que se utiliza tanto

dos dados coletados no processo de monitoramento como de outras fontes de informação

mais específicas sobre o que se deseja avaliar, buscando realizar alterações e melhorias

nos programas. A avaliação tem por  objetivo exercer um julgamento,  de modo mais

sistemático e objetivo possível, acerca de um projeto já finalizado ou em curso. 

3.3.2 A monitoramento e avaliação em projetos esportivos de inclusão social.

O reconhecimento do esporte como ferramenta de inclusão não é um fenômeno

recente,  mas nos  últimos  dez anos,  com o  aumento  significativo  das iniciativas  que

exaltam  o  esporte  como  um  elemento  importante  por  parte  das  agências  de

desenvolvimento  pelo  mundo  tem  ocorrido  um  movimento  de  reconhecimento  da

necessidade de tornar os PEIS mais efetivos por meio da sistematização de instrumentos

avaliativos (ONU, 2003). Isso vem acontecendo porque, apesar desta concepção sobre o

esporte ser amplamente partilhada, ainda faltam elementos que confirmem ou que ao

menos deem suporte aos discursos sobre os supostos impactos resultantes destes projetos.

É neste contexto que as atividades de M & A têm sido promovidas, pois elas podem gerar

indicadores sobre os benefícios, limitações e riscos relacionados ao uso do esporte para o

desenvolvimento.

Apesar  dessa  difusão  da  necessidade  de  M &  A,  estes termos  ainda  causam

desconforto  e  muita desconfiança por  parte  dos gestores  dos PEIS.  Esta reação está

enraizada na ideia de que M & A referem-se exclusivamente à prestação de contas e

transparência e que, consequentemente, podem identificar elementos que denunciam o

que foi e o que deixou de ser feito dentro de um projeto.  
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Neste estudo estávamos interessados em saber se algum tipo M & A dos processos

pedagógicos era realizado e, se sim, como isso vinha sendo feito. A reação dos gestores e

dos professores mostrou que existia  um receio sobre o tema,  pois  estas informações

poderiam acusar alguma ineficiência do PEIS e, consequentemente, afetar a relação com

os financiadores e parceiros. Esse temor foi também o motivo para que os entrevistados

pedissem para que as informações sobre os projetos fossem divulgadas sem identificá-los.

Essa visão sobre M & E, que parte da premissa de que essas atividades servem

unicamente para falar do uso dos recursos ou criticar o modelo de ação é problemática,

pois tira o olhar do gestor e do professor sobre a importância de se avaliar os processos

desenvolvidos  dentro  do  programa.  Esses  processos  referem-se  diretamente  à

metodologia escolhida para se alcançar os objetivos do PEIS. A avaliação do processo de

ensino aprendizagem e da participação é defendida aqui, pois permite (na verdade exige)

que os resultados obtidos reorientem as práticas pedagógicas e tornem os objetivos dos

programas um pouco mais realista e tangível. Isso parece relevante, pois quando olhamos

para os objetivos e a metodologia destes PEIS o que eles indicam é que eles surgem a

partir de uma leitura sobre o esporte baseada em seu status mitopoiético. Com exceção do

professor do projeto 3 e o gestor do projeto 6, todos os demais entrevistados afirmaram

que nenhuma atividade de M & A vinha sendo realizado nos PEIS.

Três  motivos  principais  foram  apontados:  1)  a  falta de  recursos  humanos  e

financeiros  para  implementação  de  uma  estratégia  avaliativa,  2)  a  falta  de

material/instrumento para avaliação dos objetivos e 3) a falta de tempo. Entre os gestores

a falta de recursos aparece como o principal motivo para negligenciarem o M & A. Já

entre os professores, a falta de conhecimento sobre como avaliar as aulas apareceu como

o principal motivador. Em virtude disto, foi apontada a necessidade de se construir com a

equipe pedagógica algum material/instrumento de M & A próprio (projeto 4, 5). No caso

dos projetos 1 e 2, os professores foram muito incisivos na questão da falta de tempo.

Como eles não têm tempo exclusivo nem mesmo para o planejamento das aulas, estes

professores acreditam que o engajamento deles em um processo de M & A não seria

possível. 

No  projeto  6  um  sistema  de  M  &  A está  em  fase  de  implementação  e  os

professores  ainda  não  estão  esclarecidos  sobre  que  parte  irão  tomar  neste  processo.

Atualmente o que a gestão vêm realizando são as avaliações de desempenho dos alunos,

onde eles conseguem identificar aqueles que têm potencial  para participar das turmas
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especiais  de  treinamento.   O  caso  do  projeto  3  aponta  para  uma  perspectiva  sobre

avaliação na qual  o  avaliador  externo parece ter  mais prestígio e credibilidade.  Este

projeto é certificado pela UNICEF e foi  classificado como a melhor prática no Espírito

Santo para a redução da violência na área em que atua em uma pesquisa feita  pelo

Ministério  da  Justiça  e  pelo  Instituto  Latino-Americano  das  Nações  Unidas  para  a

Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente (Ilanud). Além disso, o PEIS já ocupou

o  39º  lugar  no  ranking  nacional  de  melhores  práticas  no  país  e  recebeu  o  prêmio

Petrobrás em 2009. O coordenador e também professor, compreende que este conjunto de

premiações  que o  PEIS acumulou  ao  longo dos  anos  indica  um impacto  positivo  e,

portanto, não existe a necessidade de se fazer o acompanhamento interno dos processos,

pois os resultados de tal iniciativa são muito subjetivos. 

Estes resultados apontam que, no ponto de vista dos entrevistados, o M & A é

entendido como um processo trabalhoso, que não gera proposições e que não é objetivo.

Apesar da expectativa sobre o impacto destes projetos ser bastante robusta, a busca por

indicativos  de  que  os  PEIS  estão  minimamente  sincronizando  os  objetivos  e  as

intervenções com o que se propõem a realizar não é uma prioridade. 

4. CONCLUSÃO

As intervenções com esporte promovidas pelas organizações não-governamentais

se dão a partir  da necessidade de se mobilizar  novas estratégias para  se enfrentar  a

questão da exclusão social. Apesar das críticas dirigidas à fragilidade na fundamentação

teórica destas iniciativas, o potencial do esporte como ferramenta de inclusão social é

legitimado pela opinião pública, por órgãos governamentais e pelos proponentes destes

projetos sócioesportivos. 

Os objetivos destes projetos são diversos, mas, em termos gerais, eles se agrupam

a partir  da  ênfase dada  aos  aspectos  educacionais,  psicológicos,  físicos  e  sociais.  É

possível identificar uma tendência pela valorização do significado intrínseco do esporte e

do reconhecimento  do mesmo como uma atividade autotélica naqueles PEIS onde o

esporte assume uma centralidade dentro do programa (Sport plus). Por outro lado, nos

programas onde o projeto esportivo está em posição secundária (plus Sport), a ênfase está

na valorização do seu significado extrínseco. O que se identifica é que, apesar destas

diferenças, nos seis projetos existe um otimismo por trás dos resultados sociais que se

espera obter com o uso do esporte. 
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Embora se acredite que a intervenção pedagógica nestes espaços pode promover a

inclusão social destas crianças e jovens que frequentam os projetos, o que se identificou

foi uma reprodução da intervenção escolar e da metodologia utilizada nas escolinhas e

clubes  esportivos.  Ou  seja,  a  realização  de  um  trabalho  diferenciado  que  leva  em

consideração as especificidades do público alvo está muito mais no plano do discurso e

nas abstrações dos objetivos do que na intervenção pedagógica do professor. O desejo de

se trabalhar com um foco nos valores e nas atitudes durante as aulas está muito presente,

mas  não  existe  uma preparação  para  se  intervir  neste  sentido.  Todos  estes  aspectos

relacionados à metodologia apontam para a necessidade de planejamento e sistematização

daquilo que se deseja alcançar ao se ofertar estes PEIS. 

O  monitoramento  e  a  avaliação  das  atividades  parece ser  o  ponto  mais

problemático nestes projetos. Uma vez que os objetivos são escolhidos de modo quase

intuitivo e as intervenções pedagógicas oscilam entre o modelo escolar e o modelo de

treinamento,  realizar  a  avaliação  dos  projetos  é  algo  realmente  desafiador.  A visão

gerencialista dos gestores (focada na eficiência e eficácia), a falta de clareza sobre o

que/quando/como avaliar,  a  limitação de recursos e a falta de tempo dos professores

aparecem como os principais entraves para a realização da avaliação nos projetos. 

Aqui defendemos a necessidade de uma reestruturação da teoria que fundamenta a

intervenção destes PEIS, por entendermos que diferentes programas enfrentam desafios

distintos e estão propensos a obter diferentes resultados na intervenção que realizam.

Portanto é importante que exista o cuidado de se analisar o que se pretende realizar e

como isso poderá ser desenvolvido e avaliado. 

É necessário reconhecer que apesar de termos reforçado que o mais importante é a

maneira em que o esporte é fornecido e experienciado dentro destes PEIS, o contexto de

uma iniciativa pode ser a chave de compreensão sobre o potencial do uso do esporte para

a  inclusão  social.  O  contexto  envolve  o  perfil  dos  sujeitos  envolvidos  (professores,

gestores, pais e alunos), da localização geográfica, das motivações dos frequentadores e a

história do projeto e, até mesmo a estrutura social do país.
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