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RESUMO 
 
 
O trabalho em questão se propôs a analisar o papel do Terceiro Setor na implementação de 
ações públicas de esporte e lazer. Inicialmente, partimos das configurações assumidas pelo 
Estado no que se refere à incorporação de entidades pertencentes a esse setor na oferta de 
serviços considerados de natureza pública. Neste contexto, o Projeto Santo Amaro (projeto de 
extensão da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco) se 
configura como um exemplo de intervenção significativa para o foco de pesquisa em projetos 
sociais que buscamos. Nosso objeto de pesquisa fez parte de um grupo de projetos de 
extensão universitária que recebia recursos e estabelecia uma parceria com o Programa 
Educação pelo Esporte do Instituto Ayrton Senna, uma entidade do Terceiro Setor. Desta 
forma, abordamos a problemática acerca da dinâmica da parceria entre uma instituição 
pública e uma instituição do Terceiro Setor, na execução de ações públicas no âmbito do 
esporte e do lazer. Para tal, foi realizada uma análise dos documentos disponibilizados por 
ambas as instituições, e aplicação de entrevistas semi-estruturadas com gestores e sujeitos que 
convivem diariamente em tal contexto. As conclusões encontradas foram: a parceria 
estabelecida entre o Projeto Santo Amaro e o Instituto Ayrton Senna foi bastante exitosa, haja 
vista que ambas as partes envolvidas conseguiram atingir suas aspirações iniciais, sem que se 
instaurasse uma relação de primazia entre alguma das partes, uma vez que, apesar de 
apresentarem causas distintas, precisavam percorrer caminhos paralelos para alcançar seus 
objetivos. Tal intervenção construiu na comunidade uma oferta expressiva na área de esporte 
e lazer, e que certamente contribuiu direta ou indiretamente na formação de inúmeras pessoas 
que por ali passaram. Contudo, percebemos no interior da parceria elementos que 
direcionavam a uma ação realizada a partir de interesses pessoais de cada instituição, o que 
desencadeava diversas questões inerentes ao dia-a-dia do projeto, seja na proposição teórico-
metodológica, na sistematização das atividades, ou ainda nas formas de financiamento. Nesta 
dinâmica, a parceria entre Universidade e Terceiro Setor teve seu encerramento oficializado 
no final de 2009, o que atualmente vem gerando novas formas de organização e 
sistematização das ações tanto do Projeto Santo Amaro quanto do Programa Educação pelo 
Esporte do Instituto Ayrton Senna. 
 
Palavras-Chave: Projetos Sociais; Esporte e Lazer; Terceiro Setor; Parcerias 
Interinstitucionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 

This work aimed to examine the Third Sector role in the implementation of public actions in 
sports and leisure. Initially, we set starts from the configurations assumed by the State 
regarding the incorporation of third sector’s entities in the offering of services considered as 
public in nature. In this context, the Santo Amaro Project (Physical Education School’s 
extension project, University of Pernambuco), is configured as an example of a significant 
intervention for the research focus in social projects we request. Our object of research was 
part of a group of university extension projects that received funds and established a 
partnership with the Ayrton Senna Institute’s Education through Sport Program, a Third 
Sector entity. Thus, we approached the issue regarding the partnership dynamics between a 
public institution and a Third Sector institution in the implementation of sport and leisure 
public policies. For this, we performed an analysis of documents provided by both 
institutions, and application of semi-structured interviews with managers and individuals who 
live daily in such context. The conclusions were: The partnership between Project Santo 
Amaro and the Ayrton Senna Institute has been quite successful, considering that both parties 
have achieved their initial aspirations, not establishing primacy relationship for one of the 
parts, once, although they have different causes, they needed to go through parallel paths to 
achieve their goals. Such intervention built in the community an impressive contribution in 
the sport and leisure area, and that certainly contributed directly or indirectly in the 
development of people who were assisted by. However, we find elements within the 
partnership that drove to an action done for personal interests of each institution, which 
trigged several questions unrelated to the project’s day-to-day, in theoretical and 
methodological proposition, or in the activities systematization, or even in financing types. In 
this dynamic, the partnership between the University and the Third Sector had its official 
closure in late 2009, what currently has generated new forms of organization and 
systematization of the actions of both, the Project Santo Amaro and Institute Ayrton Senna 
Education through Sports Program.  
 

Keywords: Social Projects; Sporting Goods, Third Sector, Partnerships Inter. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho objetiva analisar o papel do terceiro setor na implementação de 

ações públicas de esporte e lazer, tendo em vista as novas configurações assumidas pelo 

Estado no que refere à incorporação de entidades pertencentes a esse setor na oferta de 

serviços considerados de natureza pública. 

Mais precisamente, desenvolvemos um estudo sobre a atuação de instituições 

pertencentes ao terceiro setor na concepção e na implementação de programas de esporte e 

lazer voltados para jovens e crianças, programas estes que, por sua vez, se propõem a atuar 

como uma das dimensões educativas na formação da sua clientela. 

Para atender a tal objetivo, elegemos o Projeto Santo Amaro, um projeto de extensão 

da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco (ESEF-UPE), para 

ilustrar o contexto que aqui se apresenta na execução de projetos sociais com esse foco. Além 

disso, o Projeto Santo Amaro até o final de 2009 fazia parte de um grupo de projetos de 

extensão universitária que recebia recursos e estabelecia uma parceria com o Programa 

Educação pelo Esporte do Instituto Ayrton Senna. 

Para tal, achamos pertinente abordar em nossa problemática a dinâmica da parceria 

entre uma instituição pública (Universidade de Pernambuco, por meio do Projeto Santo 

Amaro) e uma instituição do Terceiro Setor (Instituto Ayrton Senna), na execução de ações 

públicas no âmbito do esporte e do lazer. 

É importante ressaltar que apesar do Projeto Santo Amaro não se configurar como 

uma entidade do Terceiro Setor exerceu suas ações durante 15 anos financiados 

administrativa e pedagogicamente por uma instituição com este perfil. Acreditamos que esta 

parceria interferiu substancialmente no modo como o PSA direcionou suas ações, tornando-se 

pertinente averiguar e analisar tal contexto. 

Neste sentido, a questão para a qual tentaremos obter uma resposta diz respeito e pode 

ser sintetizada na seguinte frase: quais são as repercussões da atuação de entidades do 

Terceiro Setor na implementação de programas governamentais no âmbito do esporte e do 

lazer, tendo em vista as incumbências do Estado na promoção destas práticas nos processos 

educativos? 

Buscaremos responder a essa questão através da análise da atuação do Projeto Santo 

Amaro, procurando desvelar a orientação que norteia seu projeto político-pedagógico, com 

vistas a identificar e analisar o referencial dessa política e, portanto, dos atores que as 
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concebem e as implementam. Estas são estratégias que, ao mesmo tempo, também se 

constituem nos nossos objetivos específicos.  

Perceber como funcionou esta dinâmica de parceria nos trouxe subsídios importantes 

para se entender as possibilidades de intervenção de políticas públicas por meio de parcerias 

entre entidades governamentais e privadas, bem como alguns indícios de quais objetivos 

podem estar por trás das intervenções focalizadas nesse contexto, sob a ótica dos dois tipos de 

instituições.  

Acreditamos também que a temática acerca dos projetos sociais no âmbito do esporte 

e lazer, apesar de bem visíveis cotidianamente, não tem sido alvo freqüente de estudos e/ou 

pesquisas como fenômeno no campo da Educação ou ainda da Educação Física, haja vista a 

expressiva gama de projetos e/ou ações sociais que possui entre os seus objetivos a intenção 

de beneficiar crianças e adolescentes por meio de atividades sócio-educativas, que junto ao 

processo de escolarização formal buscam a formação integral do indivíduo participante. 

Destas, muitas são iniciativas políticas advindas do Terceiro Setor e propõem ações 

em inúmeros âmbitos como saúde, educação, meio ambiente, cultura, assistência social, 

esporte, dentre outros. E, nesse contexto, por diversas causas que abordaremos ao longo do 

presente trabalho, o esporte tem sido alvo forte nesta implementação. 

Entendemos que, para o contexto em que o trabalho em questão se aplica, a 

abordagem qualitativa de pesquisa é a que melhor se adéqua à nossa proposição. 

Segundo Minayo (1994, p. 21-22), a pesquisa qualitativa aborda “o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”. Essa autora vai nos dizer que 

na pesquisa social “os seres humanos, os grupos sociais e as sociedades dão significado e 

intencionalidade a suas ações e suas construções, na medida em que as estruturas sociais nada 

mais são do que ações objetivadas”. 

Triviños (1995) aborda algumas questões como principais características para a 

abordagem qualitativa de pesquisa. Em primeiro lugar, segundo o autor, a pesquisa qualitativa 

tem no ambiente natural uma fonte direta de dados, sendo o pesquisador instrumento-chave. 

Por conseguinte, esta abordagem é essencialmente descritiva. “Desta maneira, a interpretação 

dos resultados surge como a totalidade de uma especulação que tem como base a percepção 

de um fenômeno num contexto” (p. 128). 

O autor ainda complementa afirmando que os pesquisadores qualitativos estão 

preocupados com o processo e não simplesmente com os resultados e produtos, o que de certa 

forma leva-os a analisar seus dados indutivamente. 
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Para delinear nossos procedimentos metodológicos, tomamos enquanto referencial a 

técnica da Análise de Conteúdo, definida por Bardin como 

 
um conjunto de técnicas de análises de comunicação, 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 que condições de produção e de recepção das 
mensagens, inferência esta que recorre a indicadores (quantitativa, ou não) 
(1977, p. 38). 
 

 
Segundo Franco (2008), toda comunicação é composta por 05 principais elementos, 

são eles: uma fonte ou emissão; um processo codificador; uma mensagem; um receptor; e um 

processo decodificador. 

Para nossa pesquisa, e seguindo as orientações de Franco (2008), estabelecemos 

enquanto parâmetros as características das falas e textos, as causas e antecedentes das 

mensagens e os efeitos daquela comunicação. Com isso, além da mera descrição das 

características impostas nas mensagens, direcionamos nossas indagações sobre as causas e os 

efeitos destas. 

Considerando o objetivo do estudo e a necessidade e o cuidado que a temática requer, 

utilizamos como instrumentos de coleta de dados o levantamento de documentos e a aplicação 

de entrevistas. Construímos um roteiro de entrevista semi-estruturada, tendo o cuidado de 

estabelecer uma comunicação com os entrevistados, de forma que a visão do entrevistador 

não se imponha ou interfira na fidelidade da investigação, contudo, sem desviar da questão 

principal do estudo. 

Nesse sentido, o roteiro de nossas entrevistas buscou abordar várias questões inerentes 

ao funcionamento do Projeto Santo Amaro e do Programa Educação pelo Esporte, fazendo 

com que, a partir dos posicionamentos, fossem debatidas direta ou indiretamente diversas 

questões. 

Na aplicação das entrevistas encontramos algumas dificuldades não só de 

agendamento, mas principalmente nas diferentes formas de registro. Para os entrevistados do 

Projeto Santo Amaro, fizemos as entrevistas de forma presencial, com gravações de áudio e 

(em alguns casos) vídeos. No entanto, para entrevistar os atores do Instituto Ayrton Senna, as 

dificuldades aumentaram, haja vista os mesmos viverem em outra localidade. Mesmo com 

nossa ida até o Instituto em lócus, apenas um dos Coordenadores foi entrevistado 

presencialmente. Para as outras duas entrevistas, utilizamos a internet como recurso, através 
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de uma vídeo-conferência via Skype
1
. A outra, por sua vez, foi feita por meio de correio 

eletrônico, sendo que para a realização desta, foi necessário sintetizar o roteiro, devido à 

agenda intensa e disponibilidade do entrevistado. 

Após a aplicação e a transcrição das entrevistas, percebemos que algumas categorias 

ou temáticas afins emergiam dos relatos dos entrevistados. Com isso, organizamos nossas 

análises com a separação dos relatos a partir das semelhanças nas categorias ou temáticas. 

Podemos elencar: O processo histórico e evolutivo do Projeto; As parcerias estabelecidas ao 

longo dos anos; Os processos organizacionais e metodológicos; A política pública de esporte 

e lazer como foco e resultado ora direto, ora indireto desta intervenção; Os atores externos 

que interferem positivamente ou negativamente na qualidade da ação do Projeto (Políticas, 

Comunidade, Família e Escola); Os objetivos; A avaliação; Posicionamentos de ordem 

“salvacionista” e que se articule à lógica neoliberal; Averiguação de uma possível extinção da 

parceria entre as entidades estudadas. 

Com isso, a caracterização principal de nossa pesquisa consiste na busca de abordar a 

história, o papel e as ações desenvolvidas no Projeto Santo Amaro.  

Foram realizadas perguntas aos diferentes entrevistados, buscando, nos 

desdobramentos dos pontos centrais, colher as informações pertinentes às particularidades de 

cada um, as suas ações ou funções relacionadas às atividades do Projeto. Por exemplo: O 

Coordenador Geral respondeu sobre questões gerais do Projeto; o Coordenador Pedagógico e 

o Coordenador Administrativo responderam, também, sobre questões gerais, acrescentando 

outras relacionadas à operacionalização pedagógica e organizacional do Projeto; Os monitores 

responderam sobre as “ações na ponta”, atividades pedagógicas desenvolvidas no dia-a-dia e a 

relação destas com o objetivo do Projeto; os gestores do Instituto Ayrton Senna e do 

Programa Educação pelo Esporte versaram sobre as ações dos projetos por eles financiados e 

o porquê de articular sua intervenção e seus propósitos com universidades brasileiras, e o que 

esta parceria pode/poderia desencadear para as comunidades atendidas. 

Desta forma, identificamos nos relatos e documentos como eram/são organizadas as 

parcerias entre as instituições, como a intervenção do Terceiro Setor se estabelece no interior 

da Universidade e se guardam equivalência com aquilo que é preconizado pelos mesmos. Em 

síntese, os procedimentos investigativos puderam ser organizados em duas etapas: 

 

                                                 
1 Skype é uma empresa global de comunicação via Internet, que por meio de um software permite comunicação 

de voz e vídeo grátis entre seus usuários. Está disponível em 27 idiomas e é usado em diversos países. Site da 
Internet: http://pt.wikipedia.org/wiki/Skype Acesso em: 13/12/09. 
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1)  Análise da produção teórica que envolve o Projeto Santo Amaro e o Programa 

Educação pelo Esporte: consistiu em uma análise dos diversos materiais e 

documentos disponibilizados pelo Projeto Santo Amaro, Instituto Ayrton Senna, 

bem como de outras instituições que interferiram no processo de consolidação de 

nosso objeto de pesquisa. 

 

2) Aplicação de entrevistas com os sujeitos que guardam relação com as atividades 

do Projeto Santo Amaro e com o Programa Educação pelo Esporte, a saber: 

Coordenador Geral do Projeto Santo Amaro; Coordenador Pedagógico do Projeto 

Santo Amaro; Coordenador Administrativo do Projeto Santo Amaro; 02 (dois) 

monitores do Projeto Santo Amaro; Ex-Coordenador Geral do Projeto Santo 

Amaro; Presidente do Instituto Ayrton Senna; Ex-Coordenador Geral do Programa 

Educação pelo Esporte; Ex-Coordenador Administrativo do Programa Educação 

pelo Esporte.  

 

Para preservar o sigilo dos entrevistados, identificaremos no decorrer do estudo da 

seguinte maneira: Entrevistado PSA 01; Entrevistado PSA 02; Entrevistado PSA 03; 

Entrevistado PSA 04; Entrevistado PSA 05; Entrevistado PSA 06; Entrevistado IAS 01; 

Entrevistado IAS 02; Entrevistado IAS 03. 

Após a divisão dos grupos de entrevistados por instituição a ordem numérica se deu 

pela sequência de datas de realização das entrevistas, mantendo-se aquele número durante 

todo o processo, até o final da análise. 

 No tocante à organização do trabalho, além da introdução, dividimos em 3 principais 

tópicos, obedecendo à seguinte organização: 

 

• Reflexões acerca do conceito e abordagem do Terceiro Setor: Uma introdução ao 

Tema: nos propusemos em discutir neste capítulo desde o histórico das instituições do 

Terceiro Setor até a abrangência de seu conceito. Além disso, configurou-se como 

foco desta parte do trabalho abordar a intervenção do Terceiro Setor no campo da 

educação. 

 

• Ações do Terceiro Setor no âmbito do Esporte e Lazer: contém uma discussão do 

fenômeno esporte, abordando suas dimensões sociais e diferentes formas de atuação. 

Complementa-se a este capítulo a observação do chamado “Esporte Social”, como 
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uma possibilidade de intervenção da prática esportiva no contexto dos projetos de 

cunho social. 

 

• Descrevendo o objeto de Pesquisa: O Projeto Santo Amaro: no capítulo em questão 

abordamos o foco de nossa pesquisa, a atuação do Projeto Santo Amaro e suas 

parcerias interinstitucionais, sobretudo com uma instituição do Terceiro Setor, o 

Instituto Ayrton Senna. Complementa-se ainda uma análise do referencial teórico 

utilizado na parceria (Pilares da Educação) como uma interferência proposta por 

agentes do Terceiro Setor na implementação das ações do Projeto Santo Amaro. 

 

• Capítulo 04 – Análise dos Dados: Aprofundamento de todas as questões levantadas 

pelo trabalho. Neste tópico dialogou-se com os atores que fazem parte tanto do Projeto 

Santo Amaro como do Instituto Ayrton Senna. 

 

Por fim, em nossas considerações finais, apresentamos as conclusões acerca do foco 

de investigação, onde se explicitaram os limites de tal parceria e as possibilidades que 

começam a se organizar para um futuro não tão distante na intervenção de ambas as 

instituições. 
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2 REFLEXÕES ACERCA DO CONCEITO E ABORDAGEM DO TERCEIRO 

SETOR: UMA INTRODUÇÃO AO TEMA 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO 

  

A produção teórica sobre o Terceiro Setor exibe diversas interpretações, as quais 

muitas vezes se apresentam de forma contraditória. O debate em questão com relativa 

freqüência não dialoga a partir de um conceito claro e objetivo sobre o que de fato representa 

o termo. 

Conceitos como Sociedade Civil, Organizações-Não-Governamentais, Movimentos 

Sociais, Parceria Público-Privada, Terceiro Setor, dentre outros, fazem parte de um bojo 

amplo e denso de discussão que aos poucos vai se desmistificando nas produções acadêmicas. 

O que se sabe é que do ponto de vista acadêmico, o debate sobre o Terceiro Setor é 

algo muito recente, principalmente nos países que se encontram em situação de 

desenvolvimento. Entretanto, percebemos a cada dia um aumento significativo de 

pesquisadores interessados no tema, fortalecendo o surgimento de um novo campo acadêmico 

que vem ganhando destaque e identidade. 

Albuquerque (2006) aponta que o grande desafio imposto no âmbito acadêmico 

atualmente seria o de inserir a discussão sobre o Terceiro Setor nos diálogos das disciplinas 

clássicas, de modo a construir bases teóricas mais sólidas. Na sua concepção, o caráter 

multidisciplinar do Terceiro Setor reflete em produções muitas vezes empíricas não 

alcançando uma reflexão acadêmica mais profunda.  

A expressão “Terceiro Setor” é uma tradução literal do termo “third sector”, que, em 

território norte-americano, é utilizado junto a outras expressões, tais como “organizações sem 

fins lucrativos” (nonprofit organizations), ou ainda, “setor voluntário” (voluntary sector). Na 

Inglaterra, se utiliza a expressão “organizações não-governamentais”. A origem do termo vem 

do sistema de representações da Organização das Nações Unidas (ONU), que denominava 

desta forma aquelas instituições que, apesar de não representarem seus países, apresentavam 

uma atuação significativa em suas intervenções, justificando sua presença nas reuniões 

oficiais da ONU (ALBUQUERQUE, 2006). 

Diante do exposto, e para tal, acreditamos que a compreensão das origens do 

fenômeno apresenta-se como de fundamental importância para que sejam perceptíveis as 

estruturas e as formas de atuação das instituições que compõem o Terceiro Setor. 
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Segundo Santos (1999), as designações próprias de cada país sobre o Terceiro Setor 

variam de acordo com a localidade e refletem as diferentes histórias, tradições, culturas e 

contextos políticos. 

Ao que chamamos atualmente de “Terceiro Setor” não se trata de uma construção tão 

recente. Sua origem data ainda dos séculos XVI e XVII, e possuía um caráter 

predominantemente religioso e político. 

Segundo Albuquerque (2006), as discordâncias religiosas e o poder que a igreja 

exercia naquele contexto na Europa fizeram com que o trabalho organizado socialmente se 

articulasse diretamente com o trabalho religioso. 

Salvatore (2004 apud MENDES, 2008) diz que em sua origem as organizações do 

Terceiro Setor existiam no espaço da Igreja Católica e se baseavam em valores de caridade 

cristã tais como generosidade, solidariedade, assistencialismo e paternalismo. 

Neste contexto, a Igreja Católica (com o apoio do Estado) era responsável pela grande 

maioria das entidades que prestavam algum tipo de assistência às comunidades carentes 

marginalizadas, sobretudo com o auxílio e/ou apoio às áreas de saúde e da educação. 

Segundo Geset (2001), as “Santas Casas” são exemplos clássicos desta tradição. Estas 

instituições são da segunda metade do século XVI. Atrelado a estas, temos as irmandades e as 

“ordens terceiras”2 que prestavam um atendimento mais específico. 

O grande fato é que entre o período colonial e o início do século XIX a relação entre 

Igreja e Estado mostrou-se presente e predominante, e objetivava o atendimento e a 

assistência das questões sociais (GESET, 2001). 

Essas questões e articulações foram se alterando paulatinamente ao longo dos séculos. 

A partir de 1800, a relação da sociedade civil e do setor privado com o Estado se intensificou 

e diversificou, após o surgimento das associações patronais e dos sindicatos de trabalhadores. 

Estes movimentos associativos estabeleceram uma forma particular de intervenção, onde a 

Igreja e o Estado determinavam o norte das atividades da sociedade civil organizada.  

Vale ressaltar que a partir desses vínculos estabelecidos com a Igreja e o Estado outras 

associações da sociedade civil organizada se constituíram com fortes características presentes 

nestas duas instituições: a intensa e politizada participação e uma hierarquia que controlava 

por meio da centralização (ALBUQUERQUE, 2006). 

                                                 
2 São associações de leigos católicos, vinculados às tradicionais ordens religiosas medievais, em particular às dos 

franciscanos, carmelitas e dominicanos. Reúnem em torno à devoção de seu santo padroeiro. Espalharam-se 
pela América através dos colonizadores e foram um elemento importante na vida social da América 
portuguesa e espanhola. 
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Mudanças ocorridas na estrutura e no papel do Estado nos séculos XIX e XX 

interferiram diretamente na organização das instituições da sociedade civil e na relação 

estabelecida com o Estado. 

A expressão “sociedade civil” é empregada com bastante freqüência em território 

brasileiro e latino. Com origem ainda no século XVIII o conceito de “sociedade civil”, 

indicava na época um intermédio entre o Estado e o plano “pré-social”, e a princípio incluía as 

organizações particulares que intervinham na sociedade, limitadas pelos sistemas legais de 

cada país (dentre elas as empresas). 

Para Albuquerque (2006), a sociedade civil é também entendida como “um conjunto 

de associações e organizações livres, não pertencentes ao Estado e não econômicas que, 

entretanto, tem comunicação com o campo público e com os componentes sociais”. Nos dias 

de hoje, a expressão “organização social” é designada a um conjunto de instituições que se 

distingue do Estado e do Mercado (apesar de serem privadas e prestarem serviços coletivos). 

Nesse sentido, a noção de sociedade civil organizada se articula diretamente ao que 

chamamos de Terceiro Setor. 

Já no século XX e a partir da formulação dos programas de cooperação internacional 

para o desenvolvimento, houve um crescimento exponencial das ONGs na Europa Ocidental 

nas décadas de 60 e 70, que eram destinadas a promoverem projetos de desenvolvimento nos 

países de Terceiro Mundo. As parcerias realizadas pelas ONGs Européias em vários países 

ajudaram significativamente no surgimento de outras instituições no hemisfério sul, sobretudo 

na América Latina. 

Na sociedade brasileira, a participação ativa das entidades sem fins lucrativos data do 

final do século XIX. Contudo, o processo de formação e estabilização das ONGs hoje 

presentes em território nacional surgiu nas décadas de 60 e 70, uma época marcada pelas 

restrições político-partidárias, então ditadas pelos governos militares. 

Fernandes et al. (1997 apud GOHN, 2005a) relata que o termo ainda é utilizado com 

certa restrição no Brasil. Em países da Europa e nos Estados Unidos já possui significativa 

tradição. No entanto, devemos enfatizar que naqueles países o termo se refere a agentes 

sociais e formas de atuação diferenciadas. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, é associado ao termo “associações voluntárias” e 

faz parte da própria cultura americana. Além disso, em território norte-americano, ao designar 

“sem fins lucrativos” entende-se como uma inserção do Terceiro Setor no mercado, no mundo 

dos negócios de uma forma contrária. Empresas de médio e grande porte investem no setor 

com o intuito de diminuir o pagamento de taxas e impostos. Deste modo, fundações são 
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criadas para gerir os recursos destinados a causas sociais e muitas delas dedicam-se ao apoio à 

educação. 

Na Inglaterra, por sua vez, o Terceiro Setor é advindo da tradição dos ‘charities’, ou 

seja, a caridade, articulado à memória religiosa. Além disso, para Albuquerque (2006), nesse 

contexto, o Terceiro Setor também se articula ao termo “filantropia”, e desvincula da questão 

puramente assistencialista da caridade, introduzindo elementos humanistas. 

Santos (1999) afirma que, nos países da Europa, o Terceiro Setor surgiu no século 

XIX como uma alternativa ao capitalismo, possuindo antecedentes ideológicos bastante 

diferenciados que vão do socialismo (nas suas diferentes fases), do cristianismo social 

(conforme foi citado anteriormente) ao liberalismo. Nesse sentido, o Terceiro Setor visava 

principalmente novas formas de organização de produção e de consumo. 

Na França é designado como “economia social”, o equivalente ao que chamamos de 

“economia solidária” no Brasil. Nos países anglo-saxônicos, chamam de setor voluntário e de 

organizações não-lucrativas. Em países de Terceiro Mundo, é predominante a designação de 

organizações não-governamentais (SANTOS, 1999). 

Nas décadas de 80 e 90, as ONGs no Brasil cresceram quanto à visibilidade. Embora 

possuam uma evolução bastante recente, as ONGs tiveram um papel significativo na 

percepção e disseminação dos movimentos, anseios e aspirações sociais e políticas da 

população brasileira (GESET, 2001). 

Segundo Oliveira e Haddad (2001), a imprensa brasileira absorveu o termo ONG após 

a Conferência Mundial da ONU, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, a qual ficou 

conhecida como Eco 92. Neste contexto, passou-se a empregar o termo como sinônimo de 

entidades sem fins lucrativos. Acontece que na América Latina muitas vezes se identifica 

como ONG um grupo especial de entidades que se dedica, além do desenvolvimento 

participativo e sustentável, também à construção e à defesa dos direitos da população. 

Gohn (2005 a) enfatiza esta questão ao afirmar que na década de 90 as ONGs 

adquiriram uma importância estratégica no desenvolvimento do Terceiro Setor. A autora 

destaca alguns tipos de características de intervenção das ONGs: instituições com trabalhos 

sem perfil beneficente ou filantrópico; outras que propõem projetos de desenvolvimento auto-

sustentado, dentro de uma economia capitalista propondo redefinições nas regras do Mercado; 

ou ainda, ONGs que investem em campanhas educativas em diferentes áreas. 

Segundo Corrêa et al. (2006), das entidades do Terceiro Setor existentes no Brasil 

hoje, cerca de 60% foram criadas da década de 90 para cá. Cabe observar ainda que entre os 
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anos de 1996 e 2002, o número de instituições do setor teve um aumento de 157% (de 105 mil 

para 276 mil). 

Conforme apontam Oliveira e Haddad (2001), os quais se baseiam em documentos 

oficiais do ano de 1995, sabemos que já naquele período cerca de 1,12 milhões de pessoas 

prestaram trabalho remunerado ao “setor sem fins lucrativos”. Ao somar-se a esse número as 

ações voluntárias nesse mesmo segmento o número chega a 1,5 milhões. No que se refere às 

despesas operacionais geradas por essas organizações, no ano em questão atingiram R$ 11 

bilhões ou 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Do ponto de vista da receita, o 

volume gerado como receita própria por estas instituições foi de 73,5%, tendo a esfera estatal 

participado com 15,7% e o recebimento de doações privadas participou com apenas 10,9% 

(excluindo o segmento vinculado a religiões). 

 

2.2 EM BUSCA DE UMA CONCEITUAÇÃO 

 

Como observamos anteriormente, a designação de uma terceira forma de intervenção 

na sociedade não surgiu ao acaso, muito menos se trata de algo recente. A concepção de 

“Terceiro Setor” e de intervenção da sociedade civil aparece como uma “personagem” que faz 

uma espécie de intermediação entre os agentes públicos e privados. 

Sem a pretensão de apresentar um conceito fechado, mas ao menos delimitar o termo 

(haja vista as variadas concepções acerca do tema), percebemos que a expressão “Terceiro 

Setor” é empregada semanticamente sob uma perspectiva negativa, ou seja, faz-se mais uma 

descrição do que ela não é, no lugar de se apresentar um conceito claro do que a mesma seria. 

Corrêa et al. (2006), por exemplo, conceituam o Terceiro Setor tomando como ponto 

de partida o que ele não é. Segundo os autores, nem é setor público nem privado, mas sim um 

setor específico que reúne inúmeras organizações, de diversos portes e teores, e que emprega 

muitas pessoas, com crescimento vertiginoso da década de 90 pra cá. Ainda para os mesmos, 

“abrange o conjunto dos diversos tipos de arranjos entre o Estado e a sociedade civil no 

sentido da implementação e co-gestão de políticas públicas, em especial as de caráter social, 

instituindo atores não-governamentais na execução dessas políticas”. 

A negação dos termos é bastante freqüente na América Latina, tal qual relata 

Fernandes (1994). As expressões “não-governamentais” e “não-lucrativas” geram um efeito 

retórico, o que paradoxalmente enfatiza a relação entre os dois termos. 

Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto Brasileiro de 

Economia Aplicada (IPEA), conforme relatório de 2002 (apud CORRÊA, 2006), existem em 
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nosso país cerca de 276 mil fundações e associações sem fins lucrativos. Entretanto, na 

própria pesquisa quantitativa não fica evidente o que é uma organização do Terceiro Setor. 

Tomando como base o “Handbook on Nonprofit Institutions in the Sistem of National 

Accounts”, relatório feito pela divisão de estatísticas do Departamento de Assuntos 

Econômicos e Sociais da University John Hopkins no ano de 2003, as instituições que 

compõem o Terceiro Setor se enquadram nos seguintes critérios: 

• Organizações Institucionalizadas; 

• Privadas: Separadas do Estado; 

• Não-lucrativas: Sem proporcionar retorno de lucros a seus proprietários; 

• Auto-reguladas: Capazes de administrar suas próprias atividades; 

• Voluntárias: Envolvendo significativo grau de participação voluntária. 

(UNIVERSITY, 2003, p. 16) 

  

Desta forma, conforme Corrêa (2006), do ponto de vista da natureza jurídica as 

instituições que integram o setor são: as organizações sociais; as organizações da sociedade 

civil de interesse público; fundações mantidas com recursos privados; filiais de fundações e 

associações estrangeiras e outras formas de associação. 

Nesse sentido, a partir do estudo de Corrêa et al. (2006), as 276 mil do instituições 

setor no Brasil são divididas em vários segmentos de atuação: 

 
Habitação (322); 
Saúde (3.798); 
Cultura e Recreação (37.539); 
Educação e Pesquisa (17.493); 
Assistência Social (32.249); 
Religião (70.446); 
Associações Patronais e Profissionais (44.581); 
Meio Ambiente e Proteção Animal (1.591); 
Desenvolvimento e Defesa de Direitos (45.161); 
Outras Instituições (22.715). 

(CORRÊA, 2006, p. viii) 
 

Os autores citados questionam ainda se o parâmetro de natureza jurídica deve ser o 

único a prevalecer na caracterização e delimitação das organizações do Terceiro Setor, haja 

vista que exclui uma gama de associações formais e não-formais, tais como cooperativas, que 

muitas vezes são consideradas “organizações solidárias” e implementam políticas públicas 

sociais. 
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Diante de um posicionamento extremamente objetivo, a delimitação do conceito de 

Terceiro Setor fica bem evidente: essas entidades configuram-se como organizações sem 

vínculos diretos com o primeiro setor, representado pelo Poder Público (o Estado), e que é 

responsável pelas questões sociais, bem como do segundo setor de caráter puramente privado 

(o Mercado), que é responsável pelas questões individuais e as práticas de negociação que 

impulsionam a economia. 

Essas organizações, apesar de não fazerem parte do Estado (sem possuir nenhum tipo 

de vínculo), se revestem de caráter público na medida em que se dedicam a causas e 

problemas sociais. Além disso, por mais que sejam sociedades civis privadas, não objetivam o 

lucro, e sim o atendimento das necessidades da sociedade. 

Por existir essa dificuldade de determinar um recorte adequado que o uso popular do 

termo Terceiro Setor, cujo uso é frequentemente associado a tudo aquilo que não obtenha fins 

lucrativos, segundo Oliveira e Haddad (2001) encontram-se resistências dos especialistas da 

área. Para os autores, o novo conceito substituiria o clássico binômio Estado e Sociedade 

Civil, por uma tríade composta por Estado, Mercado e Sociedade Civil, entendendo esta 

última como uma “terceira esfera”, fazendo uma interseção entre o espaço público e o 

privado, reunindo virtudes de ambos para a promoção do bem comum. 

Nesse sentido, Mendes (2008) afirma que o termo Terceiro Setor é construído de um 

recorte social, e constitui-se com o Estado sendo o “primeiro setor”, o Mercado como 

“segundo setor” e a sociedade civil como “terceiro setor”. Segundo a autora, esta visão 

apresenta um recorte reducionista, uma vez que deste modo alegamos que o político atrela-se 

unicamente à esfera estatal, o econômico ao âmbito do mercado e o social apenas à sociedade 

civil. 

Para Corrêa e Pimenta (2006), essa alternativa de distância entre o Estado e o Mercado 

cria uma nova possibilidade de regulação social que acontece sob outra instância e 

perspectiva: a sociedade civil organizada. 

Diante disto, vale salientar que ao pensarmos num Terceiro Setor conforme a 

contribuição de Fernandes (1994) é necessário ressaltar a diferença existente entre ele e o 

governo, haja vista que apresentam algumas questões em comum: ambos possuem uma 

intervenção que objetiva o atendimento coletivo de uma parcela da população. Apesar disto, 

as organizações do Terceiro Setor prestam serviços muitas vezes de ordem pública, mas que 

não estão sobre o exercício de poder do Estado. 
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Do mesmo modo, ao se afirmarem como “não-lucrativas”, devemos lembrar que, 

apesar de não buscarem lucro, são independentes e autogeridas da mesma forma que as 

instituições pertencentes ao Mercado. 

Contudo, ao se designar o Estado, o Mercado e a sociedade civil respectivamente 

como primeiro, segundo e terceiro setores, alguns autores como Rifkin (1997 apud 

MONTAÑO, 2007) afirmam que o Terceiro Setor na verdade deveria ser o “primeiro setor”. 

Para o autor, se este é identificado com a sociedade civil e historicamente é a sociedade que 

produz suas próprias instituições (Estado e Mercado), o “terceiro setor” na verdade deveria 

ser o “primeiro”. 

Fernandes (1994) complementa tal pensamento ao afirmar que os autores que 

preferem denominar o terceiro setor como “primeiro” o fazem buscando enfatizar sua 

antecedência lógica e histórica. 

Conforme citam Oliveira e Haddad (2001), a utilização mais tradicional de “sociedade 

civil” faz o contraponto direto com o Estado. Nesse sentido, o termo equivale ao universo de 

cidadãos, ou da esfera privada, e compreende suas variadas formas de organização e 

expressão (com fins lucrativos ou não) variando entre as legalmente constituídas ou as de 

cunho espontâneo e informal. 

Ainda conforme os autores, na América Latina a partir da década de 70 tornou-se 

comum ouvir a expressão “sociedade civil organizada” no que se refere à crescente 

participação dos cidadãos em assuntos e atividades antes praticamente exclusivos à esfera 

pública. Objetivando questões como defesa da justiça social e oferta de bens e causas de 

interesse geral, disseminou-se o uso de “organizações da sociedade civil” (OSCs). Este 

conceito refere-se ao conjunto de atores que manifestam inúmeras causas dispersas da 

população que com certa freqüência são vinculados ao exercício da cidadania. 

 
Sociedade civil organizada e OSCs confundem-se para designar o 
multifacetado universo das organizações constituídas livremente por cidadãos 
que atuam diante da carência de produtos e serviços que o Estado não atende 
de modo satisfatório e o mercado não tem interesse de atender. Pertencem a 
esse universo as organizações de base (grassroots) ou entidade comunitárias, 
voltadas para a promoção do desenvolvimento local e liderança de lutas 
populares; as organizações intermediárias de assessoria e pesquisa (think 

tanks) ou de defesa e promoção de direitos (advocacy); as fundações que 
realizam programas de interesse social (“operadoras”) ou financiam projetos 
sociais realizados por terceiros (grantmakers); e as antigas entidades 
assistenciais, de atendimento direto a populações carentes, que praticam a 
filantropia em sentido estrito (OLIVEIRA; HADDAD, 2001, p. 62). 
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Segundo Fernandes (1994), a idéia de um Terceiro Setor provoca a imaginação de 

uma vida pública que acontece sob a relação entre três pólos, que não se sobrepõem e que ao 

mesmo tempo se opõem e se atraem. Ao invés de se pensar algo do ponto de vista dicotômico, 

divididos por interesses particulares e públicos, busca-se evidenciar o valor de tríade, 

ressaltando a presença de uma terceira possibilidade. 

Além disso, segundo Fernandes (1994), as combinações resultantes da união entre os 

termos “público” e “privado” traz a ideia de que o Terceiro Setor deriva de uma situação 

lógica, como podemos observar no quadro abaixo. 

 

QUADRO Nº 1 

LÓGICA DE FORMAÇÃO DOS SETORES 

AGENTES FINS SETOR 

Privados para Privados = Mercado 

Públicos para Públicos = Estado 

Privados para Públicos = Terceiro Setor 

Públicos para Privados = (Corrupção) 

Fonte: Fernandes (1994, p. 21) 

 

Diante do exposto, o conceito diz que se trata de um conjunto de organizações e 

iniciativas privadas que visam à produção de bens e serviços públicos. O autor entende “bens 

e serviços públicos” no sentido positivo da expressão, que neste caso implica uma dupla 

designação: não geram lucros e respondem a necessidades coletivas. 

Podemos apontar que a amplitude do conceito seja advindo da relação sem limites 

entre os três setores. Estes se interpenetram e condicionam-se de tal forma que a definição de 

seus limites não apresenta exatidão, sendo talvez este o motivo das controvérsias e variações 

do conceito durante os anos e de acordo com a localização geográfica (FERNANDES, 1994). 

Por mais que se existam variantes, o autor aponta ainda um elemento em comum que 

deve ser elencado em todas as concepções: o conceito de Terceiro Setor implica diretamente 

na disseminação da ideia corrente sobre a esfera “pública”. Dialogando por meio do 

entendimento democrático, presume-se que o “público” não se limita à perspectiva estatal, 

mas inclui a cidadania. A “vida pública” não é feita apenas por atos do Estado, mas também 

por intervenções e atividades cidadãs. 
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Deste modo, colocam-se em destaque as inúmeras ações de indivíduos, instituições e 

grupos que possuem enquanto principal finalidade suprir necessidades coletivas 

(FERNANDES, 1994). 

Ainda para o autor, ser de natureza “não-governamental” e “não-lucrativa” não 

significa estar fora da esfera social. Segundo o mesmo, “o terceiro setor não é feito de matéria 

angelical”, ou seja, não possuem unicamente objetivos sociais e humanitários, mas também 

interesses e intuitos de cunho empresarial (FERNANDES, 1994, p. 24). 

Para Albuquerque (2006), estas instituições possuem peculiaridades que se 

manifestam com certa linearidade no que se refere aos seus programas e projetos de 

intervenção. Dentre estes aspectos, podemos citar, por exemplo: o contraponto às ações 

governamentais (de modo a auxiliar na oferta de serviços públicos); o contraponto às ações do 

mercado (introduzem noções dos interesses coletivos em detrimento dos individuais); 

dimensionam as características que as constituem (enfatizam seus valores políticos e 

econômicos de suas ações); projetam a integração de parcerias público-privadas (valorizam 

estas complementações) (ALBUQUERQUE, 2006). 

As estratégias adotadas pelas instituições do Terceiro Setor geram intervenções de 

cunho moral e ideológico. Elas formam um mercado específico de trabalho, que muitas vezes 

influencia a legislação e condiciona os orçamentos dos governos, das empresas e dos 

indivíduos. 

Deste modo, as organizações do Terceiro Setor se constituem num campo institucional 

distinto, onde a “negação” do lucro advindo do Mercado ou do poder estatal (conforme citado 

anteriormente) forma características peculiares no que se refere à sua definição estatutária. 

Nesse sentido, buscam exercitar e promover a adesão voluntária direcionando os valores com 

fim em si mesmo, estabelecendo sua lógica específica de intervenção. E é nesse sentido, como 

em todas as relações humanas, que se abre um pressuposto da existência de jogos de poder 

entre as atividades desenvolvidas pelas instituições que compõem o Terceiro Setor e as 

demais esferas. 

Para essa discussão, algumas reflexões se caracterizam como de extrema importância, 

sobretudo com os diferentes posicionamentos da literatura acerca do objetivo político 

intrínseco nos debates sobre o Terceiro Setor. Corrêa et al. (2006) apontam duas vertentes de 

possibilidades no que se refere ao modo de intervenção política. 

Por um lado enxerga-se uma possibilidade obstinada, no qual o Terceiro Setor vem 

sendo considerado um espaço social privilegiado para o exercício da cidadania pelos atores da 

sociedade civil, construindo deste modo um novo modelo de articulação social e política 
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direcionado para a utilização de competências civis dispostas em diversos segmentos de 

atuação, seja por trabalho voluntário ou por ações de responsabilidade social advindas das 

empresas. Nesse contexto, o Terceiro Setor apresentaria as diversas potencialidades de 

reorganização do espaço político da sociedade civil além das esferas estatais e 

mercadológicas. Esta se constituiria como uma alternativa econômica e conceitual à 

perspectiva capitalista. 

Por outro lado, existe uma corrente crítica que elenca o Terceiro Setor como uma 

expressão contemporânea da privatização das funções públicas, que muitas vezes investem 

recursos financeiros em tais instituições, uma espécie de transferência ou deslocamento das 

obrigações do Estado nas intervenções legitimamente coletivas. Estas responsabilidades 

ficariam a cabo da sociedade civil, que por sua vez não seria capaz de solucionar o problema, 

atendendo apenas de forma assistencialista e pontual, haja vista não deter os caminhos 

institucionais estatais que possibilitariam uma intervenção mais abrangente. Além disso, sob 

esta ótica perpassam interesses diferenciados e incompatíveis. 

Nesse sentido, Montaño (2007), sob uma orientação bastante preocupada pelo projeto 

neoliberal de sociedade, trata do assunto exemplificando esta última concepção. O autor 

enfatiza o “Terceiro Setor” como um fenômeno que se oculta por trás de uma denominação 

ideológica e tem sua funcionalidade voltada para o novo enfrentamento das questões sociais, 

inserido no processo de reestruturação do capital. Desta forma, o Estado é envolvido neste 

processo mesmo que de maneira encoberta, não apenas nos aspectos de legalidade, mas 

também na estrutura financeira, intervindo paulatinamente na sua retirada de responsabilidade 

no trato da oferta de serviços sociais. 

Nesse sentido, o debate dominante sobre o Terceiro Setor traz elementos diretos sobre 

o processo de reformulação do padrão de resposta do Estado nas questões sociais no interior 

da estratégia neoliberal de reestruturação do capital e no processo de minimização do próprio 

Estado. 

Sobre a proposição neoliberal de um chamado “Estado Mínimo” (afastando-se cada 

vez mais da oferta de serviços sociais), Azevedo (1997) analisa este processo e nos alerta que 

os neoliberais que defendem este tipo de intervenção estatal creditam ao mercado a 

capacidade de regulação do capital e do trabalho, considerando as políticas públicas como 

principais responsáveis pela crise que afeta as sociedades. Segundo os próprios neoliberais, 
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isto acontece por “desrespeitar” os princípios básicos de liberdade e da individualidade, 

valores esses preconizados pelo sistema capitalista3. 

Nesse sentido, com o Estado “livre” do trato das políticas sociais, deixaria a cabo das 

instituições que compõem o Terceiro Setor toda a oferta de bens públicos e sociais, se 

preocupando exclusivamente com a sistematização da economia na intervenção do Mercado.  

A relevância do tema segundo Montaño (2007) se articula diretamente com as lutas 

sociais e os jogos de poder estabelecidos em virtude da conquista e manutenção da hegemonia 

no interior da sociedade civil. Diante disto, e particularmente em território brasileiro, 

sobretudo após a ditadura militar, a sociedade civil se estabeleceu como um espaço 

privilegiado das lutas sociais e de classes em busca de uma hegemonia. 

Segundo a análise do autor, o processo de “setorização” da sociedade (em primeiro, 

segundo e terceiro setor), o distanciamento da sociedade civil tida como popular, unida e sem 

disputas de classes (objetivando unicamente o bem-comum) e em confronto com as ações 

estatais e mercadológicas contribuiriam para facilitar a permanência do processo de 

hegemonia do capital, pois, “o conceito e o debate sobre o ‘terceiro setor’ presta um grande 

serviço ao capital e à ofensiva neoliberal, nesta luta pela hegemonia na sociedade civil, no 

interior do processo de reestruturação do capital” (MONTAÑO, 2007, p. 16). 

Para o autor, o Terceiro Setor, além de exercer uma expressiva funcionalidade com o 

processo de reestruturação do capital, promove a troca dos direitos de cidadania por serviços e 

ações sociais, de modo a assistir universalmente uma parcela da população. 

Desta forma, esta concepção parte da ideia do afastamento do Estado de suas 

responsabilidades com as questões sociais, para ocultar e desarticular o real, desempenhando 

um indicativo de “falsa consciência”. 

Ainda para o autor, o objetivo de retirar o Estado da responsabilidade de intervenção 

nas questões sociais e transferi-la para o Terceiro Setor não é gerado por eficiência como se as 

ONGs e as demais instituições do setor em questão fossem mais eficientes que o Estado, 

muito menos por razões financeiras, com o intuito de reduzir custos para sustentar a máquina 

estatal. O motivo é essencialmente político-ideológico, buscando retirar e esvaziar a dimensão 

de direito universal do cidadão no que se refere a políticas sociais de qualidade. Atrelado a 

isso, cria um sentimento de culpa na população pelas mazelas que a afetam, de modo a 

proporcionar uma auto-ajuda para seu enfrentamento. 

                                                 
3 Essa concepção vigorava até meados dessa década e voltou a ser posta em xeque em virtude da crise econômica 

e financeira que está assolando o mundo capitalista. 
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Veiculando uma imagem de transferência de responsabilidades do Estado por meio da 

precarização e focalização da ação social estatal e do Terceiro Setor, cria-se uma nova e 

atraente demanda lucrativa para o setor empresarial. 

Em sua contribuição, Montaño (2007) relata ainda as críticas que recebe em função da 

abordagem crítica ao qual o mesmo trata o debate sobre o Terceiro Setor, julgando-o muitas 

vezes de “pessimista” e “generalizador”. Sobre isso, o autor se defende ao apontar que as 

mobilizações da sociedade (com ações “solidárias” de apoio à fome e à miséria por exemplo), 

se tratam de ações emergenciais, que apresentam respostas imediatas e de cunho 

assistencialista, não resolvendo os problemas a médio e a longo prazo. Diante disto, muitas 

vezes se estabelece uma relação de dependência da população por este tipo de intervenção. 

Entretanto, o grande problema não se encontra nessa questão. Consiste em acreditar que é 

nesses espaços que devemos concentrar os esforços de reivindicação e de lutas sociais; isto 

representa um grande equívoco. 

Particularidades desta conjuntura neoliberal podem ser observadas em Melo (2005), 

quando, entre outras questões, relata que o atual momento histórico de nossa sociedade nos 

revela um retrocesso quanto às conquistas operárias adquiridas no passado. Para o autor, o 

contexto social ao qual o Terceiro Setor está inserido se articula à perspectiva Neoliberal. 

Segundo o autor, esta vem se caracterizando através de um capitalismo regido pelas regras de 

mercado, sem a mediação do Estado, estando as camadas mais favorecidas (burguesia) 

imperando como uma classe gerenciadora e dominante. 

Corrêa e Pimenta (2006) contextualizam o Terceiro Setor a partir de análises 

gramscianas4. Para tanto, o relacionam com o papel de entidades da sociedade civil 

organizada que se colocam como propagadoras de uma contra-hegemonia em relação à ordem 

capitalista. A discussão sobre o Terceiro Setor introduz uma noção de distância entre Estado e 

Mercado, como uma nova e singular possibilidade de regulação social que faz na instância da 

sociedade civil. Diante destas concepções, o Terceiro Setor surge das possibilidades de ação 

política gerada por atores no interior de organizações da própria sociedade capitalista. 

Ainda para as autoras, o Terceiro Setor representa um espaço de reflexão constante 

entre fatos e ações, de inflexão dos interesses gerais e particulares, do público e do privado, 

do governamental e não-governamental. 

Santos (1999), por sua vez, afirma que 

                                                 
4 Antonio Gramsci, filósofo e cientista político italiano, em seus escritos produzidos na primeira metade do 

século XX, discutiu amplamente sobre a relação de hegemonia de classes na sociedade. Maiores informações 
em: MOCHCOVITCH, L. G. Gramsci e a Escola. São Paulo: Ática, 1990. 
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Terceiro Setor é uma designação residual e vaga, com que se pretende dar 
conta de um vastíssimo conjunto de organizações não-governamentais sociais 
que não são nem estatais nem mercantis, ou seja, organizações sociais que, 
por um lado, sendo privadas, não visam fins lucrativos, e por outro lado, 
sendo animadas por objetivos sociais, públicos ou coletivos, não são estatais. 
Entre tais organizações podem mencionar-se cooperativas, associações 
mutualistas, associações de solidariedade social, organizações não-
governamentais, organizações quase-não-governamentais, organizações de 
voluntariado, organizações comunitárias ou de base etc. (SANTOS, 1999, p. 
251). 
 

 

Muitas vezes a questão das atividades solidárias, voluntárias e de parceria tem sido o 

principal mote para o desenvolvimento das ações do Terceiro Setor. Estas questões se 

apresentam principalmente com um objetivo estritamente educativo, e muitas vezes a melhora 

e/ou oferta do processo educativo e de suas variantes (contemplando a questão da cidadania) 

configura-se como o maior objetivo das organizações sociais do Terceiro Setor, sobretudo em 

território brasileiro. 

Na nossa concepção, a intervenção do Terceiro Setor exerce basicamente o intermédio 

das distintas proposições expostas no presente capítulo. Se por um lado esta ação não 

representa única e exclusivamente um posicionamento de abstinência intencional do Estado, 

ao articular ou permitir a intervenção do Terceiro Setor na sociedade, acreditamos também 

que, por outro lado, não é fruto de um ato de pureza, prosperidade ou ajuda mútua como 

acreditam alguns posicionamentos inocentes dos agentes de tais instituições. 

Deste modo, se configura como possibilidade de uma articulação com os outros 

segmentos da sociedade, de modo a engendrar no interior da mesma um espaço que pode 

servir como lócus político de ações e reivindicações, um ambiente que pode reverberar suas 

diferentes proposições (independente do foco de atuação) nas próprias políticas públicas do 

Estado. Contudo, ressalta-se a questão da não substituição do Estado na oferta das políticas 

sociais. 

O que vai determinar o foco acerca de um posicionamento ou de outro são os objetivos 

que se encontram por trás de tais intervenções. Não acreditamos em um determinismo 

simplório de que toda ação do Terceiro Setor representa exclusivamente uma concepção, ou 

seja, a forma de como esta ação vai se dar advém sobretudo da intenção da organização que a 

sistematiza. 
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2.3 EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL: POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO 

EDUCATIVA NO TERCEIRO SETOR 

 

Na concepção de Ayoama (2008), o destaque dado ao voluntariado e às parcerias tem 

sido o principal mote para o desenvolvimento do Terceiro Setor. É possível afirmar que no 

processo de reconfiguração do papel do Estado e da redefinição e ampliação do Terceiro 

Setor, temos nos dias de hoje uma nova modalidade de intervenção educativa que se 

caracteriza muito mais pelo que ela não é do que propriamente pela sua própria 

caracterização: é o caso da Educação Não-Formal. Segundo a autora, abordar esta temática 

implica em situá-la a partir do próprio processo de mudança e redefinição do Terceiro Setor. 

Neste contexto, vislumbra-se como conseqüência o aumento do conceito de educação, 

destacado pela concepção apontada pela UNESCO de “educação ao longo da vida”, como um 

contínuo educativo, coextensivo à vida cotidiana e ampliado às dimensões da sociedade. 

Além disso, destacam-se novos agentes e atores na formulação e implementação de tais 

políticas. Estas definições se articulam diretamente entre Estado e Sociedade Civil, 

envolvendo as Organizações Não-Governamentais e o setor privado. 

Na concepção de Gohn (2005 a), um dos principais eixos da Terceira Via é o setor 

educação. Desta forma, é dada grande ênfase na dinamização da educação, como sendo o 

impulso propulsor na geração de novas potencialidades e habilidades a serem adquiridas pelos 

indivíduos. Segundo a autora, esse processo acontece sob outra perspectiva, não mais aquela 

clássica ao qual conhecemos, via atuação pública/estatal, mas sim trazendo regras de contrato 

social que envolvam parcerias entre o público estatal e o público não-estatal, ou seja, o 

Terceiro Setor. 

Gohn (2005 a) nos afirma que até a década de 80 a Educação Não-Formal não 

reverberava tanta atenção como um campo de intervenção no Brasil, tanto nas políticas 

públicas quanto entre os educadores. Naquele contexto, todas as atenções eram voltadas para 

a educação formal, desenvolvida nos espaços escolares institucionalizados. 

Coombs e Ahmed (1975 apud GOHN, 2005a) definiram a Educação Não-Formal 

como “uma atividade educacional organizada e sistemática, levada a efeito fora do marco de 

referência do sistema formal, visando propiciar tipos selecionados de aprendizagem a 

subgrupos particulares da população, sejam estes adultos ou crianças” (p. 91). 

Segundo Gohn (2005a), a Educação Não-Formal é caracterizada por um processo com 

quatro campos ou dimensões correspondentes às suas áreas de abrangência. O primeiro 

consiste em envolver a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos, 
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gerando nos alunos a conscientização para a compreensão de seus interesses e do meio social 

e da natureza em que vivem, através de atividades em grupo. O segundo envolve a 

capacitação dos indivíduos para o trabalho, através da aprendizagem de habilidades e 

desenvolvimento de potencialidades. O terceiro se localiza na propagação da aprendizagem e 

exercícios através de “agentes multiplicadores”, que, através das capacitações com os 

indivíduos, objetiva a organização dos envolvidos por meio de objetivos comunitários que 

solucionem seus próprios problemas cotidianos. E, por fim, o quarto se estabelece com a 

própria aprendizagem dos conteúdos do processo de escolarização formal. Neste contexto, 

ensinar se constitui de forma bastante espontânea, onde as forças sociais organizadas em suas 

próprias comunidades dão cabo na interferência da própria delimitação do conteúdo 

ministrado, de modo a estabelecer os objetivos aos quais se destinam aquela prática. 

Além disso, a autora ressalta uma quinta dimensão, que por mais que não seja muito 

abordada pelos educadores representa um grande campo de intervenção da Educação Não-

Formal: a educação desenvolvida na e pela mídia. 

Normalmente o conceito de Educação Não-Formal se define pela sua ausência ao se 

comparar diretamente com o que existe no espaço escolar institucionalizado, chegando muitas 

vezes a alegar tal perspectiva como algo não-intencional, não-planejado, não-estruturado. 

Deste modo, os únicos elementos que diferenciam as duas concepções se encontrariam no 

aspecto relativo à organização e à estrutura do processo ensino-aprendizagem. 

Na Educação Não-Formal, a cidadania caracteriza-se como o principal objetivo, haja 

vista a mesma ser pensada em termos coletivos. Além disso, os procedimentos metodológicos 

utilizados acreditam que a aprendizagem se dá por meio da prática social. Nesse sentido, a 

vivência das pessoas em trabalhos coletivos gera um aprendizado. Essa produção de 

conhecimento ocorre não pela seleção prévia de conteúdos e absorção deste, mas é gerado 

através da experiência prática de algumas situações-problemas (GOHN, 2005 a). 

Fávero (2007) aponta que o “não-formal” tem sido uma categoria utilizada 

frequentemente na área de educação para localizar atividades e vivências diversas, distintas 

por sua vez das que acontecem no âmbito escolar (ditas como “formais”). Acontece que, 

desde muito tempo, classificavam-na como “extra-escolares”, e englobavam todas as 

atividades que não ocorriam nas escolas mas que possibilitavam a aprendizagem escolar, tais 

como bibliotecas, cinemas, no esporte, na arte, dentre outros. 

Com isso, percebemos que a Educação Não-formal se estabelece por um processo de 

ação grupal com caráter extremamente coletivo, vivida como uma práxis dentro de um grupo 

específico. O processo ocorre diante de uma relação interacionista a partir das relações 
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sociais, intermediadas por agentes assessores, no qual elementos da intersubjetividade 

marcam o todo, à medida que os mediadores se articulam como comunicadores. 

Ainda segundo a autora, a maior importância dada à Educação Não-formal está na 

possibilidade de criação de novos conhecimentos. Deste modo, a criatividade humana trafega 

pela Educação Não-Formal. Os Projetos Sociais encontram neste segmento uma possibilidade 

real de intervenção educativa. 

Os Projetos Sociais de cunho sócio-educativo constituem-se numa importante 

ferramenta de ação, utilizada com freqüência não só pela sociedade civil, mas também pelo 

Estado. 

Estes programas de ações educativas organizados por projetos sociais e/ou ONGs 

apresentam-se como uma alternativa no acesso de bens e serviços. No entanto, projetos como 

estes certamente não dão conta de resolver as diferentes situações que acontecem 

cotidianamente, por não ser esta sua função única e exclusiva. As propostas educacionais e de 

formação neste contexto constituem-se em ações complementares não reproduzindo e 

contrapondo a da escola formal, haja vista oferecer atividades de outra natureza. 

(CENPEC/UNICEF, 2002 apud RODRIGUES; VASCONCELOS, 2006). 

Armani (2006) define projetos sociais como “uma ação planejada, estruturada em 

objetivos, resultados e atividades baseadas em uma quantidade limitada de recursos 

(materiais, humanos, financeiros) e de tempo” (p. 18). Os projetos sociais não são realizações 

isoladas. Estão sempre interagindo através de diferentes modalidades de relação, com 

políticas e programas voltados para o desenvolvimento social. 

A elaboração de um projeto implica em diagnosticar a realidade social em questão, 

identificando os contextos sócio-históricos presentes, compreender as relações institucionais, 

grupais e comunitárias além de planejar uma intervenção significativa de modo a considerar 

os limites e as oportunidades que se destacam para uma transformação social. 

Ainda, para o autor, existem inúmeras vantagens em atuar na sociedade por meio de 

projetos sociais; destas podemos destacar: facilidade em organizar ações sociais seriamente 

formuladas, com objetivos e atividades bem definidos; ações desta natureza mobilizam um 

maior contingente de pessoas, promovem parcerias e motivam o grupo que participa, 

viabilizando uma administração mais racional e transparente no que se refere aos recursos; 

projetos que apresentem resultados satisfatórios e custos menores geram confiança por parte 

da sociedade; uma contínua e progressiva reflexão e avaliação coletiva sobre a experiência em 

questão durante a sua execução é condição primordial para o seu êxito; ações sociais 

planejadas e estruturadas favorecem a participação efetiva de todos os setores envolvidos com 
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a ação, especialmente daqueles que serão beneficiados, na medida em que exigem objetivos, 

metas e critérios de avaliação bastante claros; ações sociais desenvolvidas através de projetos 

muitas vezes podem vir a apresentar uma maior consistência técnica, aumentando a chance 

para parcerias e o envolvimento organizado dos beneficiários, resultando em mudanças mais 

duradouras e sustentáveis. 

Entretanto, apesar do grande apelo exercido pelos projetos na implementação de 

políticas sociais, ainda existem limitações e complexidades, das quais Armani (2006) cita: 

muitas vezes, a gestão de projetos se preocupa mais com eficiência do que com efetividade; 

projetos são pouco apropriados para gerenciar iniciativas mais complexas que incluam a 

alteração de relações sociais, como por exemplo a redução do trabalho infantil ou ainda a 

geração de ocupação e renda para famílias de baixa renda; o enfoque dado por projetos sociais 

tende a assumir que o futuro pode ser previsto e definido com um grau razoável de precisão, o 

que de certa forma impõe uma maior rigidez aos processos. “Mesmo reconhecendo-se suas 

limitações, os Projetos Sociais ainda são, e tudo indica que continuarão a sê-lo por um bom 

tempo, a forma mais adequada para promover a viabilidade e o êxito de ações sociais 

transformadoras” (ARMANI, 2006, p. 21). 

Em síntese, pressupomos, assim como Gohn (2009), que a educação não-formal se 

configura como um importante mecanismo no processo de formação cidadã das pessoas. 

Muitas vezes, ela é acionada em processos sociais desenvolvidos junto a agentes do Terceiro 

Setor que atendem a comunidades carentes do ponto de vista sócio-econômico. Suas ações 

atribuem um caráter diferenciado ao processo ensino-aprendizagem, de modo a complementar 

outras dimensões que não têm espaço nas estruturas curriculares formais. 

 

2.4 AÇÕES DO TERCEIRO SETOR NA EDUCAÇÃO: RELAÇÃO FAMÍLIA, 

COMUNIDADE, ESCOLA E PROJETO 

 

Como estratégia de intervenção na busca da consolidação dos objetivos e metas 

traçadas, a formação de um “tripé” estratégico por meio da participação da família, 

comunidade e escola constitui-se muitas vezes em um importante mecanismo na abordagem 

metodológica das ONGs e Projetos Sociais. 

Segundo Rodrigues e Vasconcelos (2006), na busca de assegurar o desenvolvimento 

integral e a socialização de crianças e adolescentes, diversos projetos sociais enfatizam seus 

objetivos e características com importantes articulações com o público atendido. As relações 
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com a família, a comunidade e com o poder público destacam-se nas ações educativas dos 

programas advindos do Terceiro Setor. 

Conforme aponta Unicef (2003 apud RODRIGUES; VASCONCELOS, 2006), a 

estratégia constitui-se em valorizar a riqueza pedagógica das ações complementares à escola 

realizadas por organizações da sociedade civil. Tais estratégias caracterizam-se como a “parte 

visível do iceberg” (ação dos projetos), capaz de fazer diferença no cotidiano dos indivíduos 

atendidos. Tornar visível a “outra parte do iceberg” por meio da evidência das ações do 

projeto com a família, a escola e a comunidade, como importantes espaços de educação, é 

uma questão a ser refletida. 

Nesse sentido, esses espaços devem/deveriam estar envolvidos em comunhão com as 

escolas no processo de educação das crianças e adolescentes. Deste modo, as atividades “não-

formais” e/ou “extracurriculares” empregam-se não em paralelo, mas sim em sintonia com a 

escola, funcionando como uma espécie de “esforço conjunto” da sociedade civil com o poder 

público. 

Para Rodrigues e Vasconcelos (2006), Projetos Sociais de intervenção sócio-educativa 

possuem enquanto maior interesse a questão da socialização, da participação comunitária, da 

cooperação, prosperidade, benefício e respeito mútuo, incentivo ao desenvolvimento da 

autonomia e, sobretudo, a melhoria da qualidade de vida. 

É intencional também o ato de construir relações afetivas significativas e saudáveis, 

despertando o sentimento de pertencimento a um grupo social. Estes, segundo as autoras, são 

instrumentos fundamentais na promoção da equidade e igualdade social, favorecendo aos 

participantes múltiplas oportunidades de atividades, certificando-lhes direitos sociais 

garantidos constitucionalmente. 

Em uma intervenção que objetive tal dimensão, a família assume um papel muito 

importante, como parceira e partícipe das ações do projeto, da comunidade e da escola, visto 

que a situação de bem-estar das crianças e jovens é diretamente proporcional à manutenção de 

um vínculo familiar estável. Por meio de sustentações afetivas, é a família que propicia o 

desenvolvimento do bem-estar de seus componentes. Desempenha uma intervenção decisiva 

no processo educativo, formal e não-formal, e é neste espaço que os valores humanitários e 

éticos são apreendidos, e onde se estreitam os laços de solidariedade. Além disso, em seu 

interior se constroem as características absorvidas pelas gerações e são perceptíveis os valores 

culturais (KALOUSTIAN, 2002 apud RODRIGUES; VASCONCELOS, 2006). 

Neste primeiro local de convívio se apresentam às crianças e jovens valores, costumes, 

regras, exemplos que aos poucos são internalizados e muitas vezes permanecem até a vida 
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adulta. Assim, a forma que as relações familiares se concretizam interfere diretamente na 

formação da identidade pessoal e social do indivíduo. 

No que se refere à atuação das ONGs e Projetos Sociais do Terceiro Setor, Rodrigues 

e Vasconcelos (2006) apontam que nenhum destes tipos de programa poderá obter êxito se a 

família (enquanto peça chave de sustentação do tripé de atividades complementares) não se 

fizer presente de forma ativa. Não será possível intervir satisfatoriamente no desenvolvimento 

da formação da criança e/ou jovem atendido pelo projeto, sem ao menos conhecer a realidade 

social do contexto familiar do participante. 

Para isso, conscientizar a família neste processo torna-se extremamente pertinente para 

que esta se reconheça como importante na construção de identidade de seus filhos. 

Em comunidades de baixa renda, as famílias em estado de pobreza muitas vezes 

atribuem o insucesso de seus filhos como algo natural inerente à camada social e, ao 

conseguir êxito, atrelam mais à questão da sorte do que propriamente ao mérito. Nesta 

concepção, acredita-se que a variação entre sucesso e fracasso escolar depende mais das 

crianças e jovens do que da própria família. Nesse sentido, algumas famílias enxergam a 

atuação de projetos sócio-educativos muito mais como uma garantia de proteção aos filhos do 

que uma proposta educativa. 

No âmbito dos projetos sócio-educativos, mobilizar a família para que se sinta sujeito 

no processo de formação de seus filhos representa um desafio para os profissionais envolvidos 

nesse contexto. 

Outra questão importante neste contexto é a utilização da própria comunidade, de 

modo a construir uma rede de serviços tanto para as famílias quanto para as crianças e 

adolescentes atendidos. Dentre as questões pertinentes que envolvem a comunidade na 

atuação dos projetos sócio-educativos podemos destacar os cuidados, a socialização e a 

participação ativa em sociedade, atrelando à programação educativa. 

 

Os programas de apoio sócio-educativo visam a orientação e o apoio à criança 
e ao adolescente em seu próprio ambiente de vida, atendendo aqueles que por 
alguma razão endógena ou exógena, foram ameaçados ou violados em seus 
direitos de proteção integral. Portanto, o atendimento sócio-educativo vem 
ganhando importância política, social e jurídica no âmbito de atenção à 
criança e ao adolescente tendo em vista a proteção integral (RODRIGUES; 
VASCONCELOS, 2006, p. 239). 
 

 

Ainda na visão das autoras, os projetos sociais possibilitam aos participantes e 

familiares um atendimento muitas vezes atingindo sua totalidade, acabam se configurando 
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com uma maneira de contribuir para o fortalecimento das relações pessoais e sociais, além de 

oportunizar o acesso (que hoje é quase inexistente) ao lazer, arte, cultura, esporte, etc. 

Assim, contraria-se ao que vem acontecendo no espaço escolar formal, no qual 

diariamente se vivencia a evasão dos alunos, haja vista que muitas vezes não compreendem e 

não sabem lidar com as inúmeras dificuldades que as crianças e adolescentes apresentam no 

âmbito familiar, comunitário, dentre outros. 
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3 AÇÕES DO TERCEIRO SETOR NO ÂMBITO DO ESPORTE E LAZER. 

 

O tópico que aqui se inicia pretende apresentar o panorama atual de discussão do 

fenômeno esporte. Esse debate na nossa compreensão faz-se necessário para esclarecer as 

diferentes dimensões sociais que a prática esportiva apresenta, além de chamar-nos a atenção 

para uma possibilidade que vem ganhando força e consistência no âmbito acadêmico e 

esportivo: O “Esporte Social”. Além disso, a prática esportiva caracteriza-se como a principal 

atividade de nosso campo de pesquisa: O Projeto Santo Amaro. 

Sabemos que, dentre os diversos fenômenos sociais, poucos possuem uma atenção tão 

evidente para com a sociedade como a que tem o esporte. Quaisquer que sejam os meios de 

divulgação e comunicação, dificilmente ficamos passivos com o que acontece no interior do 

mundo esportivo em nosso cotidiano. 

Basta olharmos à nossa volta que podemos perceber claramente o espaço adquirido 

pela prática esportiva na atualidade. A atenção dada pela mídia; a quantidade significativa de 

jornais e revistas com cadernos ou seções dedicadas ao esporte; canais de televisão aberta e 

fechada com programas diários ou semanais que discutem ou apresentam jogos, resultados ou 

importantes acontecimentos da cena esportiva; canais especializados na temática; atividade 

que movimenta grandes quantidades de dinheiro nas indústrias do lazer, turismo, roupas, 

entretenimentos, equipamentos esportivos, alta tecnologia, pesquisas científicas (sob os mais 

diversos âmbitos e finalidades), tornando-se até uma espécie de “estilo de vida” para algumas 

pessoas, devido à aceitação de sua prática e intervenção de estilos saudáveis ou ainda do 

ponto de vista mercadológico. 

Eventos esportivos como a Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos cativam a atenção de 

milhares de pessoas, propagando concepções e valores tais como o drama, a glória, fibra, 

superação, adrenalina, além de evidenciar o limite humano tanto fisiológico quanto emotivo, 

que dimensiona ao esporte um fenômeno sociocultural com grandes proporções. 

Tal fenômeno não se constitui em um objeto de admiração apenas de seus fiéis 

seguidores, mas também para crianças, adolescentes, adultos e idosos, os quais muitas vezes 

buscam simular os eventos que apreciam. 

Além do aspecto “mídia”, percebemos o aumento considerável do número de 

praticantes em todo o mundo das mais diferentes modalidades, evidenciando que pela sua 

crescente relevância social, transformou-se em um dos mais importantes fenômenos de nossa 

época. 
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Entretanto, percebemos que apesar deste grande interesse, a prática esportiva ainda 

não recebe o fruto da legitimação social que outros direitos usufruem no âmbito das políticas 

públicas. Apesar de preconizado como direito em nossa Constituição, vivemos em um cenário 

escasso de acesso aos direitos sociais, ficando o esporte à margem ou ainda em segundo 

plano. 

A seguir, discutiremos o que é o esporte, quais direcionamentos e interferências sua 

prática acarreta na sociedade, quais são suas diferentes formas de manifestação, e como se 

articulam em projetos e ações sociais do Terceiro Setor nesta área. 

 

3.1 O QUE É ESPORTE? 

 

Ao buscar-se a literatura especializada do segmento esportivo, percebemos inúmeras 

maneiras com o qual o esporte pode ser definido, entendemos que para discutir seus aspectos 

conceituais (ou parte deles), a própria história da espécie humana poderá nos trazer elementos 

importantes para o entendimento de seu significado. Entretanto, percebemos que nesse campo 

de estudo existem divergências quanto às origens daquilo que hoje é denominado de esporte. 

Stigger (2005), ao discutir elementos para uma compreensão de esporte a partir de 

uma análise histórica, coloca duas perspectivas distintas nas quais os autores buscam sustentar 

suas concepções acerca do surgimento da temática; são elas: a idéia de continuidade e a de 

ruptura. 

A primeira (continuidade) defende que, ao que hoje chamamos de esporte, tem suas 

origens marcadas pelos mais remotos tempos da civilização. A posição de ruptura acredita 

que o esporte que denominamos atualmente teria sido “inventado” na Inglaterra no século 

XVIII no período de Revolução Industrial, quando os diversos jogos e passatempos populares 

existentes na época sofreram intensas reformulações a ponto de se considerar uma ruptura 

com aquilo que existia até o período em questão nas atividades de cunho físico-competitivo 

(STIGGER, 2005). 

A tese da continuidade considera que o esporte do qual tratamos hoje é de fato aquilo 

que alguns autores chamam de Esporte Moderno. Segundo os autores que defendem esta 

concepção, estas atividades seriam vinculadas a outros esportes, que existiam antes da 

emergência desta prática social, agora em sua versão moderna.  

Tani e Manoel (2004) acreditam que de forma consensual o surgimento do que hoje 

chamamos de esporte atribui-se à civilização grega. Para os autores, a instituição do esporte 
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na Grécia Antiga, incorporado à vida do cidadão, resulta de um longo processo seguindo uma 

linha advinda de civilizações anteriores como a do Egito e a de Creta. 

Cashmore (1990 apud TANI; MANOEL, 2004) argumenta que o esporte tem seu 

berço ainda no fim da era paleolítica, na época do início da agricultura e da domesticação de 

animais. Este domínio do homem com animais e vegetais fez com que a caça (atividade diária 

do homem) deixasse de ser tão vital. Desta forma, uma atividade que possuía um cunho 

instrumental e necessário à sobrevivência passa a ser executada possuindo um fim em si 

mesmo, pelo prazer na prática pela prática, contraindo características do que viríamos a 

chamar de esporte. 

Além disso, outra forma primitiva de esporte com origens demarcadas ainda na pré-

história também envolve o pensamento de dominação, só que desta feita do homem pelo 

homem, da forma com que é visto na Grécia Antiga. 

Neste período existia uma forte necessidade de dominar o outro, levando a uma 

preocupação com a arte de lutar, quer seja individualmente ou ainda de forma coletiva, na 

tentativa de derrotar o inimigo. Passava-se, neste momento, a uma concepção e a uma ligação 

entre o esporte e a preparação para guerra ou treinamento militar. 

Para os autores, a prática esportiva surge por meio do processo de mudança de alguns 

comportamentos inerentes à espécie humana, quase que em sua totalidade com objetivos de 

sobrevivência e adaptação ao meio, deixando a estes antigos propósitos a designação de 

atividades que levam em si mesma a justificativa de seu próprio fim. 

Admitindo a existência de um “Esporte da Antiguidade” cujas manifestações mais 

importantes foram os Jogos dos Gregos (e povos anteriores, explicados anteriormente), 

Tubino (2001) relata que o Esporte Moderno, tal qual conhecemos hoje, data do final do 

século XIX, criado por Thomas Arnold na Inglaterra, numa perspectiva pedagógica que não 

se restringia aos aspectos competitivos. 

Este surgimento do Esporte Moderno aconteceu durante o período de Revolução 

Industrial. A este período o esporte traz consigo alguns valores e semelhanças na ação de sua 

prática como a especialização e a racionalização. Dentre as diversas modalidades esportivas 

que conhecemos hoje, várias surgiram nesta época como é o caso do futebol e do atletismo 

(GALVÃO et al., 2005). 

Ainda para estes autores, os “Esportes Modernos” foram exportados e adaptados em 

outros países no final do século XIX. Sua disseminação mundo a fora aconteceu de forma 

bastante rápida, e provavelmente deveu-se mais pelo prazer no sentimento de vitória em 

competições do que pela possibilidade do exercício no tempo livre. 
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Tubino (2001) destaca que este Esporte Moderno enfatizou inicialmente o 

associacionismo, constituindo-se como sua primeira referência ética e social. Posteriormente, 

com a reestruturação do movimento olímpico e sua relação direta com o movimento 

esportivo, a ética passa a ser utilizada no esporte, aderindo ao também chamado fair play.5 

Segundo o autor, o esporte, que tinha no ideário olímpico a sua maior sustentação, 

vivia um grande conflito: amadorismo X profissionalismo. Apesar de não ser admitido sob 

nenhuma hipótese o profissionalismo, com duras punições, por outro lado, a perspectiva 

pedagógica da concepção de Thomas Arnold perdia força gradativamente. 

Galvão et al. (2005) relata que a partir do século XX o esporte foi aos poucos fazendo 

parte dos programas de Educação Física em todo o mundo. Sua influência na Educação Física 

aumenta sobretudo após o final da Segunda Guerra Mundial. Em território brasileiro, o início 

do movimento de esportivização deu-se na metade da década de 40. Para González e 

Fernsterseifer (2005), esportivização compreende o “ato ou efeito de converter uma prática 

corporal em esporte ou uma prática social em assumir os códigos próprios desse fenômeno 

(GONZÁLEZ; FERNSTERSEIFER, 2005, p. 170). 

Tani e Manoel (2004) relatam que, ao falar de esporte, faz-se necessário referir-se ao 

brincar. Segundo os autores, o esporte é o lado sério do brincar. Tal qual a lógica da prática 

esportiva, o brincar também se caracteriza pelo ponto de vista autotélico, por ter um fim em si 

mesma. 

 

O brincar engendra uma relação dinâmica entre o acaso e necessidade, 
provável e determinado, variável e consistente, desordem e ordem, livre e 
regulado. Nesse sentido, esporte não é brincadeira, mas dela se nutre, pois 
não há outra forma para que ele se renove e se reinvente constantemente. 
Esporte sem brincadeira é como alegria sem sorriso (TANI; MANOEL, 
2005, p. 116). 
 

 

Tani e Manoel (2005) acreditam ainda existir uma ambigüidade entre os termos 

Educação Física e Esporte. Para os autores, por se tratar de uma atividade que se constitui 

como um fim em si própria, e por ativar sentimentos muitas vezes profundos nas pessoas, não 

é de se estranhar a relação dúbia com outras formas de atividade que têm no movimento um 

                                                 
5  De uma forma bastante genérica, pode ser entendido como uma atitude moralmente boa na prática esportiva. 

Uma iniciativa bastante comum é a sua tradução como “jogo limpo” ou “espírito esportivo”. Divide-se em fair 
play formal e informal. O formal relaciona-se objetivamente às regras e regulamentos que o competidor em 
princípio deve cumprir. O fair play informal aplica-se aos comportamentos esportivos baseados nos valores 
morais do praticante. Maiores informações em: González, F. J. e Fenstereeifer, P. E. (orgs.). Dicionário 
Crítico da Educação Física. Ijuí: Ed. Unijuí, 2005. 
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fim em si mesmo. Para os autores, é justamente esse o caso em que encontram a Educação 

Física e o Esporte. 

Na concepção de Tubino (2001), o esporte enquanto fenômeno sócio-cultural e 

compromissado com os aspectos educacionais (preocupado principalmente com a participação 

das pessoas comuns), ou ainda na perspectiva do alto rendimento (em situações específicas), é 

visto como um direito de todos, e passou com o decorrer dos anos a fazer jus a estudos mais 

aprofundados para que suas diferentes dimensões sociais sejam realmente entendidas. 

O autor relata que, após a ampliação da abrangência do conceito de esporte, possuímos 

uma gama maior de aspectos relevantes socialmente, acarretando na realização de diversos 

estudos atrelados ao ponto de vista sociológico. 

Tubino (2001) cita outros autores tais como Cotta (1981) e Cazorla (1979) que 

justificam o significado social do esporte a partir dos aspectos que o envolvem. Nesse sentido, 

a partir das ideias dos autores acima citados, podemos dizer que o esporte se caracteriza 

como: 

 

• Um meio de socialização; 

• Favorece o desenvolvimento da consciência comunitária através da atividade 

coletiva; 

• Atividade que gera prazer de forma ativa para os praticantes, e passiva para os 

expectadores dos “espetáculos esportivos”; 

• Exerce uma função de coesão social, contribuindo na identificação social e 

representando simbolicamente a nação; 

• Desenvolve uma espécie de exercício compensatório, por meio do prazer de 

realização da prática, contra o excesso de “industrialização”; 

• Como instrumento de equilíbrio social, em virtude da dupla perspectiva 

(fenômeno social e universal); 

• Espetáculos e Consumismo esportivo; 

• Valores que a prática esportiva leva à sociedade; 

• Impacto do associacionismo social; 

• Difundido nos meios de comunicação. 

 

Desta forma, Tubino (2001) justifica a relevância social do esporte por meio das 

interpretações e abordagens nos aspectos sociológicos do mesmo, relacionados abaixo: 
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• Associacionismo no Esporte: Considerado como a primeira vitória sobre a 

alienação esportiva e social, expressa motivações, características e objetivos 

diferentes, evidenciando sua ótica pluralista. Acontece devido a um esforço 

imposto no sentido de reunir condições materiais necessárias para uma 

democracia interna em toda a organização esportiva; 

 

• O esporte como instituição social: Para ser organizado como instituição 

social, o esporte deverá estar organizado socialmente, representando formas de 

atividade social, promover identificações, e ao constituir-se como um problema 

social e humano, deve buscar a disseminação de valores; 

 

• O envolvimento social do esporte e o aparecimento do Homo Sportivus: A 

quantidade de pessoas envolvidas socialmente com a prática esportiva é 

crescente a cada dia, tanto dos participantes ativos (usuários praticantes, que 

participam de práticas de aprendizagem, treino, competição, prática regular, 

lazer, dentre outros) quanto dos passivos (expectadores em geral). Além destes, 

ainda existem outros usuários que possuem com o esporte uma relação direta 

de trabalho (atletas, treinadores, administradores, jornalistas, produtores, etc.) e 

os de relação indireta (trabalhadores que constroem instalações esportivas, 

indústrias esportivas, turismo, etc.). A participação consciente e crítica na 

atividade física permite uma valorização qualitativa da forma de fazer esporte, 

e como tal transformada em práxis, contribui para o conhecimento humano, 

fornecendo mecanismos para o surgimento e a apropriação de novos fatos 

esportivos, sociais, culturais, econômicos, etc. Atrelado a isto, percebemos nos 

últimos anos o surgimento do chamado “Homo Sportivus”, identificado por 

indivíduos que incorporam a prática esportiva e da atividade física a suas 

culturas particulares, que além de estarem colocando em evidência em todos os 

âmbitos a prática de esporte e a atividade física como um direito de todos, 

ganha espaço em todo o mundo. 

 

• A interdependência do Bem-Estar Social com a relação Estado-Sociedade-

Esporte: Este aspecto apresenta opiniões bem diversificadas. Alguns autores 
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defendem uma intervenção estatal de forma plena no que se refere ao esporte, 

haja vista a ineficiência que as leis naturais apresentam para conduzir a um 

equilíbrio social dito como desejável. Por outro lado, existem aqueles que 

apóiam apenas uma atuação limitada do Estado. Imaginamos que o Estado é a 

instituição que possui a capacidade de política de tratar de maneira 

interdisciplinar a imensa variedade dos problemas sociais existentes, de acordo 

com sua responsabilidade pública. Entretanto, vale salientar os conflitos 

encontrados nos últimos anos decorridos da tentativa de uniformizar os 

serviços sociais, gerando muitas vezes agressões regionais, culturais e étnicas. 

Nesse sentido, constata-se que em muitos programas de esporte, sobretudo os 

voltados para o “esporte popular”, vinculados a ações governamentais, não têm 

obtido êxito em virtude de contradições internas de suas propostas contrapostas 

aos grupos que se destinam. Minimizar as diferenças sócio-econômicas e 

étnicas consiste na principal dificuldade, levando a diferenças culturais, de 

valores, de produtividade e rendimento. Para tal, acredita-se que a utilização do 

esporte por meio da ação do Estado, no sentido do bem-estar social, 

compreenda programas voltados à educação, à saúde, ao seguro-desemprego, à 

terceira idade, à infância em situação de risco e ao abandono, articulando as 

causas, conseqüências e segurança. 

 

• O esporte como meio de democratização: Assegurar a igualdade de acesso à 

prática esportiva a todos os cidadãos é a chave do processo de democratização 

no esporte. Esta responsabilidade perpassa a intervenção das instituições 

esportivas. Deste modo, colaborar para a criação de condições necessárias ao 

desenvolvimento das atividades físicas esportivas, articular essas atividades no 

processo de formação cultural dos indivíduos, e galgar ao esporte um lugar 

importante no processo de democratização, compõem as principais finalidades 

dos organismos esportivos em geral. Esta democratização no âmbito esportivo 

implicará numa prática livre, nomeando uma das razões mais efetivas para que 

não seja considerado apenas como uma prática em si mesmo, podendo assim 

servir permanentemente de um veículo de formação e libertação de seus 

praticantes. Com isso, o esporte se apresenta não somente como um bem de 

consumo, haja vista que esta visão reducionista e distorcida não permite que o 
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esporte possa utilizar seu potencial de meio cultural para o desenvolvimento de 

seus praticantes. 

 

• O esporte e o compromisso do homem com a natureza: O esporte moderno 

foi desenvolvido em contato direto com a natureza estabelecendo uma relação 

muito próxima. Com a construção cada vez maior de ginásios, campos e 

grandes estádios fechados, algumas modalidades esportivas praticadas ao ar 

livre deixaram seus contatos diretos com a natureza, restando poucas 

modalidades (ski, bobsleigh) que diante de suas especificidades continuaram 

com suas práticas em ambientes naturais. Nos dias de hoje, dentre os inúmeros 

“novos esportes”, existem aqueles que, impulsionados por interesses 

econômicos (para o consumo de equipamentos próprios), provocam contatos 

significativos entre o homem e a natureza, são eles: Vôo livre, Surf, Wind-surf, 

Bodyboard, Jetsky, etc., cujo número cresce a cada temporada de férias e vem 

garantindo sucesso. Percebe-se também que os praticantes destas modalidades 

vêm em alta crescente, no entanto, não se vinculam aos tradicionais sistemas 

esportivos existentes (Comitês, Federações, Ligas, etc.), e criam organizações 

próprias e não muito comuns. Esta verificação mostra que o alcance social do 

esporte cresceu ao conceber o compromisso do homem com a natureza, 

comprometendo sua própria qualidade de vida, elevando os fatos esportivos a 

se firmarem em estruturas sociais sólidas de garantia da convivência. 

 

• A relevância sociocultural da relação jogo-esporte: Acredita-se que os 

elementos que constituem o esporte são o movimento, o jogo e a competição 

(ANTONELLI, 1963 apud TUBINO, 2001). Para muitos estudiosos, a raiz 

cultural de cada modalidade esportiva nasce do jogo ao qual foi originado. O 

significado e os valores que dão sentido cultural ao esporte estão sempre 

presentes no jogo. Este apresenta como condições básicas a liberdade, a 

separação dos limites de tempo e espaço e a regulamentação. Podemos dizer 

que na dependência lógica de cada modalidade esportiva estarão orientadas as 

condutas sociais dos participantes. Deste modo, o jogo internalizado em um 

esporte está representando uma sociedade em miniatura, refletindo condutas e 

comunicações humanas, conjugando problemas sociais, percepções, decisões, 
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dinâmicas de grupo, estratégias e rituais, situados em interações impostas num 

plano de poder de atitudes individuais com obrigações coletivas. 

 

• O direito à prática esportiva: fator de novas dimensões sociais para o 

esporte: As relações e práticas sociais envolvidas no esporte trazem consigo 

elementos que, ao serem corretamente contextualizadas, adquirem a coerência 

solicitada. O que antes adotava uma referência pedagógica de rendimento, hoje 

acumula conhecimentos técnicos e científicos, dando ao esporte moderno um 

acervo que compõe uma teoria geral do esporte. O que se tem nos dias atuais é 

a vinculação de uma prática esportiva ao conjunto de direitos sociais do 

homem. Isto passou a exigir que os conteúdos e as estratégias adotadas fossem 

revistas de acordo com as dimensões então sugeridas: o esporte na educação e 

na vida cotidiana do homem comum. Neste sentido, o esporte, agora mais 

ampliado e com o conceito mais abrangente, pudesse atender as necessidades 

de suas diversas dimensões sociais a partir do conceito renovado de esporte. 

 

A partir de tais reflexões observa-se em todo o mundo modificações importantes no 

ponto de vista conceitual do esporte, haja vista que muitos estudiosos passam a apontar o 

setor não apenas como atividade de lazer ou competição, mas, sobretudo como uma atividade 

econômica rentável, importante para a inclusão social e para a diminuição de problemas 

ligados diretamente à saúde e à educação. 

A mudança desse entendimento de esporte, ao qual ampliou este significado, 

dissemina nos dias atuais práticas não competitivas, buscando uma participação universal, que 

em outrora era vista não como um direito, mas como um dom (ALVES; PIERANTI, 2007). 

Desta forma, é possível citar o esporte hoje como um fenômeno social do mundo 

moderno, em virtude de: ser conhecido por todos ainda na infância, ligar-se diretamente à 

identidade individual de cada cidadão, e além das consciências individuais, atinge a vida da 

sociedade e influencia costumes e hábitos (HELAL, 1990 apud ALVES; PIERANTI, 2007). 

A partir de sua própria relevância cultural e social, o esporte ao longo do tempo vai se 

constituir em objeto de políticas públicas, de forma que, aqui no Brasil, com a Constituição de 

1988, o esporte passa a ser tratado de fato como direito social conforme descrito no artigo 217 

dessa Constituição. 

É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, 
como direito de cada um, observados: 
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I – a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a 
sua organização e funcionamento;  
II – a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 
desporto educacional, e, em casos específicos, para a do desporto de alto 
rendimento; 
III – o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-
profissional; 
IV – a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação 
nacional. 
§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às 
competições esportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, 
regulada em lei. 
§ 2º A justiça terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração 
do processo, para proferir decisão final. 
§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social. 
 

 

Ao se colocar o esporte no horizonte de intervenção do Estado no âmbito das políticas 

sociais (pelo menos em tese), busca-se pensar no tema como um direito social adquirido. 

Alves e Pieranti (2007) acreditam que para dar conta da amplitude conceitual e de atuação da 

prática esportiva na sociedade requer a participação permanente do Estado. 

A trajetória das políticas públicas de esporte no Brasil é uma questão um tanto quanto 

desafiadora, haja vista os diferentes e possíveis caminhos das relações entre Estado, esporte e 

alguns organismos na sociedade civil, no que diz respeito à implementação de políticas 

públicas. 

A partir desse pressuposto do direito de todos à prática esportiva, passou a ser 

compreendida através de três vertentes, que, para Tubino (2001), são as formas legitimadas de 

exercício desse direito na sociedade, consolidada nas seguintes formas de manifestação: o 

esporte-educação; o esporte-participação ou esporte popular e o esporte-performance ou de 

rendimento. 

O esporte-educação possui uma finalidade eminentemente social, compreende o 

esporte como manifestação educacional, exigindo uma abordagem de conteúdo 

fundamentalmente pedagógica, a de integração social, desenvolvimento psicomotor e das 

atividades físicas educativas. 

Referenciado como o princípio do prazer lúdico, o esporte-participação é a vertente 

que atua buscando o bem-estar social dos seus praticantes por meio das práticas de lazer em 

tempo livre. 

O Esporte-Performance, por sua vez, traz consigo propósitos de êxitos esportivos, a 

vitória sobre adversários dos mesmos códigos, e é exercido sob regras pré-estabelecidas pelos 

organismos internacionais de cada modalidade. 
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Deste modo, o esporte, comprometido com as suas diferentes perspectivas de atuação 

quer seja na educação, na participação de pessoas comuns como prática de lazer, ou ainda em 

situações específicas que objetive o rendimento desportivo, é visto como direito de todos os 

cidadãos. A partir disto, acarreta um merecimento de sua inserção na realização de novas 

abordagens e estudos, com o intuito de que sua dimensão social seja realmente compreendida. 

Muito ainda se discute acerca das dimensões sociais ao qual o esporte se apresenta. 

Alguns autores, por exemplo, têm proposto uma visão de esporte de múltiplas perspectivas, 

como uma espécie de alternativa para tratar os embates e paradoxos relacionados à temática. 

Tani e Manoel (2004), por exemplo, nos apresentam no quadro abaixo um modelo das 

múltiplas perspectivas, nas quais, de acordo com os propósitos e finalidades, levam o conceito 

de esporte a transitar entre o esporte de rendimento (perspectiva ao qual ele é o fim) e o 

esporte como conteúdo de aulas de Educação Física (perspectiva ao qual ele é conteúdo 

educacional). 

QUADRO Nº 2 

COMPARAÇÃO ENTRE O ESPORTE RENDIMENTO E O ESPORTE CONTEÚDO 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

O CONCEITO DE ESPORTE 

PRESSUPOSTOSFDFD
S 

ESPORTE 
RENDIMENTO 

ESPORTE 
CONTEÚDO DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA (EDUCACIONAL) 

1. Objetiva o MÁXIMO ÓTIMO 

2. Visa a  COMPETIÇÃO APRENDIZAGEM 

3. Ocupa-se com TALENTO PESSOA COMUM 

4. Preocupa-se com POTENCIAL POTENCIAL E LIMITAÇÃO 

5. Submete a TREINAMENTO PRÁTICA 

6. Orienta-se para ESPECIFICIDADE GENERALIDADE 

7. Enfatiza o PRODUTO PROCESSO 

8. Resulta em INOVAÇÃO DIFUSÃO 

Quadro adaptado de Tani (1996 apud TANI; MANOEL, 2004). 

 

Conforme apresenta Barbirato (2005), o esporte, considerado hoje como um fenômeno 

sociocultural, vem assumindo cada vez mais um importante papel enquanto linguagem 

universal. Como tal, e devido à sua importância, chegou a ser confundido como sinônimo de 

Educação Física, podendo até ultrapassar seu próprio sentido e significado. 
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De fato, não existe uma forma única de se conceber o esporte, haja vista sua 

magnitude plural e polissêmica, ou seja, apresenta formas e sentidos diferenciados que se 

expressam nas dimensões sociais citadas anteriormente, bem como de outras possibilidades 

que estão brotando e que podem emergir a qualquer momento.  

  

2.2 “ESPORTE SOCIAL”: POSSIBILIDADES DE UMA NOVA DIMENSÃO DA 

PRÁTICA ESPORTIVA? 

 

O panorama das vertentes e finalidades que a prática esportiva se apresenta nos dias de 

hoje evidencia de fato a polissemia do conceito de esporte. Além das classificações apontadas 

anteriormente, alguns autores ainda vinculam outras formas diferenciadas. 

Quer seja por sua grande visibilidade, quer seja pela intensa solicitação popular, 

percebemos sem muita dificuldade o grande número de ações sociais que utiliza o esporte 

como objeto. Nessa esteira, começa-se a veicular um “suposto” novo conceito de esporte, o 

“esporte social”, vertente que indicaria as ações públicas e privadas, voltadas principalmente 

para o benefício de crianças e adolescentes, e traria consigo a absorção de valores tais como 

inclusão social, cidadania, cooperação, solidariedade, dentre outros (MELO, 2007 a). 

Nesse contexto, as ações sociais advindas dos poderes públicos e privados, ou ainda 

em forma de parceria entre as duas esferas, começam a ganhar destaque. Estes se apresentam 

como aliados na luta a favor da inclusão social, e são freqüentemente veiculados na mídia. 

Nesta concepção de parceria entre os agentes públicos e privados, onde “surrealmente” 

Estado e Mercado se unem em prol da “inclusão social”, Melo (2005 e 2007 a) aponta-o como 

a “face social” do capitalismo. 

Segundo o autor, ao pensarmos num “esporte social”, poderíamos refletir sobre um 

processo de garantia do mesmo como um direito social adquirido, entretanto, vivemos um 

momento histórico onde prepondera a intervenção do chamado Estado gerencial e não 

executor. Segundo esta concepção, o esporte social está a cabo do “terceiro setor” ou 

sociedade civil. Este se constitui naquele praticado nos projetos sociais que atuam 

principalmente para a juventude em comunidades carentes. 

Por outro lado, nos últimos anos o tema esporte tem sido alvo no desenvolvimento 

também de políticas públicas, sobretudo após a criação do Ministério do Esporte em 2003. 

Essas políticas atingem os mais diversos objetivos, absorvendo a concepção desde redutor de 

índices negativos até como possível fomentador de ações sociais. 
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Em documentos oficiais do Ministério em questão, veicula-se a ideia de junção do 

termo às outras três dimensões sociais do esporte, afirmando ainda que a perspectiva “social” 

deveria estar presente em todas as outras dimensões. 

Em Brasil (2004), admite-se a expressão “esporte social’, funcionando como uma 

categoria a mais nas dimensões sociais do esporte. Segundo as resoluções da I Conferência 

Nacional do Esporte, esta concepção foi nascida do processo de debates com a sociedade, e 

reflete diretamente na preocupação com a inclusão social. Deste modo, justifica-se a 

necessidade de políticas que, embora específicas, perpassem também as outras três 

dimensões. 

Com isso, relata-se que a preocupação com o social deve estar inserida nos diversos 

âmbitos de atuação do esporte, na escola, no lazer e inclusive no esporte de alto rendimento. 

Na instância não-governamental, observamos que a utilização do chamado “esporte 

social” aparece ainda de forma mais intensa, haja vista a imensa quantidade de projetos e 

ações sociais existentes no Brasil hoje. Dentre essas ações, podemos apontar projetos de 

atletas e ex-atletas6, além de outros tipos de organizações que se apresentam como parte do 

Terceiro Setor. Diante de tal disseminação nos perguntamos: por que o esporte encontra nessa 

vertente de ação social um destaque tão evidente? 

Sabemos do avanço cada vez mais nítido dos índices de pobreza de nosso país, e as 

grandes dificuldades ocasionadas devido a esta questão, na garantia de uma série de direitos 

sociais. Por que então as políticas de esporte vêm ganhando tanta atenção nessa agenda? 

Tabares (2006) relata que a Educação Física, o Esporte e o Lazer, por meio de 

atividades esportivas e de recreação, constituem-se num importante mediador do 

desenvolvimento humano, haja vista serem fenômenos que carregam consigo características 

como participação, encontro e um amplo exame da sociedade atual. 

Ainda segundo o autor, o Esporte e a Recreação enquanto direitos dos cidadãos, que 

possibilitam muitas vezes o bem-estar humano, precisam ser promovidos não apenas na 

perspectiva da garantia da oferta de bens e serviços, mas também do ponto de vista do 

fortalecimento dos graus de autonomia e participação das pessoas e da comunidade.  

                                                 
6 Em uma breve busca na internet encontramos diversas organizações, onde destacamos: Instituto Guga 
Kuerten – Programa Campeões da Vida – Esporte e Educação (do Ex-Tenista Gustavo Kuerten – 
www.igk.org.br); Instituto Ayrton Senna – Programa Educação pelo Esporte (do Ex-Piloto Ayrton Senna – 
www.educacaopeloesporte.org.br); Fundação Gol de Letra (dos ex-jogadores de Futebol Raí e Leonardo – 
www.goldeletra.org.br); Instituto Esporte Educação (Organizado pela Ex-jogadora de Vôlei Ana Moser – 
www.esporteeducacao.org.br); Instituto Reação (Iniciativa do Judoca Flávio Canto – 
www.institutoreacao.org.br); Instituto Ronaldinho Gaúcho (do Jogador de Futebol Ronaldinho Gaúcho – 
www.irg.org.br). 
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Segundo Correia (2008), é por este motivo que o campo em questão vem sendo 

incluído em muitas ações estatais e não-governamentais, com o intuito de preencher as 

carências dos grupos ditos como socialmente desfavorecidos. 

Se tomássemos para si sentimentos de ordem corporativista, poderíamos dizer que tal 

questão seria fruto de um ganho significativo para a área de Educação Física, que estaria, 

desta forma, conseguindo valorizar-se como uma profissão de extrema relevância social. 

Contudo, se pensarmos do ponto de vista da coerência, percebe-se que a suposta relevância 

social é correspondente direto da concepção do esporte dita pelo senso comum, através de 

suas práticas “saudáveis”, “educativas” e “socializantes”, apontando uma visão muitas vezes 

unânime. 

E é neste ensejo que o esporte muitas vezes é apresentado de modo linear, tendo como 

base uma prática social de lazer que contribuiria para a formação humana, promoção de 

saúde, além de ser um elemento extremamente socializador para um contingente significativo 

de crianças, jovens, adultos e idosos. 

Essa questão implica diretamente na disseminação da noção da prática esportiva como 

algo por si só benéfico. A partir disto, então, observamos um acréscimo de políticas públicas e 

privadas de esporte, principalmente no que tange à sua visibilidade pública (MELO, 2005). 

Diante de tais entendimentos, fica no ar a imensa dúvida do que de fato representaria a 

intervenção do “esporte social”, bem como o real sentido do termo. Melo (2007 a) nos 

interroga acerca da temática, com o intuito de tentar esclarecer o conceito, as seguintes 

questões: “Teria mesmo esse termo a capacidade de expressar um novo conceito de esporte? 

Estamos diante de um conceito de densidade explicativa na realidade? Ou se trata de mais um 

modismo tão recorrente na Educação Física?” (MELO, 2007 a, p. 56). 

Deste modo, segundo o autor, não se pode ignorar a forma com que o termo “esporte 

social” tem servido para nomear a ação do conjunto dos projetos sociais, viabilizados por 

ONGs, organizações privadas ou ainda algumas políticas públicas estatais. 

Conforme discutimos no item 2, do presente trabalho, algumas concepções apontam 

que residimos atualmente em um projeto dominante de sociedade, onde as relações entre o 

Estado e os diversos organismos da sociedade civil formam uma nova face da natureza de 

atuação da aparelhagem estatal, sobretudo na oferta e implantação de políticas sociais, a que 

chamamos de Terceiro Setor. 

As iniciativas esportivas foram amplamente influenciadas por todo este movimento, 

acarretando numa remodelagem no desenvolvimento de atividades públicas de esporte e lazer.  
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Melo (2005) nos relata que é nesse contexto do Terceiro Setor (que se apresenta 

muitas vezes como agente protagonista na execução de políticas sociais) que se concebe a 

ideia da redução de possibilidades do acesso e permanência de diversos dos direitos sociais, 

acarretando num significativo aumento do número dos chamados “projetos sociais” esportivos 

e/ou culturais, principalmente em bairros populares e/ou favelas. O discurso predominante 

nestes locais é que, através dessas ações, os jovens e as crianças pobres teriam acesso às 

práticas esportivas e/ou culturais, tendo ainda em contrapartida possibilidades educativas 

ampliadas. 

Conforme o pensamento de Molina (2007), acreditamos que políticas, programas e 

projetos advindos de qualquer âmbito da sociedade (Estado, Mercado ou Terceiro Setor) têm 

se fortificado pela potencialização qualitativa do esporte principalmente na infância e 

adolescência, sobretudo por meio da mídia e das Políticas Públicas de Esporte. Entretanto, a 

autora afirma que ainda existe pouca reflexão crítica do ponto de vista político-pedagógico 

para sustentar a análise dos impactos qualitativos desta prática. 

Para Oliveira e Húngaro (2007), o crescimento do Terceiro Setor no campo do esporte 

e lazer não deve ser entendido como agente democratizador das relações sociais, e sim 

entendido como o fortalecimento da lógica neoliberal no enfrentamento da “questão social”. 

No que se refere a um entendimento de Terceiro Setor a partir de uma lógica 

neoliberal, concebendo-o como estratégia de minimização estatal na execução de políticas 

sociais, diversos autores justificam sua intervenção por tal ótica. Dentre eles podemos citar 

Melo (2005; 2007 a; 2007 b), Martins e Melo (2004), Correia (2008), Guedes et al. (2006), 

Rezer et al. (2007), Oliveira (2007) e Molina (2007), que elencam diversos aspectos para se 

refletir sobre este ponto de vista. 

Exemplificando tal concepção, Correia (2008) reconhece a atuação do Terceiro Setor 

como mercantilista e assistencialista, que busca simplificar e aumentar a probabilidade de 

solucionarem os problemas e as mazelas sociais. Neste contexto, as atividades intrínsecas no 

campo da Educação Física, Esporte e Lazer acabam munindo tais interesses sendo integrados 

para atender às demandas do Terceiro Setor. Para o autor, a visão da sociedade para com o 

campo contribui diretamente para este fato, haja vista a Educação Física ser reconhecida pelo 

senso comum como promotora de saúde, o esporte como moralizador e disciplinador e o lazer 

como forma rica de entretenimento. Estas concepções favorecem o surgimento de projetos 

sociais que, segundo o autor, são equivocadamente planejados e avaliados. Este fator muitas 

vezes torna-se perceptível ao voltar-se às análises de intervenção destes projetos acerca do 

impacto direto ou indireto dos problemas sociais que se propõem a atender. 
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A atenção dada ao “esporte social” tem sido bastante valorizada pelo Ministério do 

Esporte, principalmente no exercício de acordos e parcerias entre as esferas públicas e 

privadas na oferta de ações no campo de esporte e lazer. A articulação realizada entre o 

Ministério do Esporte e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança (CONANDA) 

estabelece nos “Projetos Esportivos Sociais” o nome e o próprio objeto de intervenção no 

“esporte social”. 

A ação em questão possibilita a captação de recursos incentivados junto a pessoas 

físicas ou jurídicas, as quais poderão direcionar “doações” aos Projetos Esportivos Sociais de 

sua preferência, desde que aprovados pelo Ministério. 

Na justificativa do referido programa são apontados elementos que se associam 

diretamente com a perspectiva neoliberal de intervenção no campo de esporte e lazer, 

direcionando à questão da “responsabilidade social” para a sociedade civil como um todo, e 

deixando a cabo de projetos do Terceiro Setor a materialização das ações no campo, como 

“possível” estratégia de minimização estatal. 

 
Diante de um país em que os problemas sociais são a principal preocupação 
dos governantes, temos o dever moral e ético de exercermos a 
Responsabilidade Social principalmente no que tange à democratização do 
acesso ao esporte e lazer para a infância e adolescência (BRASIL, s/d). 
 

 
Segundo Leonidio (2008), cotidianamente somos “convidados” pela mídia e pela 

intervenção pública para que sejamos “solidários” com o próximo, os menos favorecidos. Isso 

pode acontecer por doações financeiras, de objetos, na compra de determinado produto, na 

utilização de nosso tempo de trabalho, dentre outros, como forma de contribuir na diminuição 

de demandas sociais. Para o autor, seja como “amigo”, “padrinho”, irmão”, etc., somos 

seduzidos a fazermos “nossa parte” e assumirmos uma “responsabilidade social”. 

Para Silva (2006), tais práticas têm a intenção de constituir ideologicamente a 

estratégia de minimização do Estado em detrimento das demandas sociais. A aparelhagem 

estatal, por sua vez, direciona suas intervenções na sua capacidade de investimento na 

reprodução do capital e imbui a sociedade a assumir ações no campo social. 

As ações do programa “Projetos Esportivos Sociais” se solidificam nas ditas 

anteriormente “concepções de senso comum” na área de esporte e lazer, como algo que se 

auto-justifica como benéfico, com pouca contextualização. 

É sabido que as classes menos favorecidas sempre viram o esporte como uma 
forma de galgar posições na vida, de superar barreiras da ascensão social e de, 
potencialmente, obter sucesso. Comprovadamente, na atualidade, sabemos 
que é muito mais que isso... Fazer e produzir esporte é gerar mais saúde, mais 
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equilíbrio, e é principalmente um importante instrumento para capacitar 
pessoas a ingressarem construtivamente na sociedade [...] A ação Projetos 
Esportivos Sociais dá oportunidade ampliarmos o atendimento de demanda 
sócio-esportiva do país, firmando novas parcerias com os mais diversos 
setores, que engajados visam contribuir efetivamente para o combate das 
mazelas de nossa sociedade, e que conseqüentemente irão agregar valores 
inestimáveis às suas marcas, e inerentes a essa Ação, como: Responsabilidade 
Social, Sustentabilidade e Governança (BRASIL, s/d). 
 

 
Conforme Tavares (2006), a disposição instrumental dada pelo campo da Educação 

Física tem guiado muitos projetos dotados de boas intenções a não se consolidarem como 

importantes elementos na mudança da realidade da comunidade que atendem, bem como a 

uma transformação social mais ampla. Adiciona-se a isso, a carência técnica e metodológica 

da área para a checagem dos resultados de seus programas sociais. Muitas vezes, por causa do 

desconhecimento de alguns conceitos básicos de planejamento e avaliação, observam-se o 

desperdício de recursos e a frustração das expectativas esperadas, favorecendo o desgaste do 

uso do termo “projeto” em nossa área. 

Compartilhando com o pensamento de Santos (1999), Correia (2008) acredita na 

necessidade de contribuir não só para o pensamento emancipatório de tais comunidades, mas 

principalmente na vontade de emancipação. Com isso, a realização dos projetos sociais na 

área de Educação Física, Esporte e Lazer, buscaria viabilizar a vontade de emancipação pela 

ótica das comunidades, no empenho de dar a elas conhecimentos e condições para o exercício 

de uma cidadania plena. Um desempenho que não entregue ao Terceiro Setor o papel de 

substituição do Estado na gestão e execução das políticas sociais, mas que fomente nos 

sujeitos atendidos caminhos para a aquisição de competência, autonomia e representação 

social e política. 

A inclusão da Educação Física, Esporte e Lazer na intervenção com grupos ditos como 

em estado de vulnerabilidade social7. na concepção de Correia (2008), precisa ultrapassar a 

barreira de simples entretenimento e da mera intervenção de atividades ou serviços 

explorados de mercado social. 

Para isto, o autor aponta a necessidade de cautela ao denominar algumas comunidades 

como carentes e/ou vulneráveis, uma vez que ao deixar de reconhecer esses grupos como 

excluídos, poderemos assumir um caráter “clientelista, assistencialista, paternalista ou 

                                                 
7 “Condição de risco, de dificuldade, que impossibilita e invalida, imediata ou futuramente, os grupos afetados, 

na satisfação de seu bem-estar – tanto de subsistência como de qualidade de vida – em contextos sócio-
históricos e culturalmente determinados. Disponível em: Vulnerabilidade e exclusão social: Uma proposta 
metodológica para o estudo das condições de vida das famílias. Revista Cairos. Universidad de San Luís, 
Argentina, Ano 5 – Nº 8 – 2º semestre de 2001. 
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utilitarista” oferecendo às comunidades uma espécie de “ação caridosa”, contrapondo desta 

forma o que de fato tais ações representam: um direito adquirido para toda a população 

brasileira. 

Como um direito social adquirido, a prática de esporte e lazer pode articular tais 

questões, de modo a garantir a participação social e política dos indivíduos atendidos pelos 

projetos de Esporte e Lazer do Terceiro Setor. Isto pode se configurar, talvez, como o 

principal objetivo dos mesmos para atingir o seu potencial de mediador do desenvolvimento 

social e humano. 

Segundo Tabares (2006), garantir o direito à prática esportiva e de lazer é também 

promover a organização das comunidades, compor e compactar organizações esportivas e 

recreativas, articular intervenções em diferentes instâncias, instituições e comunidades, 

sensibilizar e disseminar o valor das práticas de esporte e lazer, além de apresentar múltiplas 

alternativas para esta garantia. 

 

O esporte e a recreação, como dispositivos voltados ao desenvolvimento 
humano integral da população em situação de vulnerabilidade social, 
requerem a realização de uma forma intencional de intervir, que torna 
explícita sua aposta de ser humano, de sociedade, de esporte e recreação, de 
participação etc. e que transcenda a visão destes fenômenos como puros, 
livres de influências e intenções (TABARES, 2006, p. 213 - 214). 

 

A principal justificativa para a implementação de projetos sociais do Terceiro Setor 

com foco de intervenção na prática de esporte e lazer é fundamentada por meio da ocupação 

do tempo livre, como uma espécie de solução aos problemas relacionados à violência, à 

criminalidade, ao uso de drogas, dentre outros. 

Guedes et al. (2006) relatam a existência de certa uniformidade dos discursos que 

legitimam os projetos e ações sociais de esporte e lazer de uma maneira geral. As autoras 

consideram que a visão da preocupação em ocupar crianças e jovens está intimamente ligada 

às principais justificativas de ação dos projetos sociais de esporte e lazer no Brasil. A partir 

destas intervenções no cotidiano dos atendidos restaria menos tempo livre para serem 

agregados em “atividades ilegais”. 

Melo (2007 a) exemplifica esta concepção ao relatar que não é tão incomum ouvir 

assertivas de que o jovem que pratica esporte não se envolve com drogas, ou ainda 

argumentos mais conservadores que se articulem com a relação de tempo livre, como se essa 

fosse a chave de todos os males e problemas da juventude: “não tem tempo de pensar 

besteira”; “não fica fazendo o que não deve no meio da rua”; “mente vazia oficina do diabo”. 
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Ao se dissertar tais argumentos na formulação e execução de projetos sociais 

percebemos o posicionamento de que o envolvimento com delitos acontece “por não ter nada 

pra fazer”, adotando uma certa linearidade na posição entre a falta de opções de lazer e o 

“ingresso no mundo do crime”. Esta prática reducionista e discriminatória adota uma visão de 

que os programas e/ou projetos sociais encontrariam no esporte e o lazer o “medicamento 

sedativo”, servindo de “antídoto” para coibir práticas criminosas e/ou ilegais, uma forma de 

“anestésico social” numa perspectiva conservadora de controle da sociedade. Esta concepção 

“salvacionista” está bastante presente em diversos momentos de projetos sociais de esporte e 

lazer do Terceiro Setor, bem como de iniciativas públicas (MELO, 2005; MELO, 2007 a; 

CORREIA, 2008). 

Oliveira Júnior (1998), por exemplo, aponta que o “esporte social” surge como uma 

possibilidade para “se tirar o menino de rua”. 

Outra tendência que se articula muitas vezes nas políticas públicas de esporte e nas 

intervenções do Terceiro Setor é a ideia de que programas, projetos e ações como essas 

serviriam como “celeiros” de novos talentos, trazendo de volta a antiga concepção vinculada 

da pirâmide esportiva nos tempos de ditadura militar. Deste modo, a democratização da 

prática esportiva traria consigo novos talentos e com isso o país obteria melhores resultados 

em competições esportivas internacionais, além de promover a inclusão social dos jovens 

participantes. 

Essa visão de profissionalização esportiva dos jovens conforme o olhar dado por 

Martins e Melo (2004) normalmente aborda a questão dos problemas da juventude e suas 

soluções a partir de iniciativas individuais. Deste modo, o sucesso de um dos jovens 

participantes alcançando o alto nível servirá de exemplo para os demais. Neste processo de 

individualização, cabe aos jovens, através de seus esforços e talentos, buscarem o seu espaço, 

pois nesta concepção todos têm condições de alcançar o sucesso esportivo, bastando “apenas” 

dedicação. Aqueles que porventura não alcançarem o sucesso, não se dedicaram o suficiente. 

Outro argumento bastante encontrado nas justificativas de projetos sociais e de 

políticas públicas vinculadas ao esporte e ao lazer é a questão da inclusão social. Segundo 

Rezer et al. (2007), o esporte neste cenário apresenta elementos articulados numa lógica de 

tranquilização e adaptação social, sob uma “pretensa” perspectiva inclusiva. Para os autores, 

esta assertiva foge das possibilidades concretas de intervenção, compondo um discurso 

“ingênuo” e atrelado aos interesses do capital. 

Os autores são incisivos ao afirmar que tal veiculação não passa de uma “banalização 

político-epistemológica”, argumentando não ser possível se pensar que, ao participar de aulas 
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de dança, futebol, etc, pudéssemos ver nisto fatores de inclusão social. Para tal, a questão da 

inclusão social depende de outros fatores, extremamente mais complexos, tais como políticas 

públicas sociais de uma forma geral, articulação das comunidades, dos movimentos sociais, 

resistência e luta política, ou seja, uma ressignificação das relações humanas (REZER et al., 

2007). 

Outra argumentação bastante enérgica sobre as afirmativas dadas para as intervenções 

na área é a questão do termo cidadania. Rezer et al. (2007) afirmam que muitas vezes a 

utilização do termo cidadania recorre muito mais a uma “artimanha verborrágica”, com o 

intuito de “acalentar” as crianças e os jovens participantes nos projetos de caráter 

assistencialista, que servem como uma espécie de “maquiagem”, um “analgésico social”. Sua 

manifestação estabelece uma pseudo-intervenção estatal, do Mercado, ou do Terceiro Setor, 

por meio de um discurso superficial, salvacionista e irrefletido, vinculado ao esporte. Para 

Melo (2005), 

 
O termo “cidadania” tornou-se auto-explicativo. Está na moda. Sua 
densidade conceitual, sua carga de enfrentamento à ordem desigual e o seu 
processo de conquista, que sempre implicou lutas por direitos de diversas 
ordens, foram mimetizados a um discurso sem conteúdo (2005, p. 80). 
 

 

Na opinião do autor, os esportes e as artes podem sim possibilitar diversos tipos de 

relação do indivíduo com o mundo, constituindo nessas manifestações a construção de um 

projeto que galgue uma melhoria das condições gerais de vida. Entretanto, a existência da 

ideia de um caráter redentor de uma cidadania perdida, bem como o aproveitamento político 

do termo, buscando a obtenção de um consenso, não pode ser desprezado. Neste caso, não se 

trata de desvalorizar ou não considerar sua importância no dia-a-dia das pessoas atendidas, 

uma vez que pouco importa de qual esfera política venha essa intervenção; o desafio, porém, 

significa compreender os aspectos políticos de sua vinculação e capacidade de atingir tais 

metas. 

O que se julga na verdade é se a prática esportiva por si só garante a cidadania, se há 

relação com o processo de conquista e manutenção da mesma, ou ainda se é possível resgatar 

o termo num contexto social, que, apesar das novas opções de prática de esporte e lazer, 

outros problemas diários na comunidade em questão permanecem. 

Para Correia (2008), ao se apreciarem os valores sócio-educacionais da prática 

esportiva e de lazer, e a Constituição brasileira que o reconhece como um direito de todo 

cidadão, a ótica puramente assistencialista, clientelista e instrumentalista da Educação Física 
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não deveria se constituir como a referência base para a intervenção dos projetos sociais da 

área. Adotar essa postura pode significar uma negligência da nossa Constituição e um 

desrespeito às comunidades discriminadas quando tratadas como “carentes e vulneráveis”. 

Ainda para o autor esses projetos não deveriam ter sua existência indefinida, uma vez que sua 

intervenção deveria possuir um caráter emergencial para suprir eventuais lacunas nas políticas 

públicas estatais na área. Desta forma, um projeto social com ação “imortal” não estaria 

cumprindo seu papel, mantendo a população envolvida como eterna comunidade carente. 

Assim, significa dizer que, caso existissem políticas públicas de esporte e lazer 

satisfatórias e a legislação fosse cumprida, não haveria sentido a existência dos projetos 

sociais, independente da área de atuação. 

Esta concepção, apesar de aparentemente radical, atinge um maior sentido quando se é 

pensada no interior do “mercado ou marketing social”, vertente criada pelo Terceiro Setor 

como meio de marketing e publicidade, onde muitas vezes suas intervenções são feitas 

pontualmente sem tanta relevância prática se observarmos o problema em questão como um 

todo. 

Nesse sentido, a utilização da Educação Física, do Esporte e do Lazer como meras 

atividades de entretenimento ou de consumo contribui para a manutenção e exploração das 

comunidades “carentes” pelo marketing social, haja vista existir muitas vezes a ausência de 

um pensamento emancipatório que dê a essas comunidades mecanismos para uma 

transformação social. 

Apesar de não existir um levantamento sistemático desses projetos em território 

nacional (uma vez que possuem um escopo bastante diversificado, podendo resultar de uma 

atividade de voluntariado local, ou até serem produzidos em instituições com organização 

exemplar), Guedes et al. (2006) relatam que os esportes de uma maneira geral têm sido alvo 

de estratégias privilegiadas para alcançar crianças e jovens. Em alguns casos, é o foco único, e 

em outros, as atividades esportivas articulam-se a atividades profissionalizantes, ou 

vinculadas ao processo de escolarização formal. 

Segundo Barbirato (2005), a tentativa de utilizar o esporte para dar continuidade ao 

processo de formação dos participantes fora do âmbito escolar representa um dos maiores 

intuitos dos projetos sociais e ações advindos do Terceiro Setor. Ainda para a autora, a ideia 

de utilizar o esporte enquanto veículo de socialização e educação não é nova, o que houve foi 

um aumento significativo deste tipo de intervenção a partir da década de 90. 
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Robert (2001 apud BARBIRATO, 2005), por sua vez, afirma que projetos cuja 

principal atividade norteadora é a prática da atividade física como veículo de formação e 

definição de valores éticos e morais fazem parte do cotidiano brasileiro já anos 80. 

Sob esta vertente de utilização como complemento da atividade escolar, Barbirato 

(2005) justifica tal inserção a partir da relevância do esporte para o público em questão. Para a 

autora, a prática esportiva apresenta por si só uma tendência disciplinadora, a qual dissipa 

emoções e controla gestos e movimentos. Além disso, possui um apelo particular, causando 

paixões, e sua prática é bem aceita pelos jovens e seus familiares. Este processo facilita a 

adesão em programas sociais de esporte e lazer. 

Acrescenta-se a isso o fato do esporte ser uma prática sócio-cultural que permeia o 

imaginário dos indivíduos de diferentes maneiras, conforme o significado que cada pessoa lhe 

atribui. Sendo assim, a interpretação dada aos seus códigos sofre influências que foram 

constituídas socialmente através da interação com o meio, por isso a importância dada ao 

processo de socialização via esporte (BARBIRATO, 2005). 

No que se refere às aplicações metodológicas do esporte na intervenção do esporte em 

instituições do Terceiro Setor, Hirama (2008) sugere que diante das classificações de esporte 

apontadas por Tubino (2001) se considerem todas as dimensões. Segundo o autor, o esporte 

de rendimento, por exemplo, é extremamente conhecido pelos jovens por meio da mídia e 

possivelmente é o que lhes atrai para a prática. O esporte-educação, por sua vez, é o mais 

defendido nas organizações do Terceiro Setor, objetivando oferecer mecanismos que 

contribuam para a formação cidadã. Por fim, o esporte-participação está sendo bastante 

utilizado para atrair jovens e crianças para tais projetos como meio e momento de prática de 

lazer. 

Segundo Melo (2007 a), o curioso é que algumas vezes tais projetos que possuem 

cunho “sócio-educativo” apresentam práticas pouco “sociais”, tais como: a precarização do 

trabalho docente; a seleção esportiva dos mais aptos em detrimento da vivência esportiva dos 

demais; o ato de dar aos direitos sociais a ideia de filantropia por meio de abordagens 

salvacionistas, dentre outros. 

Na concepção de Rezer et al. (2007), a lógica pautada pelos projetos esportivos sociais 

deve buscar contemplar a aproximação de propostas vinculadas ao contexto escolar e não ao 

entendimento do contexto esportivo. É nesse sentido que talvez tornar-se-á possível substituir 

o padrão hegemônico e “pouco social” da iniciação esportiva ao rendimento presente em 

muitos projetos sociais de esporte. 
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Ainda para o autor muitos projetos sociais fazem suas intervenções em espaços físicos 

de escolas e universidades, sobretudo em períodos do contra turno escolar, justificando ainda 

mais a preocupação em vincular sua atuação com o contexto educacional de suas práticas 

pedagógicas. 

Com isso, a escola ou a universidade deve ultrapassar a barreira de mero “palco” para 

tais intervenções e sim participar ativamente da quebra de um paradigma que muitas vezes é 

estranho a estas instituições. 

Tal participação pode contribuir no aprofundamento acerca da realidade social da 

comunidade atendida, onde muitas vezes projetos sociais são considerados instrumentos de 

campanha ou barganha política ou ainda simbólico capital de troca. Nesse contexto, 

expressões como “marketing social” têm se apresentado de maneira bastante evidente. 

Neste contexto, a prática esportiva aparece com uma abordagem messiânica e 

salvacionista, com o pretenso intuito de “consertar” os problemas do mundo, “tirando” as 

crianças da rua, “ocupando-as” com atividades saudáveis, ou seja, oferecendo atividades que 

por si só não são suficientes para a superação do quadro de desigualdade social existente nos 

dias atuais. 

Ao pesquisar sobre o ponto de vista dos indivíduos participantes da intervenção dos 

projetos sociais que freqüentam, Molina (2007) aponta como resultado que os jovens 

reconhecem os espaços de práticas esportivas (projeto social ou aulas de Educação Física) 

como lugares privilegiados na construção de amizades e relações afetivas (aliados ao esforço 

individual). Para os entrevistados, neste mesmo espaço é possível erguer apoios e respostas 

sobre dificuldades e obstáculos advindos de processos sociais mais amplos. 

A autora afirma ainda que espaços como os Projetos Sociais se constituem para os 

participantes como ricos para o desenvolvimento de comportamentos sociais, desejáveis ou 

não-desejáveis pelos pais, pelos professores e pela sociedade em geral. 

Segundo Molina (2007), existe um consenso entre os estudiosos da juventude que a 

grande contribuição que o período da adolescência dá na vida do indivíduo é a construção da 

subjetividade de modo a possibilitar seu autoconhecimento pela convivência intensa e 

concomitante, com as mudanças corporais, sociais e emocionais. 

Nesse sentido, as oficinas de prática esportiva podem exercer um papel importante 

nesse processo. Os jovens participantes reconhecem que por meio desta atividade têm a 

oportunidade de pertencerem a um grupo, e construírem-se como sujeitos, formando opiniões 

positivas a respeito do espaço em questão e de si próprios. 
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A sensação de protagonismo, pertencimento e autonomia do gesto, organizada de 

forma coletiva no interior do âmbito esportivo, rege, justifica, simboliza, dá prazer e consolida 

as relações sociais dos jovens participantes e estabelece muitas experiências com um grande 

impacto em suas identidades. 

Na concepção de Molina (2007), no que se refere às Políticas de Esporte, elas 

atualmente ainda são organizadas com pouca atenção dada às expectativas do público 

participante (juventude). Nesse sentido, elas estão muito mais preocupadas com os 

mecanismos de controle e troca. Por serem capazes de causar um impacto significativo no 

processo de subjetividade juvenil, a autora acredita que os Programas e Projetos Sociais (que 

oportunizam a prática de esporte em espaços e grupos organizados) possam a partir da 

construção de propostas político-pedagógicas mais sólidas, comprometidas com a vida 

presente da juventude (e não simplesmente a vida futura), vir a ser lugares que efetivamente 

incentivem o diálogo com os jovens. 

Tabares (2006) por sua vez menciona que o Esporte e o Lazer, como aparelhos de 

intervenção com a comunidade em situação de vulnerabilidade, com o intuito de produzir 

condições e oportunidades para sua garantia como direito, necessita apostar na promoção de 

mecanismos para a participação dos indivíduos diretamente envolvidos. Para isso, e apoiado 

na abordagem de Ramirez (2003), o autor elenca 03 referências base na busca de uma 

intervenção que alcance o objetivo traçado. São eles: 

• Multidimensionalidade ou Multisetorialidade: O entendimento da 
complexidade do estado de vulnerabilidade social conduz à aplicação de 
estratégias que foquem e articulem os diferentes atores sociais, ONGs e 
instituições governamentais. Apostar na transformação das condições as 
quais se encontram deve necessariamente articular todos os atores 
envolvidos na busca de um consenso entre os elementos básicos para a 
construção e a consolidação de dada proposta. 
 
• Heterogeneidade: O reconhecimento de grupos heterogêneos deve 
ser revelado de modo a permitir um olhar inclusivo. Deste modo, a real 
participação dos representantes desses grupos reflete no estímulo dado aos 
mesmos, de modo a permitir que sejam os porta-vozes de seus próprios 
anseios e necessidades gerando projetos especiais que atendam a estes 
contextos de exclusão. 
 

• Participação: Figurar no processo de decisão constitui-se em um dos 
aspectos mais importantes no desenvolvimento de uma proposta de Esporte 
e Lazer com o público destacado. Para tal participação, a criação de 
cenários organizacionais (organizações esportivas e recreativas) deve 
permitir a geração de círculos sustentáveis chegando a situações que 
garantam condições e oportunidades. 

(TABARES, 2006, p. 222 – 223). 
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Ainda para o autor a relação do Esporte e Lazer com os projetos sociais passa pela 

ação de provocar condições e oportunidade de acesso e permanência e devem ser entendidos 

não como uma dádiva que o Estado ou uma instituição não-governamental possibilita, mas, 

sim, como mecanismo de transformação das condições que impedem tal acesso. Nesse 

sentido, segundo o autor, essa ação requer uma construção de dispositivos que marquem as 

características da intervenção. 

As intenções dos projetos devem estar bastante explícitas haja vista que o Esporte e o 

Lazer podem ser mediadores de processos de participação e fortalecimento das camadas mais 

fragilizadas da população mas também podem ser mediadores de processos de desmobilização 

e alienação. 

Guedes et al. (2006) nos relatam que a difusão de uma valorização da educação, 

colocada em inúmeros discursos como a única forma de superar as desigualdades sociais na 

população brasileira, atrelada à concepção de uma escola pública de má qualidade e à 

ausência quase que total de políticas públicas esportivas eficazes, cria o contexto necessário e 

o terreno apropriado para a proliferação de projetos sociais esportivos. 

Muitos autores afirmam ser o esporte um elemento extremamente “socializador” e 

“educativo”, contribuindo na aprendizagem de valores, normas, comportamentos e 

habilidades sociais. Assim, utilizam a prática esportiva e de lazer como estratégia de 

prevenção social, capaz de transformar as condutas do indivíduo, objetivando que este se 

integre com os demais indivíduos comuns à sua sociedade. 

Para Barbirato (2005), isso só se torna possível quando as condições da sua prática 

estiverem voltadas para a obtenção de valores sociais educativos de modo que não exista 

distorções advindas dos princípios de esporte implementados pela instituição esportiva. 

O esporte socializador e educativo tem como principal meta a participação assídua e 

indiscriminada de todos os participantes, independente de gêneros, habilidades motoras, 

etnias, ou ainda resultados de vitória ou derrota dentro do jogo. Esta perspectiva pode ser a 

mais aceita e adequada para a intervenção de projetos sociais que objetivem ao seu modo 

interferir positivamente na comunidade que atende. 
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4 DESCREVENDO O OBJETO DE PESQUISA: O PROJETO SANTO AMARO 

 

Poucos dados estatísticos foram encontrados para tratar especificamente do bairro de 

Santo Amaro. Uma das principais referências que temos é datada do ano 2000 a partir do 

Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Dentre os bairros da cidade do Recife, Santo Amaro destaca-se sob inúmeros aspectos. 

Conforme divisão territorial datada de 18/08/1988, Santo Amaro constitui-se como uma das 

zonas administrativas da cidade do Recife ao lado de Boa Vista, Graças, Encruzilhada, 

Afogados, Madalena, Tejipió, Boa Viagem, Poço, Casa Amarela, Várzea, Beberibe, Santo 

Antônio e São José. É um dos mais populosos da região central do Recife, com 29.140 

habitantes, além de ser um dos maiores em extensão com 362,8 hectares, com uma densidade 

de 80,32 hab./ha, conforme dados do Censo IBGE 2000. 

Sua origem data em meados do século XVII, e conta-nos a história que no local onde 

surgiu o bairro, os holandeses ali instalados foram derrotados em 15 de janeiro de 1654, dia 

dedicado a Santo Amaro, local este em que foi construído o Forte das Salinas. No local do 

forte, foi construída em 1681 uma capela dedicada ao Santo. Daí, o nome do bairro.  

Assim como a realidade brasileira, Santo Amaro convive diariamente com diversas 

favelas e grandes edifícios e lojas comerciais que evidenciam um enorme contraste.  

Num contexto repleto de “submoradias”, com grande parte dos chefes de família 

recebendo uma renda mensal menor que 01 salário mínimo, falta de saneamento básico, 

dentre outros, muitas crianças e jovens vivem em situação de risco, utilizados, muitas vezes, 

como mão-de-obra para furtos, tráfego de drogas e prostituição. 

Desde o ano 1985, a Universidade de Pernambuco reside no bairro em questão com 

um campus que possui além da Reitoria da Universidade, a Faculdade de Ciências Médicas, a 

Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, a Escola Superior de Educação Física, 

além do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. 

Para a entrada da Universidade nesse novo campus, foi preciso que todo o terreno 

fosse desocupado e aterrado, tirando diversas famílias que viviam naquela região há décadas. 

Nesse sentido, para muitas pessoas da localidade a vinda da UPE foi entendida como 

uma forma de invasão à comunidade trazendo com isso inúmeros problemas de convívio 

social, tais como assaltos aos estudantes, depredação do patrimônio da Universidade, dentre 

outras ações de degradação. 
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Como forma de estabelecer um elo de comunicação entre a UPE e a comunidade de 

Santo Amaro, em 1986 a Escola Superior de Educação Física (ESEF) por meio da então 

Diretora, Profª Carmen Monteiro, criou como atividade didática e de extensão o Projeto Santo 

Amaro (PSA) e objetivava no início de suas atividades a formação de crianças e jovens ao 

exercício da cidadania e do senso crítico (MORAES, 2003). 

De acordo com Menezes (2002), a existência do PSA, em síntese, representava um 

acordo entre a ESEF e a comunidade, onde a escola fornecia a utilização de suas 

dependências principalmente pelas crianças. Espaços como piscinas, quadras, salões, dentre 

outros eram disponibilizados, e também pessoas para orientar essas atividades, além da 

possibilidade de contratação da mão-de-obra da comunidade. Em contrapartida a esta ação, a 

comunidade se responsabilizaria pelos atos de hostilidade desferidos à ESEF (professores, 

alunos e funcionários). 

Além disso, pretendia-se com este Projeto constituir uma atividade de extensão onde 

os acadêmicos pudessem ganhar experiências para sua formação profissional à medida que 

contribuíam para a localidade (PROJETO SANTO AMARO, s/d). 

O objetivo intrínseco no início dessas atividades segundo o Projeto do PSA (PPSA, 

s/d) era a ocupação dessas crianças e jovens, como um importante elemento para tirá-las das 

ruas, de modo a dar-lhe um sentido útil à vida, construindo assim um entendimento de 

cidadania, educando-as para um mundo melhor e afastando-as do estigma de “trombadinhas”, 

“cheira cola”, entre outros rótulos que a sociedade se utiliza para disfarçar sua incompetência 

em gerir tal problema. 

O Projeto Santo Amaro era a princípio constituído somente por atividades ligadas à 

área de Educação Física por meio da prática esportiva, mas ao longo do tempo foi ampliando 

seu foco de intervenção de modo que outras áreas do conhecimento pudessem contribuir de 

maneira significativa no processo de formação humana para as crianças e jovens atendidos. 

Atualmente, complementam a prática esportiva no Projeto a Saúde (Odontologia, Nutrição e 

Enfermagem), a Arte-Educação (Artes Plásticas, Artes Cênicas e Música).  

Segundo PPSA (s/d), além das atividades já mencionadas somam-se mais dois 

elementos que acreditam ser de extrema importância: a família e a escola. Para tal, percebem-

se que seria uma certa ingenuidade atribuir às atividades do Projeto Santo Amaro um caráter 

mágico e redentor de sozinho resolver questões tão graves e complexas que permeiam o 

cotidiano da comunidade. Sendo assim, não bastava apenas oferecer atividades esportivas 

com qualidade técnica significativa, e sim entendê-las a partir de uma ótica mais ampla e 

densa, objetivando contribuir na construção de uma sociedade melhor. 
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Devido à progressiva demanda e importância assumidas pela comunidade, as ações do 

Projeto Santo Amaro com o passar dos anos foram crescendo, não só no leque de atividades 

como também no número de atendidos, refletindo na necessidade de se obter parcerias, tanto 

do ponto de vista físico-financeiro como também para aquisição de materiais. 

Em meados da década de 90, a primeira grande parceria obtida pelo Projeto Santo 

Amaro foi com o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (INDESP) que era uma 

autarquia e exercia uma função de braço operacional do Ministério Extraordinário dos 

Esportes. Esse Ministério tinha como principal gestor Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, 

que naquele contexto estabelecia como prioridade de intervenção o processo de implantação 

do Programa Esporte Educacional no interior das escolas e de outras instituições educativas 

(BARBIERI et al., 1996). 

Esse Programa tinha enquanto principal intuito garantir a prática do Esporte, como 

meio de Educação, a crianças e adolescentes, como um instrumento do processo de 

desenvolvimento integral e formação de cidadania. O INDESP estabeleceu na época uma 

importante parceria com a UPE, através de formações, produções acadêmicas, publicações de 

livros, e um financiamento do Projeto Santo Amaro. 

A própria proposta do Programa Esporte Educacional era calcada em princípios que 

refletiam diretamente na prática pedagógica utilizada no interior do Projeto Santo Amaro 

naquele período. São eles: 

 

• Totalidade: Busca um fortalecimento do sujeito consigo, com o outro, e com o 

mundo, considerando a emoção, a sensação, o pensamento e a intuição como 

elementos fundamentais para a aquisição da unidade do homem. Este princípio 

favorece o desenvolvimento de questões como auto-conhecimento, auto-estima, auto-

superação. 

 

• Emancipação: Procura sobretudo favorecer o processo de independência, autonomia e 

liberdade do Homem, apoiando-se na criatividade e na autenticidade como meios para 

se discernir criticamente e elaborar a partir de si mesmo suas próprias razões de 

existir. 

 

• Cooperação: Esforços concentrados no desenvolvimento de ações conjuntas para a 

realização de objetivos comuns, fundamentada no potencial cooperativo e no 

sentimento comunitário de cada um dos participantes no processo. Questões como 
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solidariedade, parceria e confiança mútua estão presentes como elementos 

constitutivos de co-evolução do Homem. 

 

• Co-educação: Processo unitário de integração e modificação recíproca considerando 

toda a heterogeneidade dos atores envolvidos e, a partir das vivências de cada 

indivíduo, estruturar a ação pedagógica na ação e reflexão. Tem na relação mestre-

aprendiz o encontro de dois educadores como principal alicerce. 

 

• Participação: Valoriza imensamente o processo de interferência do homem na 

realidade social ao qual está inserido. Traz consigo princípios de co-gestão, co-

responsabilidade e integração, favorecendo seu comprometimento como ator-

construtor daquela realidade, ciente de seus direitos e responsabilidades. 

 

• Regionalismo: Conserva o respeito, a proteção e a valorização das raízes e heranças 

culturais como elemento significativo na construção do todo. Preocupa-se com o 

resgate e a preservação da identidade cultural no processo de construção do coletivo 

(BARBIERI et al., 1996). 

 

Essa concepção de Esporte norteou as atividades do Projeto Santo Amaro durante 

algum tempo, haja vista que a filosofia do Esporte Educacional era algo bastante emergente 

no cenário esportivo daquele período. 

 A parceria entre PSA e INDESP contava ainda com a oferta de materiais esportivos 

para a utilização dentro das atividades do Projeto.  

 O que no início se configurava como uma simples oferta de jogos e brincadeiras 

populares, hoje se constitui em três áreas sinérgicas (tal qual foi dito anteriormente): o 

Esporte, a Saúde e a Arte-Educação. Partindo de um trabalho interdisciplinar, as áreas de 

atividades do PSA conservam sua identidade e autonomia para definir suas estratégias e seus 

projetos educativos. Além disso, não existe uma relação de subordinação entre as áreas, 

contribuindo com o trabalho desempenhado em toda a sua inteireza e especificidade (PPSA, 

s/d). A disposição de atividades do Projeto se organiza conforme o quadro abaixo: 
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QUADRO Nº 3 

ATIVIDADES REALIZADAS NO PROJETO SANTO AMARO 

ESPORTE SAÚDE ARTE-EDUCAÇÃO 

Modalidades Esportivas Ações preventivas (acompanhamento 

odontológico e nutricional) 

Leitura 

Jogos (Pré-desportivos, 

adaptados, populares, etc. 

Saúde individual, familiar e coletiva. Escrita 

Brincadeiras Campanhas Música 

Lutas (Capoeira e Judô) Oficinas Teatro 

Dança Palestras Informática 

Ginástica 

 

Essas atividades acontecem de domingo a domingo divididas em “turmas de meio-de 

semana” (onde os alunos participam das escolinhas esportivas, artes, atendimento médico-

odontológico no sistema de oficinas com 2 encontros por semana, tendo cada aula a duração 

de 1 hora), e atividades no “fim-de-semana” onde existe um rodízio em diversas atividades, 

tais como Futsal, Basquete, Vôlei, Jogos Populares, Natação, Dança, Capoeira, Ginástica, 

Judô, Artes, Música, Teatro, Estação Saúde e Informática. 

Segundo PPSA (s/d), o funcionamento do PSA acontece de segunda a sexta das 8h às 

12h00 e das 14h às 17h00 e nos fins de semana das 8h às 11h20. 

A clientela atendida atualmente é constituída por crianças e adolescentes com a faixa 

etária entre 07 e 15 anos, residentes nas comunidades carentes localizadas no bairro de Santo 

Amaro (João de Barros, Ilha do Chié, Ilha do Rato, Ilha de Joaneiro, Ilha de Santa Terezinha e 

Campo do Onze) além de outros bairros adjacentes. Segundo PPSA, participam do Projeto 

cerca de 1.000 crianças e jovens. 

Ainda sobre o funcionamento do PSA, conforme PPSA (s/d), ao longo desses 23 anos 

de funcionamento diversas modificações foram implementadas. 

Como foi dito anteriormente o que desencadeou o início do PSA foi a necessidade de 

atender a comunidade de Santo Amaro que apresentava alguns problemas de convívio social. 

Naquele contexto, a ociosidade das crianças e a falta de oportunidade de uma prática esportiva 

sistematizada foram o que motivou inicialmente o projeto, oferecendo esporte como forma de 

solucionar ou minimizar estes problemas. 
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No decorrer dos anos foram surgindo outras necessidades que levou o Projeto Santo 

Amaro a redimensionar seus objetivos e viabilizá-los de acordo com as suas possibilidades. 

Segundo PPSA (s/d), a princípio existia muita dificuldade do ponto de vista 

metodológico, uma vez que as ações, apesar de bem elaboradas, não atingiam os objetivos que 

se desejava. Diante deste quadro, em uma das reuniões de planejamento, concluiu-se que o 

PSA precisava de uma maior aproximação com a família das crianças, haja vista que esse 

contato era feito apenas no momento de ingresso dos alunos no projeto. Como justificativa 

para essa aproximação, utilizou-se o fato de que não bastava conhecer os alunos enquanto ele 

se encontrava sob nossa responsabilidade, e sim, conhecê-los profundamente, identificando 

quais as dificuldades enfrentadas cotidianamente, como também quais os distanciamentos e 

aproximações do que consideramos necessário para o pleno exercício da cidadania. 

Com isso, algumas modificações foram implantadas. Passou-se então a acompanhar os 

alunos na escola e oferecer atividades esportivas para os pais das crianças, uma vez que eles, 

assim como seus filhos, sofriam das mesmas necessidades identificadas no início do projeto 

(ociosidade e falta de oportunidade de uma prática esportiva de qualidade). 

Com esta modificação, segundo PPSA (s/d), houve uma melhora significativa no 

funcionamento do projeto, estabelecendo uma característica familiar em suas atividades 

vinculando aos seus objetivos a parceria família, escola, criança e projeto. 

Ainda conforme PPSA (s/d) no ano de 1998, decidiu-se modificar a questão do reforço 

escolar realizado no projeto, que atendia exclusivamente alunos com dificuldades na escola, 

solucionando os problemas na medida em que se apresentavam. Com isso, no início de 1999, 

o atendimento do projeto nos finais de semana foi modificado, e começou-se a atender numa 

sistemática de rodízio, o que possibilitou a passagem de todas as crianças pela hoje chamada 

Oficina do Saber, conforme foi dito anteriormente com atividades de arte-educação, música e 

atividades pedagógicas escolarizadas. Tratava-se não apenas de uma mudança de nome, mas 

sim a forma e o objetivo foram totalmente alterados. 

Outra ação que vale a pena ressaltar foi a decisão em realizar um planejamento 

participativo dentro do PSA, no início no segundo semestre de 1998. Esta ação tinha o intuito 

de garantir que todas as atividades do projeto tivessem um pensamento comum, além de 

aumentar o nível de compromisso de todos, já que seria fruto de uma construção coletiva. 

Além disso percebia-se a falta de um maior envolvimento com os pais das crianças. 

Essas mudanças foram feitas principalmente com os contatos das parcerias existentes com o 

INDESP e o IAS. Segundo PPSA (s/d), essas mudanças possibilitaram uma melhor eficiência 
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para o alcance de seus objetivos, além do fechamento da tríade de ação do PSA: Família, 

Escola e Projeto. 

O principal objetivo do Projeto Santo Amaro com suas atividades hoje consiste em 

“transmitir conhecimentos, valores, significados e normas sociais que permitam a crianças e 

jovens construírem uma visão crítica da realidade em que estão inseridos e de si próprios, 

capaz de orientar ações voltadas para o exercício efetivo da cidadania e para a construção de 

uma sociedade mais justa”. Além disso, “desenvolver um trabalho educativo ligado a regras 

para manutenção da saúde e bem-estar físico e mental, de si próprio e da comunidade”. 

Além deste, o Projeto Santo Amaro por meio de seus objetivos específicos articula 

seus intuitos indiretos tais como: 

 

• Desenvolver as competências pessoais, sociais, produtivas e cognitivas nas crianças e 

adolescentes atendidos; 

• Propiciar aos educadores envolvidos na execução do programa, condições que 

permitam o entendimento pleno, a adesão pessoal e a prática conseqüente da educação 

pelo esporte; 

• Sistematizar e disseminar o patrimônio de idéias e práticas desenvolvidas no marco da 

implementação do novo paradigma nas relações esporte-educação (educação pelo 

esporte), para gerar novas iniciativas e melhorar iniciativas existentes; 

• Atender a cerca de 800 crianças da Comunidade de Santo Amaro com atividades 

esportivas, atendimento médico-odontológico, arte-educação; 

• Promover a participação da família na organização, gestão e avaliação do Projeto; 

• Estimular e orientar a comunidade para o uso do esporte como fator de integração, 

saúde e melhoria da qualidade devida; 

• Envolver acadêmicos e professores da UPE, oferecendo oportunidade de atuar em 

situação real de aprendizado; 

• Apoiar e valorizar a escola exercitando nas crianças e jovens o interesse pela 

aprendizagem; 

• Desenvolver um trabalho educativo ligado a regras para manutenção da saúde e bem-

estar físico e mental, de si próprio e da comunidade. 

 

Os monitores e voluntários que lecionam no Projeto Santo Amaro são selecionados a 

cada 6 meses, entre os acadêmicos da Escola Superior de Educação Física da Universidade de 



 71 

Pernambuco (ESEF-UPE) para as atividades esportivas, na Faculdade de Odontologia de 

Pernambuco (FOP) e na Faculdade de Ciências Médicas (FCM) ambas da UPE para as 

atividades de saúde de cunho médico e odontológico, e costumeiramente na Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) para as atividades da Oficina do Saber, haja vista que a 

Universidade de Pernambuco não possui cursos para este tipo de formação. 

O processo de capacitação do monitores e voluntários é desenvolvido semanalmente 

com os Coordenadores Setoriais (Esportes, Oficina do Saber ou Saúde), além de reuniões 

mensais com todas as áreas. Atrelado a isso nos meses de janeiro e julho na volta do recesso 

de férias existe sempre uma capacitação mais sistematizada que dura cerca de 2 ou 3 dias. 

 Algumas observações merecem ser ressaltadas:  

• A participação nas reuniões é obrigatória e constitui-se um elemento de avaliação 

tanto para o ingresso como para a permanência no Projeto; 

• As reuniões semanais são marcadas em dia e horário de conveniência dos grupos 

específicos e de um coordenador. Essas reuniões têm por objetivo discutir e avaliar as 

experiências da semana e resolver eventuais problemas; 

• As datas e horários das reuniões por área e gerais são definidas em conjunto pelo 

grupo de interessados e divulgadas em calendário semestral. 

 

No tocante à avaliação, ela é entendida no Projeto Santo Amaro como um mecanismo 

planejado com a finalidade de alcançar os objetivos definidos anteriormente. Para isso, os 

parâmetros avaliativos são processados em todos os momentos do Projeto, ressaltando o seu 

caráter específico para cada momento e em função de cada objetivo. 

Desta forma, conforme PPSA (s/d), a avaliação pode assumir aspectos de Marco 

Zero, quando da necessidade de informação para início de alguma ação; De processo, durante 

o andamento do Projeto, buscando refletir sobre a dinâmica de funcionamento do PSA, as 

relações, coordenação/estagiários/alunos/comunidade/parceiros; Avaliação de resultados que 

ocorre, também, durante o processo, onde se busca analisar os impactos/benefícios 

proporcionados aos envolvidos e sua relação com os princípios e objetivos da proposta de 

trabalho. 

O Projeto Santo Amaro estabelece como princípio o envolvimento de todos os 

interessados no Projeto (UPE, Coordenadores, Monitores, Voluntários, Comunidade, 

Parceiros) na construção e efetivação da avaliação, haja vista que sem esse envolvimento, 

pode-se cair no erro de uma avaliação descontextualizada, afastada da convivência dos 

interessados, e, portanto, ao final, estéril. 
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4.1 A PARCERIA COM O PROGRAMA EDUCAÇÃO PELO ESPORTE E O 

INSTITUTO AYRTON SENNA 

 

O nascimento do Programa Educação pelo Esporte (PEE) acontece um pouco depois 

da fundação do Instituto Ayrton Senna (IAS). O IAS representa a concretização de um sonho 

antigo do piloto Ayrton Senna que sempre objetivou oferecer de certa forma mecanismos para 

que crianças e jovens brasileiros pudessem desenvolver e transformar seus potenciais e 

talentos. A escolha do público-alvo foi feita a partir da crença de Ayrton no público infanto-

juvenil como fonte para a construção de um país melhor para todos (HASSENPFLUG, 2004). 

Após a morte do piloto sua irmã, Viviane Senna, tomou para si esse antigo desejo do 

irmão e fundou o Instituto Ayrton Senna no qual o Programa Educação pelo Esporte foi sua 

primeira ação. 

A escolha pelo Esporte se deu em função não apenas pela carreira de atleta de Ayrton, 

mas principalmente pelo entendimento do potencial das atividades esportivas como veículo 

para desenvolver conhecimentos, atitudes e valores importantes para a formação do indivíduo 

e para a vida em sociedade. 

Nesse sentido o IAS começou suas atividades com a idéia de um compromisso ético, 

por meio de um sentimento de co-responsabilidade entre o poder público, o mundo 

empresarial e as organizações da sociedade civil. Para tal, e com a certeza de que esse 

posicionamento político traria um impacto significativo na vida das crianças e jovens 

participantes, o Instituto buscou um trabalho com todos os setores da sociedade, iniciando 

através de uma parceria com a Universidade de São Paulo (USP) para a implementação da 

educação pelo esporte para o desenvolvimento humano. 

O projeto pioneiro do PEE foi o “Esporte Talento”, surgido em 1995, que tinha um 

objetivo inicial, como o próprio nome diz, de buscar e promover talentos esportivos nas 

modalidades de futebol, basquete, handebol e canoagem. Essa escolha se deu principalmente 

pelo fato do próprio convívio de Ayrton Senna com a USP, onde no Centro de Práticas 

Esportivas da USP (CEPEUSP) ele em suas estadias no Brasil freqüentava o local para se 

exercitar. 

A parceria com as universidades como parceiras do Programa sempre fez parte dos 

objetivos do PEE, haja vista a capacidade dessas instituições em produzir e disseminar o 

conhecimento. A contribuição que a parceria entre IAS e Universidade espera trazer para as 

atividades do PEE diz respeito à criação de respostas e de modelos de ação bem-sucedidos e, 
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deste modo, possam inspirar a sociedade e o Estado na arrumação dos diversos problemas 

sociais. 

E com este pensamento que a parceria entre IAS e Universidade está pautada, e se 

desenvolve através de três eixos principais: São eles: 

 

• Implementar ações multi e interdisciplinares no que se refere à formulação de 

projetos de extensão universitária, que envolvam estudantes e professores das 

universidades advindos de diversas áreas de conhecimento de modo a 

desenvolver a educação pelo esporte; 

• Utilizar os espaços e equipamentos esportivos já existentes nos campus do país 

(quadras, piscinas, materiais e aparelhos), para potencializar o seu 

aproveitamento; 

• Disponibilizar ações, espaços e equipamentos para as comunidades de baixa 

renda que vivem próximas às universidades e que muitas vezes não têm acesso 

nem condições de praticar esportes ou de vivenciar o lazer. 

 

Deste modo, envolver algumas universidades brasileiras na criação, sistematização e 

disseminação de seus objetivos com o Programa pareceu ao IAS um percurso adequado, haja 

vista que essas estratégias pretendem cumprir os intuitos de cada uma das instituições, além 

de contribuir para o desenvolvimento social do país. O ponto de interseção entre os objetivos 

do Instituto e os da universidade ganhou cenário apropriado no âmbito da extensão 

universitária, cujo intuito consiste em estreitar o elo entre universidade e sociedade 

(HASSENPFLUG, 2004). 

Depois da USP, já em 1996 outras 5 universidades foram selecionadas para integrar o 

PEE, a Universidade de Pernambuco (UPE) com o Projeto Santo Amaro, a Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) com o Projeto Guanabara, a Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul (UFMS) com o Projeto Córrego Bandeira, a Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos (UNISINOS) com o Projeto Escolinhas Integradas8 e a Universidade Federal do Pará 

(UFPA) com o Projeto Riacho Doce. 

Em 2003, o “time” do PEE ganhou novos “reforços” com a inclusão de mais 08 

universidades e seus respectivos projetos, são eles: Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

com o Projeto Gralha Azul; Universidade Estadual de Londrina (UEL) com o Projeto Perobal; 

                                                 
8 O Projeto da UNISINOS atualmente se chama Programa Esporte Integral. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com o Projeto Nova Descoberta; 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) com o Projeto Jovens com a bola toda; 

Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT) com o Projeto Kuramoto; Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) com o Projeto Alegria Vila São Luís; Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) com o Projeto Brinca Mané; Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) com o Projeto Quero-Quero. 

O processo educativo focado no Programa Educação pelo Esporte apóia-se 

diretamente no Paradigma do Desenvolvimento Humano, que segundo Educação pelo Esporte 

(2004) é uma proposta do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e 

pretende integrar a produção econômica ao desenvolvimento das pessoas, da sociedade e do 

meio ambiente. O Instituto Ayrton Senna sistematizou sua proposta de trabalho tendo o 

Paradigma do Desenvolvimento Humano como um de seus princípios fundamentais. A visão 

apresentada por este paradigma entende que todas as pessoas nascem com um potencial e 

precisam de oportunidades para desenvolvê-lo, e para preparam-se para fazer escolhas para si 

mesmas e para a comunidade. 

Deste modo, os programas do IAS, sobretudo o Programa Educação pelo Esporte, 

acreditam que promover desenvolvimento humano no Brasil representa um duplo desafio, 

uma vez que além de buscar soluções para desenvolver os potenciais das novas gerações, 

ainda precisam aplicar essas mesmas soluções em larga escala, mesmo sendo uma 

organização não-governamental. Para tal, o IAS crê que seja preciso estabelecer um pacto 

entre todos os segmentos da sociedade, uma vez que nenhum setor poderá enfrentar esta 

enorme empreitada sozinho. Segundo Hassenpflug (2004), o Estado, o Mercado e o Terceiro 

Setor devem adotar a ética da co-responsabilidade social, somando esforços, vontades e 

competências para a construção de respostas plausíveis ao desafio de desenvolver em grande 

escala o potencial das pessoas. 

Nesse sentido, para o Projeto Santo Amaro (s/d), trabalhar dentro da filosofia da 

Educação pelo Esporte representa o empenho no desenvolvimento de competências pessoais, 

sociais, cognitivas e produtivas que entendam o esporte como uma via privilegiada para 

educar crianças e jovens para a vida, promovendo dessa forma o desenvolvimento humano em 

nosso país. 

Este modelo educativo preconizado pelo IAS acredita que podemos desta forma 

contribuir no desenvolvimento de competências, capacidades, atitudes, comportamentos e 

valores. 
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Neste contexto, de que forma é possível desenvolver os potenciais das crianças e 

adolescentes? Como atrelar as premissas do desenvolvimento humano às práticas educativas 

adotadas no Programa Educação pelo Esporte? Segundo Hassenpflug (2004), existem dois 

caminhos básicos. Ao procurar definir os focos de seu trabalho educativo, o Instituto Ayrton 

Senna implementou diferentes caminhos para desenvolver o potencial humano, tanto na 

educação formal quanto na educação complementar. Na educação formal escolarizada, o IAS 

trabalhar no sentido do desenvolvimento dos potenciais de alunos do ensino público através 

de programas de aceleração da aprendizagem, correção de fluxo escolar, alfabetização, 

tecnologia e melhoria da gestão escolar. Já na vertente denominada pelo Instituto de Educação 

complementar, são oferecidas oportunidades inovadoras de aprendizagem utilizando-se da 

arte, da comunicação, do desenvolvimento sustentável, do protagonismo juvenil e do esporte. 

Nesse contexto, o IAS procurou fundamentar sua intervenção e encontrou no relatório 

para a UNESCO feito pela Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI seu 

principal norte. Este relatório é fruto de uma formulação conjunta de personalidades mundiais 

da educação, coordenado por Jacques Delors. O Instituto Ayrton Senna identifica nos quatro 

pilares da educação do relatório da UNESCO um referencial teórico essencial para orientar na 

elaboração de roteiros e propostas para o desenvolvimento de competências importantes para 

a vida pessoal, social e produtiva. 

Para Hassenpflug (2004), esses pilares servem como mapa e bússola para orientar os 

educadores nos diversos conhecimentos e transformações cada vez mais freqüentes em nossa 

sociedade, alterando modos de enxergar, aprender, ensinar e a viver. 

Os quatro pilares da educação (Aprender a Conhecer, Aprender a Conviver, Aprender 

a Fazer e Aprender a Ser) seria uma possibilidade concreta de dialogar com uma educação 

voltada para o desenvolvimento humano, visando o desenvolvimento de potenciais. 

Ao apresentar os quatro pilares, Delors (2001) relata que a educação deve transmitir de 

forma sólida e eficaz cada vez mais saberes e saber-fazer evolutivos, e que estejam 

diretamente adaptados com o atual estado cognitivo da civilização, pois se constituem como 

as bases das competências do futuro. Nesse sentido, não basta que cada indivíduo acumule no 

início da vida uma determinada quantidade de conhecimento, podendo abastecer-se 

livremente. Antes disso é preciso estar à altura de aproveitar e explorar, em todos os 

momentos da vida, todas as ocasiões de atualizar, aprofundar e enriquecer os conhecimentos 

adquiridos anteriormente, e de se adaptar a um mundo em mudança. 

Ainda para Delors (2001), para poder dar conta de toda a sua amplitude de missões, a 

educação organizada em torno de quatro aprendizagens, ao longo da vida, será para cada o 
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indivíduo os pilares do conhecimento. Aprender a Conhecer: consiste na aquisição dos 

instrumentos da compreensão. Aprender a Fazer: busca agir com o meio envolvente. 

Aprender a Viver juntos: tem o intuito de participar e cooperar com os outros nas diversas 

atividades humanas. Aprender a Ser: via essencial que integra os outros três pilares. Cada um 

dos pilares deve ser objeto de atenção igual no que se refere ao ensino estruturado, 

objetivando que a educação apareça como uma experiência global a levar ao limite, no 

decorrer de toda a vida, desde o plano cognitivo, prático, até o indivíduo enquanto pessoa e 

membro da sociedade. 

A partir da adoção dos quatro pilares da educação como norte de intervenção, a equipe 

do IAS começou a empreender uma clara definição das competências que cada uma das 

aprendizagens deveria gerar nas crianças e jovens: Aprender a Ser (conjunto de competências 

pessoais); Aprender a Conviver (conjunto de competências relacionais); Aprender a Fazer 

(conjunto de competências produtivas); Aprender a Conhecer (conjunto de competências 

cognitivas). 

 

4.2 APROFUNDANDO NOS PILARES... 

 

Achamos pertinente abordar a discussão sobre os pilares da educação, uma vez que, ao 

tornar-se o referencial base para a ação dos projetos apoiados pelo Programa Educação pelo 

Esporte, interferiu significativamente na ação do Projeto Santo Amaro. Deste modo, podemos 

apontar que a ação proposta pelo Terceiro Setor interferiu no cotidiano desenvolvido pelo 

Projeto de Extensão Universitária. 

 

4.2.1 Aprender a conhecer (Competências Cognitivas) 

 

Para Delors (2001), o Aprender a Conhecer pode ser considerado ao mesmo tempo 

como um meio e como uma finalidade da vida humana. Meio porque se busca que cada um 

aprenda a compreender o mundo que o rodeia, para desenvolver suas capacidades 

profissionais, para comunicar-se, etc. Finalidade, porque seu eixo principal é o prazer de 

compreender, de conhecer, de descobrir. 

Delors (2001) afirma que este tipo de aprendizagem tem por objetivo não tanto a 

aquisição do repertório de saberes, mas primordialmente o domínio dos próprios instrumentos 

do conhecimento. 
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O ganho de conhecimentos que permite compreender melhor o ambiente sob seus 

inúmeros aspectos facilita o início da curiosidade intelectual, estimula o sentido crítico e 

permite compreender o real, através da aquisição de autonomia para a capacidade de discernir. 

Aprender para conhecer pressupõe, primeiramente, aprender a aprender, treinando o 

processo de atenção, da memória e do pensamento. Desde a infância, o jovem precisa 

aprender a prestar atenção às coisas e às pessoas. 

O processo de aprendizagem do conhecimento nunca cessa, e pode enriquecer-se 

mediante qualquer experiência. Deste modo, a educação, sobretudo a inicial, pode ser 

considerada bem-sucedida caso consiga transmitir aos indivíduos o impulso e as bases que 

façam com que continuem a aprender ao longo da vida. 

Nesse sentido, segundo Hassenpflug (2004), aprender a conhecer não significa apenas 

a acumulação de grandes quantidades de conhecimentos, mas a possibilidade de expandir e 

aprofundar essa bagagem no decorrer da vida. Com isso, para que o desejo de atualização e 

ampliação dos conhecimentos realmente motive o indivíduo na procura de oportunidades de 

aprendizagem, faz-se necessário que o mesmo tenho curiosidade intelectual e prazer em 

aprender. É este prazer de aprender o novo e de visualizar novos ângulos e possibilidades em 

coisas já conhecidas que nos mobiliza a encarar os desafios da aprendizagem. Sem essa ânsia, 

o processo de aprendizagem reflete em um ato puramente mecânico, resultando numa 

assimilação passiva de informações, excetuando uma apropriação pessoal ativa do 

conhecimento, o que caracterizaria uma aprendizagem significativa. Desta forma, o desafio 

que temos pela frente será pensar apenas no que ensinar, mas como ensinar, de modo que 

possamos construir um ambiente favorável para estimular o prazer em aprender e a obtenção 

de aprendizagens expressivas, formando uma base sólida para os processos de criação, 

recriação e expansão de saberes. 

Atrelado a isso, outros fatores ligados ao Aprender a Conhecer estabelecem elos 

muitas vezes necessários para a relação dos conhecimentos, tais como:  

 

• Aprender a aprender: Autodidatismo – Os educandos, ao dominarem o processo de 

produção e gestão do conhecimento, adquirem com isso alguns mecanismos 

importantes, permitindo conduzir a própria aprendizagem; 

 

• Ensinar o ensinar: Didatismo – Transmitir os conhecimentos adquiridos por meio do 

desenvolvimento de habilidades didáticas; 
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• Conhecer o conhecer: Construtivismo – Construir seu próprio conhecimento de 

forma independente e eficaz. Trata-se de preparar os indivíduos para produzirem 

saberes numa perspectiva construtivista e não somente computá-los e aplicá-los. 

 

Segundo Hassenpflug (2004), o Aprender a Conhecer traz ainda, baseado nos Sete 

Códigos da Modernidade de Bernardo Toro, algumas competências mínimas que crianças e 

jovens precisam desenvolver; são elas: 

 

• Leitura e Escrita; 

• Cálculo e resolução de problemas; 

• Análise e interpretação de dados, fatos e situações; 

• Acesso à informação acumulada; 

• Interação crítica com os meios de comunicação; 

 

Trazendo a análise e a compreensão do pilar Aprender a Conhecer para o ambiente do 

esporte, Hassenpflug (2004) relata que crianças e jovens podem aprender tudo aquilo que 

despertar sua curiosidade, seu interesse, tudo aquilo que apresente um significado em sua 

vida, que se ligue diretamente ao seu cotidiano e às suas vivências. 

É possível comparar situações, interpretar dados, organizar e compartilhar diferentes 

ideias por meio do jogo, por exemplo. Desta forma, o aluno pode, a partir de sua própria 

vivência, aprender com os erros, acertos e dificuldades, associando a experiência obtida no 

jogo, e transportar isso para fora da quadra em sua vida cotidiana. 

A atividade física por si só permite a aplicação de saberes em outras áreas do 

conhecimento, seja por funções orgânicas e anatômicas, ou ainda aplicações matemáticas tais 

como porcentagem, ângulos, parábolas dentre outros. Além disso, o histórico e o processo 

evolutivo das modalidades esportivas possibilitam aos discentes contextualizar esse 

conhecimento de forma crítica, suas relações, toda a dinâmica social envolvida, o 

desenvolvimento técnico científico, a necessidade de regras, etc. 

Em sua aplicação no Programa Educação pelo Esporte, trazer essas competências na 

prática pedagógica pressupõe projetos educativos interdisciplinares, possibilitando a 

abordagem integrada dos quatro pilares, de modo a permitir que cada área que compõe o 

Programa (esporte, arte-educação e saúde) proponha e implemente atividades peculiares de 

seus contextos, atendendo a objetivos específicos. 
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Aprendemos do mesmo jeito que o coração bate: em todos os tempos e 
lugares – e para sempre. Com pessoas e bichos, com estrelas e flores. Com 
nossos acertos e erros. Aprender é direito de todos, e não há aprendizagem 
sem amor. Aprendi que o aprender é infinito (Marco Antonio Pessoa da Silva 
Filho, 11 anos, PE. - HASSENPFLUG, 2004, p. 55). 
 

 
4.2.2 Aprender a fazer (Competências Produtivas) 

 

 O pilar Aprender a Fazer está intimamente ligado ao Aprender a Conhecer. Segundo 

Delors (2001), são praticamente indissociáveis. O pilar em questão está mais direcionado à 

questão da formação profissional, preocupando-se como ensinar o aluno a colocar em prática 

seus conhecimentos, bem como adaptá-los ao trabalho futuro. 

 O Aprender a Fazer supera a concepção de representar simplesmente a preparação de 

alguém para uma determinada tarefa material. Nesse sentido, e apesar de apresentar um valor 

formativo expressivo, o pilar não significa apenas uma mera transmissão de práticas muitas 

vezes rotineiras e cotidianas. 

 O aumento das exigências no campo de trabalho e a constante busca de um 

compromisso pessoal do trabalhador (muitas vezes considerado como um agente de mudança) 

trazem consigo uma tendência de valorização de qualidades como a capacidade de se 

comunicar, de trabalhar em grupos, de gerir e resolver conflitos, dentre outros, tratado com 

freqüência sobretudo no setor de serviços. Em suma, o Aprender a Fazer trata da formação 

para o trabalho, do desenvolvimento de competências para ser produtivo na vida. 

 Contudo, a análise feita por Delors (2001) ultrapassa a mera concepção da 

aprendizagem de uma profissão, preocupa-se principalmente com o tipo de formação dada às 

novas gerações considerando a constante transformação do mundo do trabalho em virtude dos 

avanços tecnológicos. Nesse sentido, Hassenpflug (2004) relata que no leque dessas 

transformações, os conhecimentos e funções específicas tendem a ser ultrapassados. Desta 

forma, o autor se interroga: o que ensinar hoje aos nossos educandos que seja válido quando 

ingressarem no mundo do trabalho? Que competências priorizar? 

 Ainda para o autor, é preferível direcionar nossa atenção para o desenvolvimento de 

competências que se atrelem a qualquer atividade humana e para a questão do 

empreendedorismo, capacitando pessoas para colocarem em prática seus conhecimentos e a 

encarar a diversidade do mundo do trabalho. A atualização permanente torna-se também 

imprescindível, bem como a predisposição para aprender sempre, renovar saberes, habilidades 

e comportamentos, além de ser flexível e criativo. 
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 Com isso, o conceito de “competência profissional”, muito utilizado nessa era pós-

moderna em que vivemos, aliando formação técnica de qualidade com habilidades de gestão, 

é cada vez mais requisitado no campo de qualquer atividade profissional. Além disso, 

capacidade para trabalhar e decidir em grupo, gerir e resolver conflitos, expressar-se com 

clareza, iniciativa, criatividade e autonomia para pensar e agir. 

 Deste modo, cabe-nos pensar, assim como Hassenpflug (2004), que contribuição uma 

organização social que trabalha com crianças e jovens da faixa etária entre 07 e 17 anos pode 

fornecer para a formação de competências produtivas de seus alunos? 

 Para isso o Programa Educação pelo Esporte entende que em primeiro lugar seria a 

questão da valorização da família perante os participantes, buscando uma ação complementar 

com os professores das crianças e jovens e de suas respectivas famílias. Nesse contexto, cabe 

à escola o compromisso maior de buscar o desenvolvimento de aptidões e competências 

essenciais para o exercício de qualquer atividade de cunho empreendedor. Quanto às 

organizações sociais que exercem função complementar, caberia assumir a co-

responsabilidade pela educação das novas gerações, disponibilizando educadores competentes 

e um espaço rico em oportunidades e vivências educativas. Deste modo, formar as novas 

gerações para sua inclusão e sucesso no mundo do trabalho pressupõe oferecer um ensino de 

qualidade dentro e fora do ambiente escolar institucionalizado e motivá-las para a aquisição 

de novas aprendizagens. 

Hassenpflug (2004) aponta ainda duas competências produtivas básicas, que se 

constituem como o alicerce de todo o pilar, fazendo o elo de compreensão com os diferentes 

símbolos, dados, códigos, e outras formas de comunicação; são eles: 

 

• Criatividade: Habilidade de imaginar, elaborar e concretizar ideias, caminhos e 

soluções que possuam o poder de transformação de uma determinada situação 

existente em outra forma desejada, buscando respostas que contribuam para novas 

possibilidades de encaminhamento de uma questão. 

 

• Aquisição, gestão e produção do conhecimento: O autodidatismo, o didatismo e o 

construtivismo (já explicados anteriormente) são partes que não se separam do mundo 

do trabalho. Assim, a manifestação dessas capacidades acontece por meio de atitudes e 

valores, e concebem o entendimento da escola e as demais situações e momentos da 

vida (tempo livre, dentre outros) como ambiente propício para o aprimoramento de 

nossas habilidades. 



 81 

Além destas, o ser produtivo carece também do aprofundamento de outros domínios 

do Aprender a Fazer, reinventando sempre seu trajeto profissional, buscando alguns outros 

elementos, tais como: 

 

• Especialização; 

• Organizar, desenvolver e avaliar o próprio trabalho; 

• Polivalência e Versatilidade; 

• Saber liderar e ser liderado; 

• Delegar Responsabilidades; 

• Aprender a negociar e assumir compromissos; 

• Trabalhar em grupo; 

 

Ao aplicar o Aprender a Fazer, Hassenpflug (2004) entende que a maior contribuição 

que a prática esportiva pode oferecer no caminho do desenvolvimento de competências 

produtivas é a formação de habilidades e atitudes permanentes, de modo a contribuir na 

participação no mundo do trabalho e na construção de um projeto de vida, condições básicas 

para o exercício pleno da cidadania. 

Essa habilidade se refere a trabalhar em grupo, respeitar decisões, capacidade de 

iniciativa, resolução de conflitos, atitude solidária, cooperativa, democrática, busca de 

soluções para problemas comuns a todos; autonomia de organizar, alterar e aperfeiçoar suas 

próprias atividades. Estas são, em suma, as principais características que a concepção de 

Educação pelo Esporte prioriza, amplia e potencializa, buscando sempre a melhor vocação 

educativa do esporte. 

Nesse sentido, a ação educativa que utiliza a atividade esportiva como veículo precisa 

procurar conhecer as expectativas de vida e de futuro que as crianças e jovens participantes 

trazem consigo, buscando ampliar o horizonte de possibilidades. 

Pertinente consiste a ação de oferecer dados claros e discutir essas informações com os 

participantes sobre o real significado dessas opções de vida no que se refere à formação, 

oportunidades, exigências, dificuldades, dentre outros, objetivando uma visão crítica das 

profissões compatíveis com seus interesses, dentro e fora do mundo esportivo. 
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4.2.3 Aprender a conviver (Competências Sociais) 

 

Não há dúvida que o estado de viver juntos, viver com os outros, representa hoje em 

dia um dos maiores desafios da educação. 

Segundo Delors (2001), a educação tem como missão transmitir conhecimentos acerca 

da diversidade da espécie humana, além de levar as pessoas a tomarem consciência das 

semelhanças e da interdependência entre todos os indivíduos do planeta. 

O autor ainda se interroga de como podemos conceber uma educação capaz de evitar 

os conflitos de maneira pacífica, promovendo o conhecimento dos outros, de suas culturas, e 

seus costumes espirituais. 

A educação, com o intuito de estabelecer um contexto igualitário, tenta, por meio de 

objetivos e projetos comuns, trocar os preconceitos e as hostilidades por uma cooperação 

serena e a amizade. Para tal, Delors (2001) acredita que a educação deve utilizar-se de dois 

caminhos complementares: a descoberta progressiva do outro e a participação de projetos 

comuns ao longo de toda a vida, como meio de aparar e evitar conflitos latentes. 

Para que seja possível a descoberta do outro certamente faz-se necessária a descoberta 

de si mesmo, como pensa, como age, como sente. A educação oferecida pela escola, família, 

comunidade, dentre outros deve ajudar as crianças e jovens a descobrirem-se a si mesmos, 

aprimorando suas competências pessoais, como o autoconhecimento. Só desta forma poderão 

se colocar no lugar dos outros e compreender suas reações. Para isto, o confronto através do 

diálogo e da troca de argumentos é um dos principais instrumentos. Desenvolver esta postura 

positiva na escola tornar-se-á extremamente útil para os comportamentos sociais ao longo da 

vida. 

Delors (2001) complementa ao relatar que, quando se trabalha em conjunto por meio 

de projetos motivadores e fora daquilo que se é rotineiro, as diferenças e os conflitos tendem a 

diminuir, chegando em alguns casos até a desaparecer. O Esporte, por exemplo, segundo o 

próprio Delors (2001), é um espaço onde inúmeras tensões entre diferentes classe sociais ou 

nacionalidades se transformam muitas vezes em solidariedade através da experiência e do 

esforço por uma causa em comum. 

A escola como principal ferramenta da educação formal deve gerar tempo e diferentes 

ocasiões para iniciar crianças e jovens em projetos de cooperação, no campo das atividades 

esportivas e culturais, além de atividades sociais, tais como renovação de bairros, auxílio aos 

mais desfavorecidos, ações de cunho humanitário e solidário, etc. 
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As outras organizações educativas por sua vez devem dar continuidade ao trabalho 

iniciado na escola. Entretanto, esta prática diária pode levar professores e alunos envolvidos 

em projetos comuns a darem origem à aprendizagem de métodos de resolução de conflitos, o 

que pode mais na frente constituir uma referência para o futuro dos alunos. 

Hassenpflug (2004) relata, assim como Delors (2001), que o Aprender a Conviver 

consiste num dos maiores desafios da educação, haja vista que o clima de exacerbação em 

torno da competição social desfavorece amplamente a cooperação entre as pessoas, e também 

a convivência baseada na igualdade. Além disso, a autora salienta que não nascemos 

conhecendo as regras de convivência. Elas são construídas, aprendidas e exercitadas até que 

sejam interiorizadas pelos indivíduos e transformem-se num padrão contínuo de conduta, se 

expressando de forma natural. 

De fato, é bastante difícil para a educação oferecer por si só uma resposta a tudo que 

se refere às questões acerca do processo de convivência, mas exerce sem dúvida um papel 

importante na superação deste quadro. Um dos mecanismos para inspirar a cooperação e a 

solidariedade é o engajamento de pessoas em redes interativas, de modo a ampliar os 

relacionamentos e os contatos. 

Em ambientes pedagógicos, pode acontecer o envolvimento de crianças e jovens em 

projetos educativos, desviando sua atenção de preconceitos e hostilidades para enfocar o 

alcance de objetivos em comum. Isto propicia muitas vezes uma identificação maior entre os 

participantes do grupo, colocando as diferenças em segundo plano. No caso dos jovens, uma 

estratégia interessante é estimular seu protagonismo, oportunizando sua participação em 

projetos comunitários em que possam desenvolver atitudes de compromisso e co-

responsabilidade no ambiente de sua comunidade. 

Ainda para Hassenpflug (2004), “conviver é encontrar-se com o outro”. Portanto, as 

competências relacionais são aquelas que permitem às crianças e aos jovens possibilidades 

para o desenvolvimento de suas relações interpessoais e com a sociedade, obtendo um nível 

maior de convivência. O relacionamento interpessoal diz respeito à interação entre duas ou 

mais pessoas, em ambientes como a família, uma amizade na escola, no trabalho, etc, e está 

ligada à maneira como uma pessoa percebe a outra. O relacionamento social, por sua vez, 

refere-se às comunidades, aos projetos coletivos, à política, à cultura, ao meio ambiente, 

dentre outros, e a todas as instâncias públicas da vida. Veja abaixo exemplos de competências 

inerentes aos níveis interpessoal e social: 
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QUADRO Nº 4 

RELAÇÃO SOCIAL E INTERPESSOAL DO PILAR APRENDER A CONVIVER 

APRENDER A CONVIVER – COMPETÊNCIAS RELACIONAIS 

NÍVEL INTERPESSOAL NÍVEL SOCIAL 

Reconhecimento do outro Compromisso com o coletivo 

Convívio com a diferença Compromisso com o ambiente 

Interação Compromisso com a diversidade cultural 

Comunicação  

Afetividade e Sexualidade 

Convívio em grupo 

Quadro disposto em Hassenpflug (2004, p. 104). 

 

 No que se refere ao pilar Aprender a Conviver aplicado na metodologia do Programa 

Educação pelo Esporte, ele é tratado como primordial e intrínseco a todas as atividades 

esportivas. 

 Contrariamente ao que acontece no esporte de alto rendimento, as regras das 

atividades esportivas podem ser adaptadas e construídas coletivamente, objetivando ajustar às 

condições de desempenho de um determinado momento ou de um dado grupo específico. Esta 

construção se dá conjuntamente e por meio do diálogo e da negociação com o grupo. 

 Neste momento de conversa e diálogo, os educadores podem trabalhar as 

competências de cunho interpessoal e social, tais como: saber ouvir, aguardar sua vez para 

falar, argumentar, contra-argumentar, dentre outros. Além disso, é possível vivenciar valores 

éticos essenciais como respeito, responsabilidade, cooperação, etc. 

 É válido ressaltar que as atividades esportivas promovem também momentos de 

tensão, competição, disputa, que podem manifestar-se através da agressividade e do 

descontentamento. Estas situações adversas podem representar um importante veículo de 

reflexão, intermediando o autoconhecimento, o autocontrole, a superação de condutas 

negativas, oportunizando deste modo um conhecimento sobre si mesmo e sobre importantes 

competências pessoais, uma vez que ao tomar conhecimento de si, os alunos preparam-se para 

que posteriormente tomem consciência do outro, de seus espaços, direitos, deveres e de regras 

de convivência. 

 Além disso, o esporte é uma ferramenta que possibilita em muitos casos um 

direcionamento positivo da agressividade natural do ser humano, utilizando-a para dinamizar 

a vontade, a persistência, a determinação. 
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 Podemos também desenvolver nas crianças e jovens competências específicas e 

próprias do segmento esportivo, tais como: 

 

• Cultura de Paz; 

• Resolução de Conflitos; 

• Convívio com a vitória e a derrota; 

• Consciência de direitos e deveres; 

(HASSENPFLUG, 2004, p. 106 – 109) 

 

4.2.4 Aprender a ser: Competências Pessoais 

 

 O pilar Aprender a Ser é apontado como a síntese dos demais pilares (Aprender a 

Conhecer, Aprender a Fazer e Aprender a Conviver) e por ser inerente a todas as 

aprendizagens permeia as ações educativas voltadas para a formação integral das pessoas. 

 Segundo Delors (2001), a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI 

desde sua primeira reunião sempre reafirmou um princípio fundamental: a educação deve 

contribuir para o desenvolvimento total da pessoa. Isso inclui espírito e corpo, inteligência, 

sentido estético, sensibilidade, responsabilidade pessoal, dentre outros. 

 Nesse sentido, graças à educação que recebemos na juventude, fomos preparados para 

elaborar pensamentos críticos e autônomos, para formular nossos próprios juízos de valor, 

decidindo por nós mesmos a forma de agir nas diferentes ocasiões da vida. 

 O grande desafio será fornecer às crianças e aos jovens forças e referências intelectuais 

que lhes possibilitem compreender o mundo em que vivem e intervir nele como indivíduos 

justos e responsáveis. A educação nesse contexto tem como papel essencial transmitir a 

liberdade de pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação que precisamos para 

desenvolver nossos talentos e mantermo-nos, o quanto possível, donos de nossos próprios 

destinos. Deste modo, convém oferecer às crianças e aos jovens o máximo de descobertas e 

experimentações possíveis nos mais diversos âmbitos (estética, artística, desportiva, científica, 

cultural e social). 

 Assim, Delors (2001) e sua Comissão aderem plenamente ao relatório do Aprender a 

Ser (UNESCO, 1972): 

 

O desenvolvimento tem por objeto a realização completa do homem, em 
toda a sua riqueza e na complexidade das suas expressões e dos seus 
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compromissos: indivíduo, membro de uma família e de uma coletividade, 
cidadão e produtor, inventor de técnicas e criador de sonhos (FAURE et al., 
1972 apud DELORS, 2001, p. 96). 

 
Este desenvolvimento do ser humano, que se desenrola desde o nascimento 
até a morte, é um processo dialético que começa pelo conhecimento de si 
mesmo para se abrir, em seguida, à relação com o outro. Neste sentido, a 
educação é antes de mais nada uma viagem interior, cujas etapas 
correspondem às da maturação contínua da personalidade. Na hipótese de 
uma experiência profissional de sucesso, a educação como meio para uma 
tal realização é, ao mesmo tempo, um processo individualizado e uma 
construção social interativa. (DELORS, 2001, p. 96). 
 

 
 Como pilar que integra as três aprendizagens precedentes, o Aprender a Ser traz 

consigo o despertar das potencialidades do ser humano nas dimensões cognitiva, social e 

pessoal de maneira completa. Para tal, fazem-se necessárias oportunidades educativas que nos 

coloquem em contato direto com nossa própria individualidade, como marco inicial de um 

processo de desenvolvimento voltado para a totalidade do ser, e que se estende por toda a 

vida. 

 Para Hassenpflug (2004), Aprender a Ser é ir de encontro consigo mesmo, de modo a 

transformar as potencialidades em realidades, construindo um projeto de vida que reflita 

nosso projeto de ser em potencial, o qual cada um de nós traz ao nascer. 

 No decorrer do processo do Aprender a Ser, é possível perceber um dos mais 

importantes aspectos inerentes à ação educativa: a construção de um universo de valores que 

servirá como base futura para a capacidade de tomar decisões e fazer escolhas, tanto diante de 

si mesmo, quanto da sociedade. Com isso, o indivíduo precisa cultivar uma atitude de 

autodesenvolvimento e dominar as competências relacionadas aos demais pilares, conhecer, 

fazer e conviver, construindo e reconstruindo sua própria identidade para viabilizar a 

construção de seus projetos de vida. 

 Hassenpflug (2004) ainda complementa que o pilar Aprender a Ser se refere à 

plenitude do ser humano. Deste modo, o desenvolvimento precisa estar comprometido com a 

realização completa do homem, considerando-o nas suas relações e nos seus papéis sociais, 

seja como pessoa, cidadão, membro de uma família, de uma comunidade, ou ainda como 

produtor de sua realidade e de novas ideias. 

 O Aprender a Ser e suas competências pessoais são aquelas capazes de gerar no 

indivíduo a capacidade de criar uma personalidade única e uma trajetória singular, 

simultaneamente conectadas aos desafios de seu tempo. Estas competências são dispostas em 

dois grupos, Identidade e Projeto de Vida, conforme veremos abaixo: 
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QUADRO Nº 5 

COMPETÊNCIAS DO PILAR APRENDER A SER 

IDENTIDADE E ENCONTRO CONSIGO MESMO 

Autoconhecimento 
Elaboração de pensamentos autônomos e críticos, a partir da tomada 

de consciência de quem você é. 

Auto-Estima 
É a capacidade de gostar de si mesmo, de aceitar-se e de valorizar-se 

exatamente como é. 

Autoconfiança 

Consiste na compreensão e aceitação de si mesmo, ressaltando seus 

potenciais e suas capacidades. Quem possui autoconfiança acredita 

em si mesmo, não tem medo de agir, de errar, de ousar e vai em busca 

do que deseja e de onde quer chegar. 

Autoconceito 

 

É a ideia e a imagem que se tem de si mesmo. Para isso é preciso 

conhecer-se (elaborar uma identidade), ter auto-estima (gostar-se) e 

ter consciência de suas capacidades e conquistas. 

Visão confiante de 

Futuro 

Ter uma visão destemida do amanhã e, por isso, poder sair do 

imediatismo e perceber o futuro como algo desejoso para projetar 

novas realidades e assumir determinados riscos. 

Quadro construído a partir de Hassenpflug (2004, p. 138 e 139). 

 

QUADRO Nº 6 

OUTRAS COMPETÊNCIAS ACERCA DO PILAR APRENDER A SER 

PROJETO DE VIDA 

Querer-Ser 
Consiste na motivação de cada pessoa, disposto na força de um 

sonho, de um futuro desejado. 

Autoproposição: O 

Projeto de Vida 

É ter um sonho, definir etapas para alcançá-lo e saber conduzir o 

processo para concretizá-lo; quando se tem um objetivo e se 

estabelece a forma, o tempo e as etapas para atingi-lo, transforma-se o 

desejo, o querer-ser num projeto de vida. 

Sentido da Vida É o rumo traçado entre o presente e o futuro desejado. 

Autodeterminação 

É ser capaz de escolher o caminho que se quer seguir e não deixar 

que os outros o façam por nós. É necessária para tomar decisões 

apoiadas em crenças e valores que dão sentido ao que somos e ao que 

buscamos. 
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Resiliência 

Capacidade de resistir à adversidade, de não se deixar destruir nos 

períodos difíceis, e ir além, de modo a crescer nos momentos em que 

as dificuldades são muitas e grandes. 

Auto-realização 

A realização acontece a cada passo novo que damos na direção do 

nosso projeto de vida. Isso acontece quando se sabe que está no 

caminho certo e que nele avança continuamente. 

Plenitude 
São aqueles momentos em que de fato alcançamos os nossos desejos 

mais intensamente sonhados. 

Quadro construído a partir de Hassenpflug (2004, p. 140 – 142). 

 

 No que se refere ao trato metodológico do pilar Aprender a Ser no PEE, Hassenpflug 

(2004) cita que as práticas esportivas apresentam um diferencial importante se comparado às 

demais atividades que desenvolvemos no cotidiano porque exige uma ação integrada entre 

corpo, mente e emoção. No contexto esportivo, necessita-se da resposta imediata e articulada 

de todo o nosso ser, com suas capacidades e competências. Esta resposta através do 

movimento exige prontidão, rapidez de raciocínio e de decisão, e devido a isso ficamos 

totalmente expostos ao erro. 

 A prática esportiva por meio do jogo nos possibilita a oportunidade de trabalharmos 

com o erro como uma possibilidade extremamente natural inerente a qualquer atividade 

humana. Quem possui o medo de errar não entra no jogo ou no esporte por inteiro, e desta 

forma não se beneficia de todas as oportunidades de crescimento que ele oferece. Nesse 

contexto, aprendemos o que é vitória ou derrota, alegria e tristeza, representando aprendizados 

para toda a vida. 

 Entretanto, é também inerente ao âmbito esportivo e ao jogo a tensão, e traz consigo a 

manifestação da agressividade humana, que muitas vezes encontra-se reprimida. Esta é uma 

oportunidade ímpar de se tomar consciência de nossas reações emocionais e organizá-las de 

modo a aliviar as tensões do corpo. 

 Deste modo, o Aprender a Ser encontra no esporte um importante aliado no caminho 

do desenvolvimento de competências pessoais permanentes para crianças e jovens 

construírem suas identidades e seus projetos de vida. Principalmente no que se trata do 

reconhecimento dos próprios talentos, qualidades e sentimentos e saber utilizá-los para atingir 

seus objetivos. Habilidades como autoconfiança e autodeterminação são necessárias para 

levar o indivíduo a persistir em suas metas e superar possíveis obstáculos, além disso, valores 

como saúde, solidariedade, ética e respeito à vida. 
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 A prática do esporte permite então avaliar ao mesmo tempo o nosso desempenho, 

aperfeiçoá-lo no decorrer da atividade e desenvolver novas competências (HASSENPFLUG, 

2004). 

 Além disso, a experiência do Programa Educação pelo Esporte trouxe outras 

competências a partir de sua vivência, apontadas como fundamentais: 

 

• Autocuidado: Cuidar do corpo, da mente, da sexualidade, da saúde e do bem-estar 

físico e psicológico. 

• Autodomínio: Lidar com os próprios sentimentos, reconhecê-los e identificar suas 

raízes e expressá-los dentro dos limites de respeito à convivência. 

• Autodisciplina: É ter noção clara e objetiva da liberdade que pode ter dentro de 

limites éticos pré-estabelecidos. 

• Valorização da Vida; 

• Capacidade de Fazer Escolhas. 

 

4.2.5 Outras Questões 

 

Como podemos observar ao longo do presente capítulo, toda a orientação pedagógica 

utilizada no Projeto Santo Amaro perpassa os princípios do Programa Educação pelo Esporte 

do Instituto Ayrton Senna (IAS). O paradigma do desenvolvimento humano e os pilares da 

educação são os principais nortes da ação metodológica do Projeto Santo Amaro. Essa 

metodologia do Programa Educação pelo Esporte é denominada pelo Instituto Ayrton Senna 

de Tecnologia Social Educação pelo Esporte para o Desenvolvimento Humano. 

Segundo o site da internet www.educacaopeloesporte.org.br, as atividades do Instituto 

Ayrton Senna e os projetos a ele vinculados são financiados atualmente por algumas empresas 

privadas como “HP”, “UNIBANCO”, e também têm o apoio dos “POSTOS ALE”, dentre 

outras. 

 Na concepção utilizada no interior do Programa Educação pelo Esporte, quando se 

pretende oferecer às crianças e aos jovens uma educação integral e de qualidade, faz-se 

necessário pensar em todas as vertentes educativas que são oferecidas às novas gerações, 

especialmente na família, na escola e nos grupos organizados na sociedade civil. 
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 Esta articulação objetiva permitir que esses espaços se articulem por meio de uma ação 

conjunta, definir metas comuns e reforçar a ação educativa de cada um em busca de um 

desenvolvimento integral. 

 Quando se trata de família, entendemos que é a primeira referência de proteção e de 

socialização da criança, local de aprendizado de regras de convivência, ou seja, a célula básica 

do tecido social. 

 À escola, por sua vez, cabe dar continuidade e complementar a educação recebida nas 

casas e na vida social, de modo a disseminar a herança cultural da humanidade de maneira 

crítica e construtiva, formando cidadãos capazes de atuar de forma ativa na vida econômica, 

política e social do país. 

 Os programas educativos realizados fora do âmbito escolar podem contribuir para o 

desenvolvimento de potenciais, como pessoa e cidadão, trazendo experiências e 

conhecimentos enriquecedores e significativos para sua inclusão social. 

 Ao proporcionar às crianças e aos jovens, sobretudo das camadas de baixa renda, 

atividades culturais, sociais, de lazer, dentre outros, esses programas potencializam uma 

equalização das oportunidades educativas. 

 Apesar de possuírem enfoques diferentes, cada uma dessas instituições sociais trabalha 

com a mesma criança e/ou jovem, desejando objetivos semelhantes. Desta forma, uma 

sinergia marcada pela complementaridade é importante para gerar uma educação de qualidade 

(HASSENPFLUG, 2004). 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 As análises dos dados nos revelaram que uma das motivações de implantação do 

Projeto em foco deveu-se a uma tentativa de amenizar a relação de conflito existente entre a 

UPE e o bairro, face às características deste que foram apontadas anteriormente no Capítulo 

3. As entrevistas também nos evidenciaram que houve no interior da comunidade uma grande 

aceitação por parte das atividades realizadas pelo Projeto Santo Amaro, tanto é que, a cada 

ano de sua atuação, foi havendo um aumento significativo do número de alunos atendidos. 

Do ponto de vista da dinâmica institucional do PSA, os dados nos permitiram aferir 

que as estratégias de funcionamento do Projeto buscaram ao longo dos anos garantir a sua 

sobrevivência. Tendo início como uma atividade voluntária daqueles que fazem parte da 

Escola Superior de Educação Física da UPE, a ampla aceitação do projeto pela comunidade, 

devido ao aumento vertiginoso do número de alunos, levou os responsáveis do Projeto a 

buscar parcerias. 

 Em princípio essas buscas se localizaram em instituições públicas. Dentro deste 

panorama, e de acordo com os relatos dos entrevistados, o Projeto Santo Amaro estabeleceu 

sua primeira parceria com a Fundação para o Desenvolvimento do Esporte em Pernambuco 

(FUNDESP), entidade esta que pertencia ao Governo do Estado. Nesse sentido, a atuação 

desta parceria centrou-se na questão do financiamento, propiciando a concessão de bolsas aos 

profissionais que atuavam no Projeto, que até então eram voluntários.  

 Algum tempo depois, a FUNDESP teve suas atividades encerradas. Posteriormente, 

iniciou-se uma nova parceria, desta feita com o Instituto Nacional para o Desenvolvimento do 

Esporte (INDESP) que muito contribuiu com a consolidação de intervenção do PSA. O 

INDESP traz consigo no interior da parceria princípios e eixos norteadores de uma possível 

intervenção metodológica, que segundo os relatos muito enriqueceram as atividades do PSA. 

 A parceria entre INDESP e Projeto Santo Amaro foi além da mera concessão de 

recursos financeiros, fornecendo também materiais esportivos, bem como estimulando a 

construção de capacitações que permitiram a elaboração de um referencial teórico, que 

durante muito tempo norteou as atividades do PSA. Os princípios do Programa Esporte 

Educacional traziam elementos que diversificavam e acrescentavam uma noção de utilização 

do esporte como um veículo de educação, os quais se adequavam diretamente aos objetivos 

do PSA. Tal concepção pode ser averiguada no relato abaixo: 
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O Projeto começou só com a Escola de Educação Física mesmo. Depois de 
alguns anos, existia em Pernambuco uma fundação chamada FUNDESP 
(Fundação para o Desenvolvimento do Esporte em Pernambuco) foi o nosso 
primeiro parceiro. Ajudou bastante com bolsas, porque eram todos 
voluntários, daí surgiram as primeiras bolsas, e posteriormente da FUNDESP, 
a FUNDESP acabou aí veio o INDESP (Instituto Nacional para o 
Desenvolvimento do Esporte), o braço operativo do Ministério Extraordinário 
dos Esportes, quando Pelé era o Ministro. O INDESP é quem nos ajudou 
muito [...] o INDESP a partir de um professor chamado César Barbieri, que 
era o coordenador do Esporte Educacional e Esporte Solidário, foi quem nos 
ajudou muito também na formatação do modelo conceitual do projeto. 
(ENTREVISTADO PSA 06) 

  

Podemos apontar que naquele contexto da parceria com o INDESP, as ações do 

Projeto Santo Amaro se fortaleceram bastante, haja vista que se conectavam com os objetivos 

da política pública federal que se instaurava na época. 

Vale lembrar que era o período do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) que 

dentre suas características diminuiu substantivamente as intervenções estatais nas diversas 

políticas sociais nas quais se incluíam as políticas do esporte. Estas se distinguiram pelo fato 

de serem extremamente focalizadas e, por conseqüente, marcadas por ações pontuais voltadas 

para algumas áreas de miséria e pobreza. A maior parte das políticas sociais compensatórias 

foi agrupada num só programa denominado Comunidade Solidária, no qual também se inseriu 

o Programa Esporte Solidário (SUPLICY; MARGARIDO NETO, 1995). 

As ações do Programa Esporte Solidário, conforme Veronez (2005), possuíam como 

objetivo principal o desenvolvimento de projetos de esporte para crianças e jovens em regiões 

portadoras de grandes bolsões de miséria. Ainda para o autor, a ação em questão previa a 

realização de parcerias com diferentes segmentos da sociedade que pudessem oferecer ao 

Programa infra-estruturas e espaços já instalados, bem como o apoio a projetos em andamento 

(caso do Projeto Santo Amaro), e ainda a mobilização de agentes multiplicadores que se 

encarregassem de ampliar as práticas esportivas. Concordamos com a concepção de Veronez 

(2005, p. 355) ao citar que 

 
Tentou-se integrar tais programas aos de enfrentamento da pobreza, 
especialmente no período FHC. O Esporte Solidário, por exemplo, era a 
versão esportiva do Comunidade Solidária. Se, sob esse aspecto, a 
instrumentalização do esporte já é bastante questionável, o é mais ainda 
quando observamos que o Comunidade Solidária foi uma estratégia elaborada 
para gerir (extrema) pobreza crescente oriunda do ajuste estrutural. 
 

 
A política neoliberal do Governo FHC trouxe para as comunidades atendidas a 

sensação de uma compensação pela oferta das políticas sociais deficitárias existentes no país. 
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No âmbito do Esporte Solidário, acreditamos que o perfil existente no interior do Projeto 

Santo Amaro se constituía como adequado, face aos objetivos intrínsecos às ações do 

INDESP. De acordo com Menezes (2002, p. 121), o Esporte Solidário era um dos programas 

que fazia parte do então Plano Nacional do Desenvolvimento do Esporte, e objetivava 

diminuir a situação de exclusão e risco social de crianças, adolescentes e jovens carentes, da 

faixa etária entre 7 e 24 anos, pela intensificação da prática esportiva. 

Ainda segundo o autor, objetivos como estes dispostos no Plano Nacional de 

Desenvolvimento do Esporte não apontam para a superação da exclusão existente, mas para 

sua manutenção. O esporte neste contexto está pautado como “redentor dos problemas 

sociais” (MENEZES, 2002; MELO, 2005). 

O fato de o PSA funcionar numa universidade, com instalações físicas apropriadas, e 

muitas vezes ociosas, bem como a questão de localizar-se numa comunidade com altos 

índices de pobreza, representavam um ambiente propício para o estabelecimento da parceria 

buscada pelo Governo Federal, ao mesmo tempo em que esta poderia trazer um retorno quase 

imediato para os objetivos sociais do governo FHC. O apoio de projetos com essas 

características não se enraizou como prática de política perene, o que podemos apontar como 

ações emergenciais e muitas vezes assistencialistas.  

Pudemos afirmar que as ações do INDESP desenvolvidas segundo o padrão acima 

apresentado configuravam um tipo de política esportiva que fugia do esporte enquanto direito 

social, tal como garantido pela Constituição Brasileira promulgada em 1988. 

Os resultados da pesquisa indicaram que o PSA, durante o período de parceria com o 

INDESP, acabou por se orientar pelas concepções predominantes nas políticas públicas 

vigentes naquele momento, ganhando assim uma nova configuração. 

Nesse sentido, conforme os dados analisados, identificamos que as raízes de parceria 

interinstitucional no Projeto Santo Amaro não se configuraram como uma parceria público-

privada, tendo em vista que se articularam nesse início duas instituições de natureza estatal. 

Todavia, essa articulação estava longe de se constituir como uma política pública de caráter 

universal. 

Como afirma Montaño (2007), a ação do Estado começava a se caracterizar como de 

afastamento de suas responsabilidades em relação ao atendimento dos direitos sociais, 

prenunciando a inserção do Terceiro Setor neste atendimento restrito tal como iria acontecer 

no Projeto Santo Amaro pouco depois. 

De uma forma ou de outra, uma política de Governo interfere significativamente em 

diversos segmentos, o que representa uma grande disseminação daquelas concepções ali 
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impostas. Nesse sentido, os anseios e princípios do Programa Esporte Educacional foram 

muito difundidos Brasil afora, sobretudo no meio acadêmico9. Neste mesmo período (em 

meados da década de 90), iniciavam-se as atividades do Programa Educação pelo Esporte do 

Instituto Ayrton Senna. Até aquele momento, o Programa Educação pelo Esporte não 

apresentava um objetivo de intervenção claramente definido. Funcionava na Universidade de 

São Paulo (USP) com o Projeto Esporte Talento, cujas ações se voltavam para a busca do 

talento esportivo, conforme aponta o próprio nome do projeto. 

Naquele contexto, percebemos que houve uma aproximação entre o INDESP e IAS de 

modo que as concepções existentes no Programa Esporte Educacional foram amplamente 

influenciadoras na determinação de atuação do Programa Educação pelo Esporte. 

Acreditamos que direta ou indiretamente o modelo conceitual, que posteriormente seria 

adotado pelo mesmo, muito se utilizou da base dada pelo Programa Esporte Educacional, e 

até certo ponto foi guiando seus ramos de atuação. 

Com isso, houve por parte do Instituto Ayrton Senna um interesse de conhecer essa 

“nova” perspectiva de intervenção em ambientes “comunitários” o que levou os agentes do 

PEE a visitar os projetos que possuíam alguma parceria com o INDESP. Nesse sentido, o IAS 

chega até o PSA e a outros projetos espalhados pelo Brasil (pouco tempo depois ou 

simultaneamente), de modo a conhecer sua estrutura física, instrumentalizar-se enquanto 

segmento de ação e definir qual caminho seguir na intervenção do Programa Educação pelo 

Esporte. 

Deste modo, o Instituto Ayrton Senna, através do Programa Educação pelo Esporte, 

pulveriza nas universidades (espaços que apresentam condições físicas satisfatórias e de 

muitas vezes em estado ocioso) seu nome e as concepções de esporte que já existiam no 

interior do Programa Esporte Educacional, trazendo para o PEE um formato que muito se 

assemelhava com o Esporte Solidário preconizado pelo INDESP. 

Apesar disto, havia ainda no PEE uma preocupação em estabelecer claramente a 

perspectiva de intervenção do Programa nos projetos das universidades (dentre eles o Projeto 

Santo Amaro), haja vista que se percebia claramente o elo Esporte na atuação do Programa, 

contudo, o enfoque Educação não estava completamente estabelecido. 

                                                 
99 Conforme as palavras do então presidente do INDESP, Asfilófio de Oliveira Filho, as ações do Programa 
Esporte Educacional necessitaria da parceria e da cumplicidade de vários segmentos da sociedade, 
principalmente dos Governos Estaduais, Municipais e Instituições de Ensino Superior. A Universidade de 
Pernambuco, por exemplo, foi um espaço de grande propagação deste Programa. 
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Ainda naquele contexto, não existia por parte do Ministério do Esporte (talvez por ser 

no período um Ministério Extraordinário) uma perenidade nos seus recursos, uma vez que 

eram advindos de outros Ministérios. 

Com esta eminente aproximação entre IAS e INDESP, o que houve naquele período 

foi uma parceria público privada, permitindo que houvesse tanto para as duas instituições 

quanto para os projetos um melhor aproveitamento dos recursos e do direcionamento dos 

mesmos. 

O INDESP já tinha sua intervenção e seu nome consolidado. O IAS/PEE buscava 

ainda sua afirmação institucional. O INDESP não possuía perenidade na aplicação de seus 

recursos. No IAS/PEE não existia qualquer tipo de interrupção de seus recursos, uma vez que 

eram provenientes de seus “parceiros” patrocinadores, que financiavam a atuação de seus 

Programas. Deste modo a parceria feita com o INDESP, IAS e Universidades tinha seu perfil 

consolidado: INDESP fornecia material esportivo e permanecia com seu “nome” 

(extremamente importante para a justificativa de intervenção daquele Ministério). O IAS 

fomentava as bolsas para pagamento de recursos humanos. E as universidades através da 

Extensão Universitária executavam os projetos e sistematizavam toda a organização teórico-

metodológica. 

Na concepção de Menezes (2002), dentro de uma conjuntura social difícil como a que 

vivemos, a participação da iniciativa privada, por meio das ONGs, pode ser fator decisivo na 

execução de determinadas políticas sociais, haja vista a intensa dificuldade financeira. 

Ainda para o autor, estas instituições têm seus interesses totalmente estabelecidos, 

pautados numa determinada visão de mundo. Desta forma, o poder de decisão para 

determinadas ações é fruto muitas vezes dos interesses do agente financiador, influenciando 

diretamente nas diretrizes que propõe a intervenção. A parceria entre PSA e IAS percorreu 

esses caminhos. 

Do ponto de vista organizacional, o IAS, após consolidar esta parceria e iniciar uma 

disseminação do Programa Educação pelo Esporte em todo o Brasil, vislumbra a necessidade 

e a possibilidade de sistematizar seu próprio referencial teórico-metodológico. Nesse sentido, 

ela busca uma nova parceria através da contratação de uma consultoria educacional junto ao 

Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). Ao se 

iniciar tal construção, o CENPEC propôs a utilização dos Paradigmas do Desenvolvimento 

Humano e dos Pilares da Educação como eixos principais deste norte pedagógico. Atrelado a 

isto, as vivências individuais de cada projeto contribuíram significativamente na construção 

deste referencial. O que se pode concluir a princípio é que o Programa Educação pelo Esporte, 
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desde sua origem até a construção de seu referencial teórico, foi algo sistematizado a partir da 

utilização de recursos financeiros próprios, advindos de suas empresas parceiras, custeando a 

consultoria do CENPEC e as atividades das Universidades/projetos, o que resultou na 

produção de sua proposta teórico-metodológico que muito serviu para a própria afirmação 

institucional do Instituto Ayrton Senna. 

 
Eles (o Instituto) ficaram sabendo do respaldo do projeto Santo Amaro aqui. 
Foi quando um grupo de avaliadores do Instituto Ayrton Senna veio conhecer 
o projeto, porque na época a parceria com o projeto era com o Ministério do 
Esporte [...] eles vieram fazer uma avaliação no projeto e viu que o projeto se 
encaixava perfeitamente com o que eles defendiam no Programa Educação 
pelo Esporte, principalmente porque assim, o programa Educação pelo 
Esporte ele surgiu na USP, por causa do Esporte Talento e, na época era 
direcionado mais pela questão do rendimento, e eles queriam dar mais este 
trato pedagógico ao esporte. (ENTREVISTADO PSA 01). 
 
O Instituto Ayrton Senna bebeu muito nessa contribuição do INDESP. Então 
o INDESP foi o primeiro grande parceiro e logo na sequencia, acho que um 
ou dois anos depois, o Instituto Ayrton Senna que ficou conosco até agora 
(ENTREVISTADO PSA 06). 
 

 

E foi esta aproximação entre INDESP e Instituto Ayrton Senna que desencadeou o 

início da articulação entre os objetivos que se buscavam no Programa Educação pelo Esporte 

e as universidades. Isso fez com que o Instituto enxergasse no interior das universidades (a 

partir da própria vivência adquirida anteriormente com o INDESP) uma possibilidade de 

afirmação daquele propósito que se buscava no Programa Educação pelo Esporte. Estava ali 

estabelecido o elo educação tão procurado pelo PEE. 

Deste modo, o acesso aos projetos esportivos de cunho educacional que já existiam 

dentro das universidades trouxe o contato do Instituto com o Projeto Santo Amaro. O PSA, 

naquele momento, já existia há 08 (oito) anos, tendo sua intervenção de certa maneira 

consolidada, possuindo uma aceitação significativa dentro da comunidade. Nesse sentido, o 

IAS foi até o PSA de modo a conhecer desde sua estrutura física até os valores e princípios 

preconizados dentro do Projeto. 

 

Nós fomos o segundo projeto do Instituto Ayrton Senna, o primeiro foi o da 
USP, em função de uma relação muito próxima que Ayrton tinha com a USP, 
Ayrton Senna treinava na CEPEUSP, e tinha uma relação muito próxima e 
começou o projeto lá, mas começou o projeto porque ele queria fazer um 
projeto de esportes. E aí a USP estava muito próxima, ele começou lá, mas era 
um projeto de esporte de rendimento não era o que ele tava querendo 
(ENTREVISTADO PSA 06). 
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O Projeto Santo Amaro já existia há bastante tempo, já fazia um trabalho 
muito legal com o esporte, é... atendendo um bairro que era muito interessante 
a característica do Santo Amaro porque [...] a comunidade ela morava colada 
no muro da Universidade. Então era uma coisa muito interessante, assim. É... 
aquele castelo de conhecimento com tudo de bom lá dentro e uma 
comunidade carente de oportunidade, morando no muro da universidade [...] 
Era mais que uma obrigação de universidade fazer uma coisa dessa com a 
comunidade ali do lado, né? Então era muito interessante, a gente desde o 
começo até hoje o Santo Amaro é um projeto que a gente sabe que é assim 
muito especial da forma como trabalha, pelo número de crianças que atende, é 
o que mais atende crianças diretamente, é o Santo Amaro, é... faz milagre no 
espaço que tem, que é um espaço pequeno. [...] Então ele é um projeto muito 
especial e acho que todas essas características fizeram com que rapidamente a 
gente trouxesse a universidade pro bolo, porque não dava pra imaginar um 
programa sem a UPE, então é inconcebível porque é a cara do programa 
mesmo (ENTREVISTADO IAS 03). 
 

 

 Percebemos no relato do entrevistado IAS 03 certa adesão a uma concepção de cunho 

assistencialista sobre as ações de Extensão Universitária. Trazer as universidades e a UPE 

para o conjunto de intervenção do PEE, ou seja, articular o “castelo de conhecimento” com 

uma comunidade “carente de oportunidade”, representava bem o cenário que o Programa 

procurava e viabilizaria um caráter “redentor” de suas ações e objetivos que ali se 

instauravam. Esta análise se relaciona com o pensamento de Correia (2008) afirmando que os 

projetos sociais não deveriam ter sua existência indefinida, e sim possuir um caráter 

emergencial para suprir lacunas nas políticas públicas da área. Assim, um projeto “imortal” 

não estaria cumprindo o seu papel mantendo a população envolvida como eterna comunidade 

carente. Montaño (2007) nos traz a reflexão de que muitas vezes se estabelece uma relação de 

dependência da população com este tipo de intervenção. 

 Em pouco tempo ou simultaneamente após o início da parceria entre IAS e PSA 

outros projetos tornaram-se parceiros do Instituto, são eles: O Projeto Guanabara da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Projeto Riacho Doce da Universidade 

Federal do Pará (UFPA), o Projeto Córrego Bandeira da Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul (UFMS), e o Projeto Escolinhas Integradas da Universidade Vale dos Sinos 

(UNISINOS). 

 A proposta metodológica que já existia no PSA foi considerada de muito boa 

qualidade pelo Instituto Ayrton Senna, o que reforça a ideia da influência. Nesse sentido, e 

conforme o relato dos entrevistados, as ações desenvolvidas pelo PSA serviram como ponto 

de referência para os projetos das outras universidades que estavam compondo o “time” do 

Programa Educação pelo Esporte. 
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O projeto surgiu em 86, surgiu como um projeto de extensão da faculdade, na 
época só eram atividades de jogos populares, ele utilizava a filosofia do 
Esporte Educacional. Aí em 95 veio a parceria com o Instituto Ayrton Senna, 
com 6 universidades que eles sistematizavam toda a filosofia do Programa 
Educação pelo Esporte, que trás também a parte do Esporte Educacional. 
Então em 95 eles sistematizaram o Programa Educação pelo Esporte e 
começaram a implantar nas 6 primeiras universidades do Instituto 
(ENTREVISTADO PSA 01). 
 
O Programa Educação pelo Esporte surgiu de uma parceria com a USP 
(Universidade de São Paulo). Foi o primeiro Programa do Instituto. 
Identificamos o ESPORTE como uma via privilegiada à promoção de 
desenvolvimento humano. E essa é a alma do Programa: o esporte 
promovendo educação integral, desenvolvendo competências. A parceria com 
a USP foi o primeiro passo. Depois vieram as parcerias com a UPE 
(Universidade de Pernambuco), a UFPA (Universidade Federal do Pará), a 
UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) a UFMG 
(Universidade Federal de Minas Gerais) e a UNISINOS. Outras 8 
universidades se juntaram a nós em 2003 (ENTREVISTADO IAS 01). 

  
Lá na USP montaram uma parceria com um projeto chamado Esporte Talento 
era um projeto com características bem fortes no sentido da busca do talento. 
Só que em determinado momento Viviane Senna conheceu o Projeto Santo 
Amaro e conheceu outro projeto o Córrego Bandeira, de Minas Gerais e o 
projeto do Pará o Riacho Doce que é um projeto que já funcionava mais ou 
menos no mesmo formato e ai ela achou bastante interessante aquilo e achou 
que era mais produtivo trabalhar nessa perspectiva do que nessa perspectiva 
da busca do talento e ai ela incorpora essa idéia, e ai começa a construir 
juntamente com os projetos, todo esse referencial teórico que vai dar base, 
suporte para as práticas dos projetos desenvolvidos nos projetos e ai chama-se 
o Programa Educação Pelo Esporte (ENTREVISTADO PSA 05). 

 

 

 Conforme relato do entrevistado IAS 01, percebe-se mais um componente da forma 

como o esporte é sacralizado enquanto caminho potencializador de formação, inclusão e/ou 

desenvolvimento social e humano. A falta de análise de outros fatores importantes para este 

desenvolvimento nos revela um indicativo de uma concepção baseada no senso comum, com 

incidência auto-explicativa (MELO, 2005). Faz-se necessário perceber as variantes 

articuladas junta a esta prática esportiva de modo a possibilitar o alcance das metas, objetivos 

e metodologias significativas para o referido Programa. Acreditamos, assim como Tavares 

(2006), na carência técnica e metodológica da área, sobretudo na compreensão de conceitos 

básicos como planejamento e avaliação. Deste modo, a adoção de um referencial teórico seja 

o primeiro passo para a construção metodológica de um Programa como este. Por outro lado, 

tal escolha não irá determinar o sucesso ou não desta intervenção. 
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Para a universidade eu acho que aproximá-la mais da comunidade [...] não 
tenho dúvida de que abrir-se para comunidade é extremamente importante [...] 
se fala muito de isolamento da faculdade, então os problemas educacionais, os 
problemas sociais, a universidade vai estuda esses problemas tal mas, nunca 
volta pra esses espaços que ela analisou para dar sua contribuição [...] Durante 
anos você subsidiava o pesquisador com dados, dados, dados fazia lá sua tese 
de Mestrado, Doutorado, apontava todas as mazelas da escola mas eu nunca 
vi ninguém voltar para a escola para contribuir [...]era um saber desvinculado, 
que tem um impacto importante, mas na prática não mudava nada, criava uma 
consciência mais não ação prática, uma proposta de intervenção qualquer. 
Então eu acho que o Programa deu a universidade essa possibilidade de atuar 
diretamente na qualidade da educação oferecida pelas crianças do entorno da 
escola [...] Para os estudantes o que a gente ouvia muito é o quanto eles 
aprendiam com as crianças, que o seu olhar sobre as crianças, sobre a 
realidade e sobre a própria educação mudavam incrivelmente 
(ENTREVISTADO IAS). 
 

 

 Acreditamos que um dos principais fatores da não consolidação dos objetivos 

propostos por muitos Projetos Sociais, principalmente os da área de Esporte e Lazer, se dá 

pelo fato de praticamente inexistirem mecanismos contínuos de avaliação. Pesquisas de cunho 

tanto quantitativo como qualitativo fornecem subsídios importantes para a lógica de 

implementação e precisam fazer parte do cotidiano das ações dos projetos. 

 Percebemos com clareza que a forma de disposição desta parceria é apontada pelo 

IAS como um elemento diferencial em toda a ação. O PEE é o único programa do Instituto 

que preserva esta característica de atuação junto às Universidades. 

 

A idéia era a seguinte, era aproveitar, fazer uma parceria com as 
universidades, por quê? Porque a universidade é o lócus privilegiado de 
produção e disseminação do conhecimento, e era bem isso que o instituto 
pretendia, não só desenvolver uma ação com os jovens, mas desenvolver 
metodologias que se transformassem em tecnologias sociais que pudessem ser 
replicadas em larga escala. Então o foco na universidade tinha isso, vamos 
dizer, se associar a universidade pela sua vocação de construtor de 
conhecimento e também para aproveitar os espaços que as universidades 
tinham para prática de esportes, e que passavam muita parte do tempo sub-
utilizados, e além disso tinha um outro motivo, o fato de estar numa 
universidade trabalhando com professores e com estudantes de todas as áreas, 
daria para esses estudantes uma oportunidade de vivenciar a prática durante a 
sua formação (ENTREVISTADO IAS 02). 

  
O Programa já nasceu com essa cara, ele era um programa que acontecia com 
um parceiro que era a universidade, é o único programa no Instituto que tem 
um parceiro com essa característica (ENTREVISTADO IAS 03). 
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 Contudo, a utilização dos espaços das universidades (de acordo com o que vimos 

anteriormente) era uma estratégia já adotada pelo INDESP nas ações do Programa Esporte 

Educacional. Os objetivos das políticas públicas vigentes no período foram incrementados a 

partir da organização do referencial teórico do Programa, utilizando como justificativa o 

espaço acadêmico como produtor de metodologias significativas. Entretanto, se articular com 

as universidades nos parece que serviu ao IAS sob duas óticas: intervir nas comunidades 

circunvizinhas e estabelecer um foco de contínua formação e sistematização de 

conhecimentos e saberes. 

 
O principal movimento que a universidade tinha que ter era o interesse 
institucional quer dizer, não bastava um professor de uma escola querer fazer 
o trabalho, tinha que ser um compromisso da Reitoria, quer dizer era 
institucional, a instituição tinha que se manifestar interessada nisso e a gente 
sempre fez uma parceria que ela era institucional e financeira com os projetos 
[...] A Universidade cedia seu espaço, as pessoas [...] a facilidade de trazer o 
conhecimento de outras áreas que não só do esporte ou da Educação Física, 
todas as outras áreas. [...] Era assim que se dava: era um convênio, é um 
convênio que a gente faz anualmente (ENTREVISTADO IAS 03). 
 

 

A parceria do IAS com os demais projetos (incluindo o Projeto Santo Amaro) 

consiste, segundo os relatos, numa bem definida relação de incumbências de cada uma das 

partes envolvidas. Aos projetos cabe ceder o espaço físico, os materiais necessários para a 

realização das atividades, selecionar seus colaboradores, organizar a folha de pagamento e 

outros trâmites burocráticos inerentes ao funcionamento da instituição, além de desenvolver 

capacitações e formações continuadas com seus colaboradores (monitores e voluntários). Em 

contrapartida, o IAS entra com pagamento das bolsas-auxílio dos monitores e coordenadores 

dos projetos. No caso específico do Projeto Santo Amaro, este repasse é feito diretamente ao 

Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE). 

De modo casual também pode o IAS fornecer alguns materiais ou financiar algum 

possível evento promovido pelos projetos, porém são levados em consideração sua relevância 

e os valores solicitados pelos mesmos. No tocante à formação, aquelas que discutiam acerca 

do subsídio teórico-metodológico preconizado pelo PEE ficavam a cargo do Instituto.  

 
A parceria com o Instituto ela se dá da seguinte forma: O Instituto hoje trás a 
questão das bolsas dos estagiários e da coordenação apenas, e claro, toda a 
filosofia que foi criada através do Instituto. Hoje essa a parceria que a gente 
tem com o IAS [...] já que o Instituto só disponibiliza a questão das bolsas do 
projeto é hoje a ESEF a Escola Superior de Educação Física que arca com as 
outras despesas do projeto, material esportivo, material odontológico, material 
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pra as oficinas, até questões extras, um passeio, uma exposição, alguma coisa, 
tudo vem da ESEF (ENTREVISTADO PSA 01). 
 
Às universidades compete disponibilizar educadores bolsistas, coordenadores 
(professores), espaço físico, material esportivo e, acima de tudo, 
comprometimento institucional já que as universidades têm um papel social 
definitivo. Ao Instituto coube desenvolver, compartilhar, sistematizar e 
disseminar o conceito da Educação pelo Esporte para o desenvolvimento 
humano em parceria com as Universidades e oferecer apoio institucional e 
financeiro para as universidades remunerarem os profissionais bolsistas 
(ENTREVISTADO IAS 01). 
 
é limitado às bolsas esse recurso vai direto para o instituto da universidade, 
não passa aqui pela escola e nós simplesmente acompanhamos os alunos, os 
monitores que estão, efetivamente, fazendo sua tarefa e mandamos um ofício 
para o Instituto autorizando pagar, aí eles pagam o recurso. Não passa por 
aqui pela escola (ENTREVISTADO PSA 06). 
 

 

 Analisamos, de acordo com o relato feito pelo Entrevistado IAS 01, a possível 

existência de um desequilíbrio institucional no estabelecimento da parceria, ao menos se 

tratando da visão do Instituto em relação à mesma. Enquanto as universidades fornecem 

comprometimento institucional em virtude de já apresentar uma função social definida, por 

parte do IAS ressalta-se o oferecimento do apoio de sua marca institucional (após sua 

consolidação), além do aporte financeiro. Tais concepções ressaltam algumas características 

de ordem individual, que segundo Montaño (2007) articulam a intervenção do Terceiro Setor 

(seja na execução, gestão ou financiamento dos projetos) em comunhão com a ideologia 

neoliberal. 

 Se vincular obrigatoriamente à Extensão Universitária sempre foi uma preocupação 

constante das ações realizadas no Programa Educação pelo Esporte, haja vista acreditar-se 

que deste modo favorecia-se a possibilidade de operacionalizar uma proposta de educação 

através do esporte, que se articulasse diretamente a uma realidade concreta e muitas vezes 

desprovida de tal ação. 

 Algumas características peculiares ao Projeto Santo Amaro e sua parceria com o PEE 

nos levam a crer que essa aproximação permitiu um aprofundamento no desenvolvimento da 

própria proposta de intervenção do PEE. Uma dessas características apontada por alguns 

entrevistados é que não há distanciamento físico entre o local onde funciona a Escola 

Superior de Educação Física, Projeto Santo Amaro e a comunidade atendida.  
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 A ESEF, um dos campi da Universidade de Pernambuco e onde se concentram as 

ações do PSA, está situada ao lado da comunidade de João de Barros10 dividida apenas por 

um muro. Essa situação espacial (outrora responsável pela criação do PSA) pode ilustrar a 

possível necessidade da universidade em se lançar na construção de tecnologias e 

intervenções capazes de reformular as relações sociais existentes nesse contexto. 

 O que inicialmente surgiu para amenizar uma relação de conflitos entre UPE e o 

bairro de Santo Amaro, talvez sem muita preocupação com o que estava sendo oferecido, hoje 

já se vislumbra como uma ação que oportuniza ao corpo discente da Escola Superior de 

Educação Física um campo real de intervenção, reverberando em um impacto significativo na 

sua própria prática pedagógica enquanto futuro profissional. 

 Além disso, podia-se perceber, segundo os relatos, a volta desta experiência para a 

própria instituição, através das monografias de conclusão de curso de graduação ou 

especialização, ou ainda com dissertações e teses produzidas até mesmo fora daquele espaço. 

Acrescentam-se a isso as discussões nas próprias salas de aula dentro da instituição, o que de 

certa forma pode incrementar elementos na própria concepção de extensão adotada não só 

pela mesma, mas também da universidade como um todo. Ou seja, o PSA se constitui num 

espaço de Ensino, Pesquisa e Extensão para a ESEF. 

 O PEE encontrou nessa situação um campo bastante fértil para o desenvolvimento de 

sua proposta, utilizando-se das experiências do ator inicial para aperfeiçoar seu próprio 

programa. A concretização (como já dito anteriormente) do Esporte Educacional possibilitou 

ao IAS a produção de um conhecimento que, como estes desejavam, poderia ser multiplicado 

e aplicado em outras realidades. 

 

A gente tem que entender que é uma atividade que acontece dentro da 
universidade, que ali é um laboratório, que de certa forma, onde se reflete 
todos os elementos teóricos que são tratados dentro da Instituição, que é 
operacionalizada numa realidade bastante concreta. Todas as questões teóricas 
que são tratadas nas disciplinas durante toda a sua formação, ele tem 
condições de experimentar, de experenciar isso dentro uma realidade 
concreta, de certa forma isso vai retornar para dentro da instituição, e isso vai 
contribuir com esse sujeito lá fora, quando ele tiver na sua ação profissional 
porque ele trabalhava de forma bastante concreta (ENTREVISTADO PSA 
05). 

 

                                                 
10 A comunidade de João de Barros é uma das várias sub-divisões territoriais dadas pelos próprios moradores do 
bairro de Santo Amaro. Acrescentam-se a esta algumas outras tais como: “Vila”, “Ilha de Santa Teresinha”, 
“Campo do Onze”, “Rua da Bola”, “Beco dos Casados”, “Tauá”, “Salgado”, “Favela da DER”, dentre outros. 
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 Ao explorarmos as justificativas dadas por parte dos entrevistados acerca da 

importância deste tipo de parceria, deste tipo de intervenção, encontramos como principal 

ponto destacado a preocupação do educar como processo fundamental na formação do ser 

humano. 

 Para estes, a concepção de que a educação não é uma responsabilidade apenas do 

estado e sim dos três setores da sociedade pôde ser claramente percebida. De acordo com o 

discurso destes sujeitos, existia um entendimento do Projeto Santo Amaro como uma entidade 

construída em cima de princípios em que se destaca a co-responsabilidade, demonstrando que 

uma ação organizada e apoiada pelas diferentes esferas da sociedade pode apresentar um forte 

potencial na busca de uma equidade na oferta pública de atividades de esporte e lazer para os 

indivíduos participantes. 

 A abertura da universidade para a comunidade em questão possibilitaria o acesso, de 

“mão dupla”, a grande parte de seus envolvidos, de modo que puderam no momento da 

participação conhecer e vivenciar outras experiências de relacionamento. De modo concreto, 

a comunidade pode estreitar as relações com a universidade participando de um espaço ao 

qual, muitas vezes, representa algo distante de seu cotidiano natural. Na mesma medida, os 

estudantes universitários poderiam ampliar sua atuação profissional por áreas que geralmente 

não eram tão exploradas, como o caso do trabalho com comunidades carentes. 

 De modo geral, todos os envolvidos lucraram de alguma forma com essa convivência, 

ressaltando que o processo educativo dar-se-á em qualquer instância ou momento da vida 

cotidiana de qualquer indivíduo, superando o espaço escolar institucionalizado. Nesse 

sentido, e conforme Gohn (2005 a), definir e conceituar Educação Não-Formal é caracterizar 

a cidadania como principal objetivo, sobretudo ao ser pensada em termos coletivos. 

 

A educação não é uma tarefa só das escolas, a educação conforme diz lá na 
nossa Constituição é uma tarefa da escola, da família, do Terceiro Setor e de 
toda a sociedade. Então essa parceria expressava bem o momento de colocar 
essa concepção de co-responsabilidade pela educação em prática, porque já 
tava lá na legislação de 88, mas faltava viver isso na prática [...] esse foi o 
momento extremamente propício pra que essas coisas acontecessem, que 
ocorressem uma parceria como essa: uma ONG, o Instituto, a Universidade, a 
AUDI [...] era preciso ter essa consciência que educação extrapola e muito a 
educação escolar (ENTREVISTADO IAS 02). 
 

 
 No que se refere ao relacionamento ao longo dos anos dentro da parceria entre PEE e 

PSA, percebe-se uma preocupação permanente com a questão do diálogo, onde se 
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preconizava uma relação de benefícios mútuos conectados a partir da perspectiva de co-

educação. 

Conforme os agentes que fazem o Instituto Ayrton Senna e o Programa Educação pelo 

Esporte, os relatos apresentados pelos mesmos admitem a aquisição de um aprendizado 

extremamente significativo a partir da vivência com as universidades, interferindo 

positivamente desde a formatação de sua proposta teórico-metodológica até ao 

direcionamento das tecnologias as quais eram conjuntamente formuladas com os projetos. 

O fato de ser uma Organização Não-Governamental em comunhão com projetos (na 

maioria dos casos) advindos de instituições públicas estaduais e ou federais em momento 

algum estabeleceu empecilhos para a execução da mesma. Muito pelo contrário, o que se via 

era uma relação de congruência de objetivos que interferiam em diversos segmentos. 

 

A relação com o Instituto é uma relação excelente, sempre foi muito tranquila. 
Porque a lógica como eles se construíram é uma lógica que tem muito haver 
com diálogo. Então eles vieram às universidades, os 14 projetos são feitos 
com universidades, dialogam com as universidades, aprendem com as 
universidades, que ensinavam algumas coisas também, e naquela lógica, de 
co-educação, todo mundo educa, todo mundo aprende, todo mundo ensina, 
isso foi uma construção muito tranquila e muito bem feita, o Instituto fez isso 
com uma arte assim, eu acho que não deve existir no Brasil um exemplo de 
sucesso tão importante como o do Instituto Ayrton Senna. A pessoa que 
estava à frente disso, ela conseguiu conciliar essa relação do Terceiro Setor, 
com e ente público [...] a relação entre os dois setores sempre foi uma coisa... 
eu diria perfeita, sem nenhum ruído nessa relação eles conseguiram fazer isso 
de uma maneira muito tranquila. A Extensão universitária tem essa 
característica da maneira de dialogar, com o que está fora da universidade, 
então isso foi um casamento perfeito sem nenhum problema 
(ENTREVISTADO PSA 06). 
 
No Instituto o impacto da relação com a universidade foi muito importante 
porque eles aprenderam muita coisa, quando eles começaram, eles num 
sabiam de nada, não sabiam pra onde estava indo, eles queriam fazer uma 
ação com crianças, e num sei se por acaso chegaram as universidades e 
aprenderam muito com as universidades (ENTREVISTADO PSA 06). 
 

 
Com base nestas questões, mas sem dados suficientes para analisá-las profundamente, 

presumimos que o Projeto Santo Amaro exerceu influências extremamente expressivas para 

os agentes do IAS. Talvez muito mais do que se percebermos o caminho inverso. Podemos 

elencar: modelos de gestão; as vivências adquiridas anteriormente ao estabelecimento da 

parceria; sistematização dos relatos de experiência das ações do PSA; articulação da teoria 

proposta no referencial teórico com a prática no dia-a-dia das atividades; dentre outros. 
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Outros pontos importantes foram apontados pelos entrevistados acerca dos impactos 

mais relevantes com a constituição desta parceria na execução do projeto. A questão da 

credibilidade, por exemplo, foi apresentada por um dos entrevistados como algo que reflete na 

aceitação do PSA com a comunidade a que atende. Deste modo, a veiculação de entidades 

como UPE e IAS dentro de uma mesma ação evidenciaria a seriedade do Projeto, reafirmando 

a importância de um apoio institucional forte. Em se tratando especificamente da UPE, parte 

dos entrevistados enfatiza que, dentro do Programa de Extensão Universitária da instituição, o 

Projeto Santo Amaro é o que mais se destaca do nível regional ao internacional.  

 

Para os alunos e para as famílias quando você tem a marca governamental por 
ser da UPE e você tem a questão da ONG por ser do Instituto Ayrton Senna o 
projeto ele já ganha uma credibilidade muito maior então até para os pais 
confiarem, deixarem os filhos aqui fazendo a atividade, ele consegue 
identificar a seriedade da intervenção do projeto. Porque você tem duas 
instituições que apóiam a mesma idéia, então não pode ser uma idéia 
qualquer, então acho que isso para a família e para os alunos da uma 
credibilidade muito grande (ENTREVISTADO PSA 03). 
 
Hoje quando a Reitoria fala de projetos de Extensão ela na universidade como 
referência ela não tem como negar o Projeto Santo Amaro é o primeiro 
exemplo que ele cita, porque é o de maior impacto, local, regional, nacional e 
internacionalmente (ENTREVISTADO PSA 06). 
 

 
  No tocante às políticas públicas de esporte e lazer, observamos diferentes 

posicionamentos dos entrevistados. Parte destes credencia o IAS como uma instituição capaz 

de criar mecanismos de baixo custo e de relevante eficiência, impactando positivamente na 

oferta dessas políticas. 

 Thomaz (2005) aponta as políticas públicas, sobretudo as esportivas, como o conjunto 

de princípios, diretrizes e ações estratégicas desenvolvidas pelos poderes públicos e pela 

iniciativa privada no objetivo da promoção e desenvolvimento da cultura do esporte, 

independente de seu foco de atuação (Educação, Lazer ou Rendimento). Estas não 

necessariamente se referem à esfera estatal, podendo ser fruto de outros tipos de instituições, 

como Mercado e Terceiro Setor. 

 Direcionando esta ótica para o Projeto Santo Amaro, na concepção de grande parte 

dos entrevistados, impactar nas políticas públicas faz parte do bojo de objetivos das ações do 

PSA. Esta ideia advém da própria gênese do projeto, como intervenção proveniente da 

Extensão Universitária. Esta competência de desencadear políticas públicas a partir de 

experiências concretas fica bem explícita na fala de alguns entrevistados. 
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A congruência existente nestes discursos, os quais apontam a ação do PSA como um 

laboratório formador de políticas públicas a partir de uma experiência exitosa, 

exerce/exerceria uma função bastante interessante, uma vez que nesse sentido seria possível 

desenvolver e planejar a construção das políticas de esporte e lazer, trazendo ferramentas que 

se contextualizassem com realidades próximas do público a que se propõe atender. Deste 

modo, haveria um distanciamento daquela política advinda única e exclusivamente das ideias 

e preceitos dos gestores das instituições que administram o esporte no estado. 

 
É uma amostra que pode ser referência para muitas outras coisas, pode 
inclusive desencadear políticas públicas a partir dessas próprias experiências, 
que você entende, que você demonstra, que você tem um grande resultado 
com aquela quantidade muito pequena e aquilo pode ser reproduzido numa 
escala muito maior, basta querer, a verdade é que a gente ainda não tem um 
governo que tenha essa compreensão, tem até de certa forma mas na questão 
gerencial ainda peca muito [...] Eu acho muito interessante por essa 
possibilidade de ser algo que possa produzir a partir disso uma determinada 
política. É uma ponte, é muito melhor você estabelecer uma política pública a 
partir de uma experiência dessa, você visualizar isso do que vai ser, do que 
você estabelecer uma política pública a partir das suas próprias idéias né, do 
que você imagina que de certo, e aí você perde uma questão que é essencial, 
que é a questão orgânica, que é uma questão de você está produzindo algo que 
você compreende organicamente. [...] não entender o Projeto Santo Amaro 
como algo que vai dar conta das questões sociais como um todo, porque isso 
sim é a questão da política pública, mas entender o Projeto Santo Amaro 
como uma fonte de investigação constante, real e operacional, entende?!? 
Então ele vai desencadear determinadas políticas públicas, quer queria quer 
não queira, alguns atores que passaram pelo projeto eles vão estar inseridos 
num momento em determinadas questões, determinadas funções relacionados 
a política e isso vem a tona, essa vivência. E isso é muito mais orgânico, 
muito mais real do que uma política que é fruto de algo que ta escrito em 
algum canto que nunca foi experienciado. Eu acho que ele poderia sim servir 
de forma mais efetiva para gerar as políticas públicas do Estado propriamente 
dito a priori, num é, talvez existe um problema de comunicação, ou talvez 
exista um problema de vontade política mesmo né, mas num é razão para que 
a gente possa entender como duas coisas antagônicas propriamente ditas, eu 
acho que são duas coisas importantes, ele pode desencadear alguma idéia que 
venha favorecer determinada política pública, mas eu acho que ele é um 
espaço que sempre deve existir para poder refletir inclusive essas próprias 
políticas públicas num é?!? Eu acho que mostrar novas ações, mostrar novas 
possibilidades de atuação, seria o verdadeiro valor de uma atividade de 
extensão universitária, se for uma extensão para só assistir melhor não fazer 
(ENTREVISTADO PSA 05). 

 

O entendimento que a prática esportiva por si só não representa um mecanismo de 

ascensão social, abstinência à criminalidade, inclusão social, dentre outros, nos parece estar 

bem claro no seio das ações do PSA, conforme um de seus entrevistados. Autores como Melo 
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(2005), Martins e Melo (2007), Correia (2008), dentre outros fazem suas análises em 

consonância com este tipo de posicionamento. 

Por outro lado, parece-nos bem visível a possibilidade de intervir numa política 

pública no que se refere à ótica gerencial, através do planejamento a partir de uma experiência 

concreta. 

Acreditamos, assim como o relato acima, que o processo de vislumbrar uma política 

pública a partir de uma vivência concreta pode contribuir de maneira significativa na sua 

implantação, sobretudo no campo de esporte e lazer, que de certo modo carece de políticas 

fundadas a partir de nosso próprio contexto regional, extrapolando a mera execução de 

modelos de implantação nacional, que muitas vezes refletem uma ação que se desarticula com 

seus próprios objetivos. 

Outro ponto questionável que apresentam alguns relatos é a existência de um 

desinteresse dos responsáveis pelas políticas públicas de esporte e lazer estaduais em utilizar-

se das experiências que emergem do meio universitário. 

 
Acho que isso poderia impactar fortemente nas políticas públicas, não impacta 
porque os gestores de políticas públicas não conseguem olhar para dentro das 
universidades, eles tem um medo enorme de universidade, na minha leitura 
eles receiam, eu acho, porque você chega de uma maneira geral, os gestores 
públicos estão desqualificados, não tem formação para estar onde estão, não 
tem um compromisso de Estado, o compromisso é de momento, ele não pensa 
uma política pública que possa seguir durante décadas, ele pensa na política 
pública dele que está ali, ou daquele governo, e a universidade às vezes é vista 
como inimigo ou alguém que pode questionar esse tipo de ação, então se pode 
questionar esse tipo de ação para que eu vou me juntar com esses caras? Eu 
nunca vi nenhum governo (eu estou na universidade a mais de 20 anos) eu 
nunca vi nenhum governo desse vir aqui pedir opinião sobre política pública. 
Como é que vocês fazem em Santo Amaro? Num dá pra gente replicar isso 
numa escala maior para o Estado? Nunca, nunca vi. Agora sempre que você 
vai aos seminários “Ai que negócio fantástico!” mas não vem 
(ENTREVISTADO PSA 06). 
 
Ao meu ver, o que ele chama de políticas públicas é algo muito vesgo ainda, 
num é o que eu entendo de política pública. Ele ta preocupado em números, e 
aí você pode ver por exemplo o Programa Segundo Tempo. o Programa 
Segundo Tempo tem números que dá pra espantar qualquer um no mundo, 
mas do ponto de vista da consistência, do ponto de vista da ação na ponta, 
você vai encontrar milhares, que ele é algo difuso, solto, desorganizado nessa 
perspectiva. Ele ta mais pra dar relatório de números para Banco Mundial da 
vida, do que para uma ação que tem uma consistência teórica e metodológica. 
Ao longo de todas as suas ações que a contribuição do Projeto ela é muito 
importante na formação do nosso aluno, e na formação dos alunos que nós 
recebemos no Projeto (“nossos alunos” estou me referindo aos acadêmicos, 
aos alunos do Projeto aqueles que nós recebemos aqui, às nossas crianças e 
jovens) ele é muito importante nisso. Mas nós não temos a pretensão de 
substituir o Estado, em que se pese nós sermos parte do Estado, nós somos 
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uma universidade estadual, pública, mas nós não temos essa pretensão 
(ENTREVISTADO PSA 06). 
 

 

Apesar de possuir um potencial (enquanto projeto de extensão universitária da única 

universidade estadual de Pernambuco) para mentor e por que não executor de políticas 

públicas de esporte e lazer, o PSA de certa maneira se isenta do papel de substituir o Estado 

na operacionalização de políticas sociais. 

Podemos, nesse sentido, conjecturar em certa medida a existência de uma falta de 

comunicação entre o órgão competente dentro do Governo do Estado com a UPE, 

negligenciando talvez a possibilidade de se realizar uma intervenção pautada e subsidiada em 

referências reais e significativas em nosso estado no âmbito do esporte e lazer. Como vimos 

anteriormente, as ações do PSA fazem parte do cotidiano da comunidade de Santo Amaro há 

mais de duas décadas, e apresentam a nosso ver uma intervenção bastante expressiva na área, 

ressaltando o esporte educacional como estratégia de educação complementar. 

 

De uma maneira geral, eu acho que todo projeto de extensão vivenciado 
dentro de uma universidade ele tem a pretensão de impactar na organização 
de políticas publicas para o setor que ele está agindo. Na prática quem faz a 
política publica não tem (na minha insisto, na minha leitura) nenhum interesse 
que isso ocorra. Se você for observar todos os projetos sociais por aí, em 
algum dos objetivos: “contribuir para a formulação de políticas publicas na 
área lalalala...” Todo mundo quer, e isso é característico da universidade, é 
uma função nossa. Mas de uma maneira geral, quem está do outro lado não 
tem esse interesse, salvo se ele tem a origem dentro da universidade, aí pode 
ser que ele link as duas coisas. Como o espaço é um espaço político e eleitoral 
ele está vinculado as forças que dão apoio a determinados setores de governo, 
ele não tem muito interesse (ENTREVISTADO PSA 06). 
 

 
Focalizando esta análise na ação do IAS, observamos relatos que o enxergam como 

totalmente capaz para projetar e executar as políticas públicas da área. Para estes, existe uma 

intenção clara de se implantar em comunhão com o Ministério da Educação (MEC) ou 

qualquer outra instituição na esfera da gestão da educação políticas eficientes não só no 

âmbito do esporte, mas sobretudo nas políticas de educação. Essa ambição pode inclusive 

refletir num projeto de intervenção futura por parte do IAS, de modo a redimensionar a ação 

de intervenção do PEE, saindo da concepção de educação complementar para a de educação 

integral, utilizando-se do esporte como via facilitadora do processo educacional, desta feita 

dentro do ambiente escolar institucionalizado, superando o financiamento dos projetos que 

acontecessem no interior das universidades vinculadas à parceria. Nesse sentido, nos parece 
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que o IAS vem buscando articular suas ações nas políticas públicas de esporte ou até mesmo 

de educação. Desta forma, valoriza-se o desenvolvimento eficaz de suas “tecnologias sociais” 

(organizado junto com projetos) de baixo custo. Por meio desta viabilidade financeira, os 

agentes do IAS acreditam na possibilidade de implantação de suas atividades em outros 

locais. 

 
Levar felicidade, levar alegria para crianças do Brasil todo, e isso talvez 
pudesse ser traduzido num objetivo de um dia ser uma política social, talvez 
até educativa, adotada por um sistema que não só feito no complementar a 
escola, feito por ONG’s ou universidades, projetos complementares né, mas 
como uma política de educação, seja uma política de educação de um estado, 
de um município, uma política de educação federal e seja adotada por algum 
ministério de esporte ou de educação. Hoje eu confio mais numa política de 
educação, não uma política de esporte porque eu acho que ela é mais que uma 
maneira de fazer esporte, ele é uma maneira de educar, então eu acho que um 
grande sonho seria esse mesmo poder ser adotado como política 
(ENTREVISTADO IAS 03). 
 
O que é desafio do país hoje é desafio de todo mundo, a gente pode sim, a 
gente já tentou várias vezes, já se pôs a disposição pra servir como política de 
esporte ou de educação como também eu já coloquei e vamos ta a disposição 
sempre, a gente ta sempre a fim de fazer alguma coisa que seria para mais 
gente, quer dizer, e os caminhos para chegarem mais gente é o poder público 
né, então servir como exemplo para qualquer política que se queira lotar no 
futuro, a gente ta logo mas uma possibilidade de uma política de educação 
integral nacional e o Educação pelo Esporte tem que ta lá, tem que ta na frente 
se oferecendo para ser parte de um conteúdo de uma política de educação 
integral se o MEC vier a realmente fazer isso de maneira nacional, a gente ta a 
disposição, e tem tudo pronto, tem gente pronta, material pronto né, livro 
publicado [...] acho que ainda muita coisa pode acontecer mesmo em termos 
do Programa servir como uma política educacional, mas do que uma política 
de esporte, eu acho que uma política de educação (ENTREVISTADO IAS 
03). 

 
A contribuição do Instituto era fazer a sua parte, isto é, contribuir com o 
desenvolvimento de tecnologias de baixo custo e grande eficiência, e eficácia 
que pudessem impactar com políticas e inspirar o governo na criação de 
políticas sociais e de políticas de educação (ENTREVISTADO IAS 02). 
 
O PEE certamente tem muito a oferecer às políticas públicas, não só de 
esporte, mas de educação – já que se foca em promover educação integral por 
meio do esporte. Já tivemos experiência com programas públicos e estamos 
aptos e prontos a continuar formando quaisquer que sejam os interessados em 
receber esse conteúdo construído e avaliado positivamente ao lado de 14 
universidades. Temos conteúdo sistematizado e agentes técnicos habilitados 
em todo país para atuar como formadores em Educação pelo Esporte 
(ENTREVISTADO IAS 01). 
 

 
Perguntamo-nos, a partir dos relatos acima, qual seria o limite de intervenção de uma 

ONG na oferta de ações públicas? As parcerias público-privadas fornecem a essas ONGs a 
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possibilidade de tal execução? Deveriam as políticas de esporte e/ou educação serem frutos de 

intervenção de uma ONG? De que forma a esfera estatal enxerga essas possibilidades? 

Mesmo sem poder afirmar ao certo, mas notamos elementos que se aproximam da 

lógica de uma política neoliberal, nesse caso não por parte do Estado, mas pelo 

aproveitamento do Mercado ou do Terceiro Setor com este contexto, na busca da execução de 

políticas públicas como meio de geração de capital. 

Estas questões (caso confirmadas) tendem a virar rotina e forma de vida. Desta 

maneira, podemos vislumbrar, por exemplo, a criação de uma ONG no interior de uma 

empresa, que além de produzir Marketing Social, se bem aplicada poderia (por que não) 

receber recursos públicos e implementar as políticas da área em questão. 

Assim, a inspiração para o Estado na formulação de políticas públicas a partir de 

experiências concretas daria lugar a ações com justificativas e metas ‘caridosas’ mas com um 

foco puramente mercadológico. Esta reflexão, apesar de bem simples e incipiente, nos reverte 

a um sentimento de profunda angústia e rejeição. 

Outra questão importante que encontramos nos relatos dos entrevistados, e que talvez 

represente um paradoxo, é o fato de que nos dias atuais não é o PSA (como projeto de 

extensão universitária) que vem impactando ou interferindo diretamente nas políticas públicas 

de esporte no estado, mas sim a política desenvolvida pelo atual Governo que vem 

interferindo diretamente no cotidiano do PSA. Isto vem acontecendo sobretudo pelo fato do 

bairro de Santo Amaro fazer parte da área foco de intervenção do Programa “Pacto pela 

Vida”11, que além de outras intervenções, vem instaurando projetos sociais que envolvem 

atividades culturais, artísticas e esportivas. Acrescenta-se ainda à própria atividade o 

fornecimento de ajuda de custo às famílias participantes, além de outros benefícios. 

Deste modo, e interferindo economicamente no orçamento das famílias, a ação do 

“Governo Presente” e dos projetos sociais pertencentes ao “Pacto pela Vida” vem acarretando 

uma migração de boa parte dos alunos do PSA para estes projetos do atual governo. 

 
Antigamente em Santo Amaro só existia o Projeto Santo Amaro, e hoje a cada 
esquina a gente encontra um projeto do governo, que é o “Cabeça de Touro” 
que é o “CDI” são vários projetos que surgem que não tem uma perenidade, 
se você for avaliar o Projeto Santo Amaro tem 23 anos, e aí os projetos que 
dura 6 meses, 1 ano, onde ganhava uma cesta básica, ganha R$50,00 pra ta lá, 
ou ele ganha uma refeição, toma banho no projeto, e às vezes não tem uma 
qualidade, o projeto surge porque o governo avaliou que naquela comunidade 

                                                 
11 O Pacto pela Vida é uma política pública de segurança do Governo do Estado de Pernambuco, com ações 
articuladas com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Assembléia Legislativa, os municípios e a União. Os 
projetos sociais vinculados ao Programa fazem parte da linha estratégica de Prevenção Social do Crime e da 
Vida. 
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precisa de um projeto é para mostrar alguma ação do governo 
(ENTREVISTADO PSA 01). 
 
Hoje atualmente a gente ta com 520 alunos, (hoje, atualmente) mas o PSA já 
chegou a ter 1240 e poucos alunos. Aí você pode perguntar: Porque esse 
tempo... Você lembrar que o projeto tem 23 anos e ele foi o percussor em todo 
o Brasil dentro da área de esportes e projetos sociais [...] Então de lá pra cá as 
ONG’s apareceram né, os projetos sociais do governo, das ONG’s... então o 
projeto oferece só a área os monitores, os locais e o material esportivo, mais 
nada do que isso, mas os outros projetos tem isso e tem a mais [...] Eles 
recebem tênis, meião, camisa, tem um outro projeto aqui como é a área de 
Santo Amaro que é o foco do Governo do Estado, aí tem cesta básica, tem 
agora o Segundo Tempo quem participar ganha R$50,00 por mês, então é a 
questão da escolha, da família, da necessidade, mas ai o projeto manteve-se, 
dentro do próprio limite, 500 alunos não deixa de ser o suficiente, um 
quantitativo forte, né! (ENTREVISTADO PSA 04). 
 
Já teve reunião dentro do próprio Governo, dentro da própria Secretaria de 
Esportes que existe esse projeto aqui. É um projeto que já tem 23 anos que é 
que não sabe dentro do Governo do Estado, porque aqui não é um órgão 
federal é um órgão do governo, aí o governo investe na questão da área de 
segurança e o bairro mais forte, ele investiu mais dinheiro foi bairro Santo 
Amaro, nenhum momento chegou aqui pra saber o que é que o projeto, onde 
toda comunidade que tá em Santo Amaro, tá aqui dentro e hoje a gente tá 
trabalhando toda a parte de esportes de outras áreas de tudo, com a família e 
tudo, quer dizer, mas a política tem dessas coisas né, porque eu vou entrar 
num canto que já tá formado onde eu não vou tá na mídia, eu vou fazer 
porque aí ele, quem vai tá na mídia é ele [...] o projeto tinha tudo isso aqui 
dentro, área de esportes, material humano, material esportivo, então quer 
dizer, tinha como o governo entrar mais forte, quer dizer a faculdade era um 
elo pra sair, já que ele queria que já que já tinha antecedente porque Projeto 
Santo Amaro num saiu? Sair pra João de Barros, sair pra Ilha de Joaneiro, pra 
Ilha da Rata, a comunidade de debaixo do viaduto, fazer as atividades, porque 
não? (ENTREVISTADO PSA 04). 

 
Você pode dizer: “Mas rapaz tinha 1.200 tá com 500 e pouco?”E a tendência 
é essa, porque os projetos tão aparecendo aí, as pessoas tão chegando pra aqui 
mim: “Eu quero mudar de atividade porque nesse dia eu estou no outro 
projeto!”Eu tenho que mudar, eu não vou dizer que não vou mudar, mas eu 
quero ela aqui no projeto, eu arranjo um jeito de tirar ela de 2 dias, de 4, boto 
em 2, trago pro sábado e domingo, mas que ela não deixe de fazer, então eu 
acho que o trabalho da gente ajuda a questão da política, continua fazendo e 
vai fazendo. Teve uma Olimpíada aqui domingo, foi fantástica deu quase 300 
alunos e não teve nada, nem picolé, só água e foi o dia todinho no campo de 
futebol, quer dizer a gente não precisou ter banda, ter show, ter nada 
entendeu? A criança veio dia de domingo, então teve trezentas e poucas 
crianças aqui, quer dizer, isso pra gente é gratificante né sabe que a gente tá 
continuando o trabalho, mas que infelizmente compete com estes projetos 
financeiramente (ENTREVISTADO PSA 04). 
 
De um tempo pra cá a gente radicalizou na questão de Santo Amaro, que fosse 
de Santo Amaro e desses bairros próximos, Atualmente a gente tá 
flexibilizando de uma forma muito mais forte. Porque nós estamos 
flexibilizando? Porque Santo Amaro está sendo alvo de ações do governo 
muito forte, se chama “Governo Presente”, como eles chamam a ação, e as 
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ações delas incluem, bolsas, alimentação, uniforme, então as famílias estão 
correndo para esses projetos porque elas recebem como se fosse o “Bolsa 
Família”, num sei dizer exatamente o termo que eles usam lá. Isso cria uma 
situação ímpar que nós nunca tínhamos vivido aqui no Projeto. A gente tinha 
aqui uma demanda muito maior do que a gente podia assumir, e hoje essa 
demanda ela está diluída em diversos projetos. Os meninos chegam a dizer 
para gente: - “Não professor, eu quero vir pra cá, mas se eu for minha mãe 
perde a bolsa (ENTREVISTADO PSA 06). 
 

 
 A flexibilidade gerencial para atender o atual contexto em que vive o bairro de Santo 

Amaro nos parece bem evidente. Contudo, julgamos que este crédito dado unicamente aos 

‘projetos concorrentes’ face ao esvaziamento de alunos do PSA nos últimos meses não pode 

ser caracterizado como única causa. 

 O contexto do bairro de Santo Amaro, no início das atividades do PSA, certamente é 

bastante diferente do que temos hoje. Até certo ponto, as ações do PSA podem ter refletido na 

comunidade a importância da atividade esportiva e de lazer. O que se percebe atualmente no 

bairro é a existência de outros espaços públicos que possibilitam tal prática (não disponíveis 

em outrora), não apenas em outros projetos sociais. 

 O prazer pela prática simples, como lazer, em espaços públicos a partir da capacidade 

da própria comunidade em gerir suas atividades inerentes à área, pode representar também um 

dos fatores de esvaziamento do PSA. 

Outro ponto bastante abordado nas entrevistas foi a preocupação com a possível 

extinção da parceria entre PSA e IAS/PEE. Identificamos também que esta preocupação 

reflete na concepção de “abordagem salvacionista” apontada por Melo (2005; 2007 a). Deste 

modo, acredita-se na análise de alguns entrevistados uma identificação do projeto como um 

expoente quase que único no processo de educação e formação destas crianças e jovens, 

sobretudo no que se refere à abstinência do envolvimento com a criminalidade. 

 

A condição dessa comunidade, como é tão carente, que precisa tanto e eu até 
me preocupei quando disseram que tava pra essa parceria acabar. Eu disse: 
“Meu Deus o que vai ser dos meninos, senão tiver mais Projeto Santo 
Amaro?”Porque tem menino que dá a vida por isso aqui. Se acabar como é 
que eles vão ficar? [...] Se não fosse esse Projeto Santo Amaro, senão fosse 
isso tudo que acontecesse aqui como essas parcerias, esse aconchego, o índice 
de criminalidade seria muito pior, porque aí os meninos estariam mais soltos 
ainda, pior ainda seria senão tivesse (ENTREVISTADO PSA 02). 
 
A gente consegue mudar o ser humano, o cidadão através do esporte, a gente 
consegue! (ENTREVISTADO PSA 04). 
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Por outro lado, percebemos também a intenção de veicular outras questões a esta 

prática, tais como a relação entre a família, a escola e a comunidade, de modo a ilustrar outras 

possibilidades além daquelas vivenciadas cotidianamente pelos alunos do PSA. 

Nesse sentido, as ações do PSA, ou de qualquer outro projeto sócio-educativo inserido 

em contextos como o da comunidade de Santo Amaro, jamais terão o poder de através da 

atividade pela atividade deslocar o participante do caminho promíscuo de sua realidade social 

para uma via próspera. 

 

Porque você dizer pra uma criança, não tome droga, isso não significa nada 
para uma criança né? Por que todo, tudo em volta ta motivando a ela tomar 
droga, né? Então uma simples palavra, ou você tirar a criança de uma 
atividade por duas ou três vezes por semana e achar que isso vai te tirar a 
criança da rua, isso vai evitar que a criança não tome droga, isso não vai 
acontecer, né, então a atividade, uma atividade qualquer, uma atividade 
esportiva e qualquer outra atividade num tem esse poder, a não ser que você 
agregue a essa atividade determinados valores que faça com que essa criança 
possa refletir essas realidades que estão ai no seu entorno (ENTREVISTADO 
05). 
 

 

 Este enfoque caminha paralelo com o projeto que norteia as ações do PSA, 

preconizando a necessidade de se incrementar esta prática com valores que viabilizem uma 

reflexão por parte do próprio aluno. Além disso, ressaltam-se outros elementos para essa 

análise tais como relacionamento com a família, com a comunidade e com a escola. Refletir 

sobre tais realidades e articulá-las com outros segmentos representam a chave para uma 

intervenção significativa e de qualidade (RODRIGUES; VASCONCELOS, 2006). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Propor um trabalho que analisasse as ações desenvolvidas no Projeto Santo Amaro e 

sua relação com o Terceiro Setor representou para nós uma enorme satisfação, haja vista o 

longo período de vivência e aprendizado nesta instituição. 

Nossa intenção era discutir sobre o papel do Terceiro Setor na implementação de 

ações públicas de esporte e lazer. Especialmente, na atuação de instituições que sistematizam 

intervenções voltadas para crianças e jovens e que propõem atuar como uma das dimensões 

educativas na formação dos participantes. 

Nesse sentido, a escolha do Projeto Santo Amaro não foi de forma aleatória. Deveu-se 

ao fato do projeto em questão contemplar um perfil de atuação ímpar para análise: um projeto 

de Extensão Universitária que estabeleceu parceria com uma instituição do Terceiro Setor, 

especificamente o Instituto Ayrton Senna. 

A dinâmica de parcerias interinstitucionais realizadas pelo Projeto Santo Amaro releva 

situações e interesses diversos, bem como particularidades que merecem uma melhor atenção. 

De acordo com os dados levantados, pudemos averiguar que a parceria estabelecida 

entre o Projeto Santo Amaro e o Instituto Ayrton Senna foi bastante exitosa, levando-se em 

consideração diversos aspectos, tais como: perenidade no fornecimento de recursos 

financeiros e materiais; organização da proposta metodológica; formação continuada; 

contribuição na formação de alunos e acadêmicos envolvidos no projeto; intercâmbio com 

outras universidades; dentre outros. 

As partes envolvidas conseguiram atingir suas aspirações iniciais, isso sem que se 

instaurasse uma relação de primazia de interesse de alguma das partes, haja vista que as duas 

instituições, apesar de apresentarem interesses distintos, precisavam percorrer caminhos 

paralelos para alcançar seus objetivos. A ESEF-UPE, além de resolver seu problema de atrito 

com a comunidade, construiu uma atividade de extensão de grande abrangência social e 

repercussão local. O IAS buscava desenvolver um conhecimento sistematizado, coerente, 

articulando teoria, ideologia e prática de forma que ele conseguisse ser operacionalizado em 

outros locais além dos de origem. 

Por outro lado, é válido ressaltar que apesar de todos os resultados alcançados ao 

longo desses 15 anos de parceria, sob várias óticas diferentes, tal parceria é fruto de uma 

particularidade a qual podemos apontar como no mínimo intrigante. 
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O surgimento do PSA, bem como sua própria evolução, desenvolvimento e afirmação 

enquanto intervenção dita de qualidade, advém da demanda da resolução de um problema 

interno da instituição. 

Desde sua origem para sanar um conflito com a comunidade local, busca recursos 

financeiros em instituições estatais em Pernambuco como a Fundação do Desenvolvimento do 

Esporte em Pernambuco (FUNDESP), no âmbito federal com o Instituto do Desenvolvimento 

do Esporte (INDESP) e ainda em instituições do Terceiro Setor com o Instituto Ayrton Senna 

(IAS). Podemos concluir que toda essa dinâmica de parceria interinstitucional existente nos 

mais de 23 anos de vida do Projeto Santo Amaro é precedente de exigência estrutural e 

administrativa do próprio projeto, bem como das próprias instituições que estabeleceram a 

parceria. 

Este posicionamento fica bastante evidente ao se analisar o contexto no qual estas 

parcerias aconteceram. Como vimos anteriormente, a FUNDESP apoiou o Projeto Santo 

Amaro por pouco tempo, e com recursos não tão extensos, mas que para aquele momento foi 

muito importante, uma vez que trazia ao PSA uma possibilidade de remuneração aos 

monitores de atividades que até então eram voluntários. Além disso, aproximou o PSA da 

esfera federal. Para a FUNDESP, se tem pouco dados sobre um possível benefício da 

instituição com o apoio dado ao PSA. Contudo, acreditamos que por fazer parte de um mesmo 

Governo (FUNDESP e UPE), a aplicação destes recursos era até certo ponto justificável por 

ser de uma política de Estado, visto que apontavam para uma preocupação com o 

desenvolvimento de uma política de esporte no estado de Pernambuco. 

Quanto à parceria com o INDESP, apontamos nas análises dos dados que o PSA teria 

naquele contexto sido alvo de uma política pontual e focalizada do então Governo FHC. 

Entretanto, esta articulação com o INDESP foi a principal mola propulsora do Projeto Santo 

Amaro em vários sentidos tais como: reconhecimento nacional; adoção de uma proposta 

metodológica; possibilidade de realizar formações continuadas com seus gestores e 

monitores; aumento no número de alunos atendidos; dentre outros. 

O envolvimento com o Instituto Ayrton Senna e o Programa Educação pelo Esporte 

(que aconteceu não apenas com a UPE, mas também com outras 13 universidades brasileiras) 

possibilitou ao PSA organizar e sistematizar uma proposta metodológica voltada à perspectiva 

do Esporte como veículo de formação educacional e social e a perenidade no pagamento de 

bolsas auxílio aos monitores e coordenadores. 

Para o Instituto Ayrton Senna, a parceria com as universidades trouxe muito mais 

benefícios internos do que para os próprios projetos, tais como: afirmação institucional; 
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organização de materiais pedagógicos (livros, palestras, etc), articulada com os projetos e com 

uma consultoria educacional do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária (CENPEC), etc. 

Com o passar dos anos, no IAS, após obter grandes resultados e os “lucros” possíveis 

com a parceria, o interesse pelos projetos envolvidos com o Programa Educação pelo Esporte 

cai substancialmente, haja vista não representar um potencial na aquisição de novos recursos. 

Deste modo, o IAS se articula novamente com a esfera estatal (apesar de ser de um Governo 

diferente e de oposição ao de outrora), em outros segmentos que não o esporte (Programas de 

Correção de Fluxo Escolar), e que, com as diversas outras parcerias estabelecidas em todo o 

Brasil com prefeituras e governos estatais, implementa os projetos Se Liga e Acelera12. 

Durante o processo de levantamento de dados da pesquisa, pudemos perceber que já 

havia um indicativo de finalização da parceria entre o IAS e as universidades, o que foi 

oficializado ao final de 2009. 

Com o término da parceria, o Instituto Ayrton Senna ofereceu aos projetos que 

financiava a prestação de consultoria na construção de projetos para pleitos junto à Lei de 

Incentivo ao Esporte, que possibilita benefícios de isenção fiscal às empresas que financiam 

os projetos aprovados pelo Ministério do Esporte. Com isso, é possível direcionar as próprias 

empresas que apoiavam as ações do IAS para o fomento aos projetos, só que desta feita via 

Lei de Incentivo. 

No entanto, pudemos identificar nas entrelinhas das entrevistas uma intenção de 

continuidade das ações no âmbito do esporte e lazer por parte do IAS. Essas ações se 

organizariam articuladas à esfera estatal sem a intermediação de universidades, superando a 

anterior concepção de “Educação Complementar” adotada pelo PEE passando para uma 

intervenção de “Educação Integral”. 

O Projeto Santo Amaro, após a extinção da parceria com o IAS, vem buscando outras 

possibilidades de financiamento de suas ações. Atualmente, as bolsas de monitores e 

coordenadores foram cortadas e o funcionamento das atividades do projeto em si teve 

alterações significativas. Devido a tais questões o número de alunos atendidos pelo Projeto 

Santo Amaro diminuiu, e tende a declinar progressivamente. 

Acreditamos que apesar das dificuldades enfrentadas atualmente para sua manutenção, 

o futuro do PSA certamente ainda guarda uma intervenção duradoura e significativa na 

comunidade de Santo Amaro. 

                                                 
12 Projetos de Correção de Fluxo Escolar organizados pelo Instituto Ayrton Senna, voltados para o Ensino 
Fundamental (Se liga) e Ensino Médio (Acelera). 
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Concluímos que tal intervenção construiu no interior da comunidade uma oferta 

expressiva na área de esporte e lazer, e que esta certamente contribuiu na formação de 

inúmeros alunos que por ali passaram. É importante ressaltar que assim como o que foi 

discutido ao longo do presente trabalho, a intervenção do PSA por si só está longe de 

representar um mecanismo de mobilidade social, abstinência ao uso de drogas ou 

envolvimento com a criminalidade por parte dos alunos. Esta contribuição pode acontecer de 

forma indireta e atrelada aos ambientes mais sistemáticos como a família, a escola e a própria 

comunidade. 

Não apenas do ponto de vista dos alunos atendidos, mas esta ação estimulou e 

subsidiou a prática pedagógica de muitos profissionais inseridos atualmente no mercado de 

trabalho, tendo em sua passagem pelo Projeto Santo Amaro um marco relevante da 

construção de sua identidade profissional. 

Novas parcerias devem surgir futuramente para a sustentação do Projeto Santo Amaro 

de modo a fazer com que esta ação continue estabelecendo progressivamente uma intervenção 

de qualidade, contribuindo para o acesso ao esporte e lazer de maneira satisfatória. 
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APÊNDICE A 
ROTEIRO DE ENTREVISTA (COORDENAÇÃO GERAL - PSA) 

 
1) Nome Completo: 

Idade: 
Formação: 
Tempo de PSA: 
Função que exerce: 

2) Como surgiu a ideia do Projeto Santo Amaro? 
3) No início quais eram as principais atividades de intervenção do PSA? Existiam outras? 
4) Atualmente, são esses mesmos objetivos que norteiam o desenvolvimento do projeto, ou 

houve alterações? Quais? E por que houve essas alterações?  
5) Em suma, qual é o principal objetivo que o projeto busca alcançar com suas atividades? 
6) Em sua opinião qual é o principal caminho para se alcançar o objetivo a que o projeto 

busca atingir? 
7) No início existia alguma parceria? 
8) De onde eram advindos os recursos para a execução do projeto? 
9) Como era a parceria entre o antigo INDESP e o Projeto Santo Amaro? 
10) Por que essa parceria acabou? 
11) Como se iniciou a parceria entre o Projeto Santo Amaro e o Instituto Ayrton Senna? 
12) Atualmente como se constitui a organização administrativa do PSA? (Quadro de pessoal, 

organograma) - (Coordenações, Monitores, Voluntários, etc.) 
13) Como eram recrutados os recursos humanos? Como isso acontece hoje? Quantos 

“profissionais” fazem parte atualmente do quadro docente e administrativo do PSA? 
14) Quais eram as formas de ingressos dos alunos? Existiam pré-requisitos (um perfil 

desejado)? E atualmente, como funciona esse ingresso? Quantos alunos participam 
atualmente das atividades do PSA? 

15) Como funciona a orientação teórico-metodológica do projeto hoje? Quem a idealizou? De 
que maneira ela foi escolhida para nortear as ações do PSA? 

16) Existe algum projeto interdisciplinar nas atividades do PSA? 
17)  Existe algum tipo de capacitação com coordenadores, monitores e parceiros? Qual sua 

periodiocidade? Quem organiza? 
18)  O ano de 1994 data o início das atividades do Instituto Ayrton Senna (IAS). Conforme os 

documentos do mesmo, o PSA foi um dos projetos fundadores, como foi que se iniciou 
essa parceria? 15 anos após como se constitui essa parceria nos dias atuais? 

19)  Neste contexto, o que compete a UPE e ao IAS? 
20)  Como é feita a avaliação no PSA? Existe coleta de dados avaliativos (quantitativos e 

qualitativos) acerca das atividades desenvolvidas no PSA? Esses dados são apresentados 
ao IAS? Existe um controle por parte do IAS em torno disso? 

21) Tendo em vista o IAS como uma ONG fazendo parte do chamado “Terceiro Setor”, e o 
PSA por sua vez ter em sua história um marco de intervenção governamental (extensão 
universitária de uma instituição pública estadual), como o Sr. concebe a importância deste 
tipo de parceria? 

22)  Em sua opinião essa parceria interfere nos atores envolvidos? De que modo? (IAS, PSA, 
Coordenadores, Monitores, Alunos, Família e Comunidade) 

23)  Em sua opinião o PSA exerce uma função que a princípio seria de obrigação estatal? Em 
que o projeto contribui no âmbito das “políticas públicas” de esporte e lazer? 

24)  Em sua opinião, quais os principais resultados alcançados com a intervenção do PSA na 
comunidade atendida?  

25) Quais são as perspectivas do PSA para os próximos anos? 
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APÊNDICE B 
ROTEIRO DE ENTREVISTA (COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – PSA) 

 
 

1) Nome Completo: 
Idade: 
Formação: 
Tempo de PSA: 
Função que exerce: 

2) Quais são as atividades de intervenção do PSA? Como elas se organizam? Qual o 
número de monitores responsáveis por atividade? 

3) Quais são as formas de ingressos dos alunos? Existem pré-requisitos (um perfil 
desejado)?  

4) Como são recrutados os recursos humanos? Como eles são organizados? Existe 
seleção? 

5) De que forma é organizada a Coordenação Pedagógica (Número de Coordenadores, 
função, atribuições)  

6)  
7) Quais idéias orientam as ações do projeto (propósitos, objetivos) (Como funciona a 

orientação teórico-metodológica do projeto? Quem a idealizou? De que maneira ela 
foi escolhida para nortear as ações do PSA?)  

8) Existe algum projeto interdisciplinar nas atividades do PSA? 
9) Existe algum tipo de capacitação com coordenadores, monitores e parceiros? Qual sua 

periodicidade? Quem organiza? 
10) O ano de 1994 data o início das atividades do Instituto Ayrton Senna (IAS). Conforme 

os documentos do mesmo, o PSA foi um dos projetos fundadores, como foi que se 
iniciou essa parceria? 15 anos após como se constitui essa parceria nos dias atuais? 

11)  Neste contexto, o que compete a UPE e ao IAS? 
12)  Como são realizados os procedimentos avaliativos das atividades do PSA? Existe 

coleta de dados avaliativos (quantitativos e qualitativos) acerca das atividades 
desenvolvidas no PSA? Esses dados são apresentados ao IAS? Existe um controle por 
parte do IAS em torno disso? 

13)  Como é avaliada a intervenção pedagógica dos monitores e voluntários do PSA? 
14)  Tendo em vista o IAS como uma ONG fazendo parte do chamado “Terceiro Setor”, e 

o PSA por sua vez ter em sua história um marco de intervenção governamental 
(extensão universitária de uma instituição pública estadual), como o Sr. concebe a 
importância deste tipo de parceria? 

15)  Em sua opinião essa parceria interfere nos atores envolvidos? (IAS, PSA, 
Coordenadores, Monitores, Alunos, Família e Comunidade). De que modo? 

16)  Em sua opinião o PSA exerce uma função que a princípio seria de obrigação estatal? 
Em que o projeto contribui no âmbito das “políticas públicas” de esporte e lazer? 

17) Em sua opinião, quais os principais resultados alcançados com a intervenção do PSA 
na comunidade atendida? 

 
 



 128

APÊNDICE C 
ROTEIRO DE ENTREVISTA (COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - PSA) 

 
1) Nome Completo: 

Idade: 
Formação: 
Tempo de PSA: 
Função que exerce: 

2) Quais são as atividades de intervenção do PSA? Como elas se organizam? Número de 
monitores responsáveis por atividade? 

3) Quais são as formas de ingressos dos alunos? Existem pré-requisitos (um perfil 
desejado)?  

4) Quantos alunos participam atualmente das atividades do PSA? 
5) Como são recrutados os recursos humanos? Como eles são organizados? Quantos 

“profissionais estão envolvidos com o PSA atualmente entre coordenadores, monitores 
e voluntários?  

6) De que forma é organizada a Coordenação Administrativa (Número de 
Coordenadores, função, atribuições)? 

7) Quais idéias orientam as ações do projeto? (propósitos, objetivos); 
8) Existe algum tipo de capacitação com coordenadores, monitores e parceiros? Qual sua 

peridiocidade? Quem organiza? 
9)  O ano de 1994 data o início das atividades do Instituto Ayrton Senna (IAS). 

Conforme os documentos do mesmo, o PSA foi um dos projetos fundadores, como foi 
que se iniciou essa parceria? 15 anos após como se constitui essa parceria nos dias 
atuais? 

10)  Neste contexto, o que compete a UPE e ao IAS? Administrativamente como isso se 
organiza? 

11)  De onde são advindos os recursos financeiros utilizados no PSA?  
12) Existem dados avaliativos (quantitativos e qualitativos) acerca das atividades 

desenvolvidas no PSA? Esses dados são apresentados ao IAS? Existe um controle por 
parte do IAS em torno disso? 

13)  Tendo em vista o IAS como uma ONG fazendo parte do chamado “Terceiro Setor”, e 
o PSA por sua vez ter em sua história um marco de intervenção governamental 
(extensão universitária de uma instituição pública estadual), como o Sr. concebe a 
importância deste tipo de parceria? 

14)  Em sua opinião essa parceria interfere nos atores envolvidos? Como? (IAS, PSA, 
Coordenadores, Monitores, Alunos, Família e Comunidade) 

15) Em sua opinião o PSA exerce uma função que a princípio seria de obrigação estatal? 
Em que o projeto contribui no âmbito das “políticas públicas” de esporte e lazer? 

16-Em sua opinião, quais os principais resultados alcançados com a intervenção do PSA 
na comunidade atendida? 
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APÊNDICE D 
ROTEIRO DE ENTREVISTA (MONITORES - PROJETO SANTO AMARO) 

 
1) Nome Completo: 

Idade: 
Formação/curso : 
Tempo de PSA: 
Função que exerce: 

2) Quais são as atividades de intervenção do PSA? Como elas se organizam?  
3) Quais são as formas de ingressos dos alunos no Programa (alunos beneficiários da 

comunidade)? Existem pré-requisitos (um perfil desejado)?  
4) Quais são os caminhos para se tornar um monitor do PSA? Existe pré-requisito? 

Seleção? 
5) Quais são as funções e atribuições dos Monitores? E dos Voluntários?  
6) Quais são as orientações teórico-metodológicas do projeto? Você sabe Quem as 

idealizou? Você sabe como elas foram escolhidas para nortear as ações do PSA? Você 
acha que sua ação no projeto segue essas orientações? Como?  

7) Existe algum projeto interdisciplinar nas atividades do PSA? 
8) Existe algum tipo de capacitação com coordenadores, monitores e parceiros? Qual sua 

peridiocidade? Quem organiza? 
9) Como são realizados os procedimentos avaliativos das atividades do PSA? Como você 

avalia sua intervenção pedagógica? 
10)  O ano de 1994 data o início das atividades do Instituto Ayrton Senna (IAS). 

Conforme os documentos do mesmo, o PSA foi um dos projetos fundadores, você 
sabe de que forma essa parceria foi estabelecida e como ela se organiza nos dias 
atuais? 

11)  É de seu conhecimento o que compete a UPE e ao IAS nas atividades do projeto? 
12)  Tendo em vista o IAS como uma ONG fazendo parte do chamado “Terceiro Setor”, e 

o PSA por sua vez ter em sua história um marco de intervenção governamental 
(extensão universitária de uma instituição pública estadual), como o Sr. concebe a 
importância deste tipo de parceria? 

13)  Em sua opinião essa parceria interfere nos atores envolvidos? Como? (IAS, PSA, 
Coordenadores, Monitores, Alunos, Família e Comunidade) 

14)  Em sua opinião o PSA exerce uma função que a princípio seria de obrigação estatal? 
Em que o projeto contribui no âmbito das “políticas públicas” de esporte e lazer? 

15)  Em sua opinião, quais os principais resultados alcançados com a intervenção do PSA 
na comunidade atendida? 
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APÊNDICE E 
ROTEIRO DE ENTREVISTA (EX-COORDENADOR GERAL – PSA) 

 
1) Nome Completo: 

Idade: 
Formação: 
Tempo de PSA: 
Função que exerce(u): 

2) Conte um pouco de como surgiu o Projeto Santo Amaro. 
3) Quais foram as idéias que orientaram a criação do projeto? (Propósitos objetivos; O 

projeto visava o que?) 
4) Houve alguma mudança ao longo dos anos nesses objetivos de intervenção do projeto? 

Quais e por que?  
5) Qual é o principal objetivo que o projeto busca alcançar com suas atividades? 
6) Na sua opinião qual é o principal caminho para se alcançar o objetivo que o projeto 

busca atingir?  
7) Existem outros atores que podem interferir nesse processo? (Família, comunidade, 

escola, etc...) 
8) Quando e como você foi convidado para o Projeto Santo Amaro? 
9) No início quais eram as principais atividades de intervenção do PSA? Existiam outras? 
10) Existia alguma parceria? 
11) De onde eram advindos os recursos para a execução do projeto? 
12) Quais eram as formas de ingressos dos alunos? Existiam pré-requisitos (um perfil 

desejado)?  
13) Como eram recrutados os recursos humanos?  
14) Como era a parceria entre o antigo INDESP e o Projeto Santo Amaro? 
15) Porque essa parceria acabou? 
16) Como se iniciou a parceria entre o Projeto Santo Amaro e o Instituto Ayrton Senna? 
17) É de seu conhecimento como funciona a orientação teórico-metodológica do projeto 

hoje? Quem a idealizou? De que maneira ela foi escolhida para nortear as ações do 
PSA? 

18) Existe algum projeto interdisciplinar nas atividades do PSA? 
19)  Existe algum tipo de capacitação com coordenadores, monitores e parceiros? Qual sua 

periodiocidade? Quem organiza? 
20)  O ano de 1994 data o início das atividades do Instituto Ayrton Senna (IAS). 

Conforme os documentos do mesmo, o PSA foi um dos projetos fundadores, como foi 
que se iniciou essa parceria? 15 anos após como se constitui essa parceria nos dias 
atuais? 

21)  Neste contexto, o que compete a UPE e ao IAS? 
22)  Como é/era feita a avaliação no PSA? Existe coleta de dados avaliativos 

(quantitativos e qualitativos) acerca das atividades desenvolvidas no PSA? Esses 
dados são apresentados ao IAS? Existe um controle por parte do IAS em torno disso? 

23) Tendo em vista o IAS como uma ONG fazendo parte do chamado “Terceiro Setor”, e 
o PSA por sua vez ter em sua história um marco de intervenção governamental 
(extensão universitária de uma instituição pública estadual), como o Sr. concebe a 
importância deste tipo de parceria? 

24)  Em sua opinião essa parceria interfere nos atores envolvidos? De que modo? (IAS, 
PSA, Coordenadores, Monitores, Alunos, Família e Comunidade) 

25)  Em sua opinião o PSA exerce uma função que a princípio seria de obrigação estatal? 
Em que o projeto contribui no âmbito das “políticas públicas” de esporte e lazer? 
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26)  Em sua opinião, quais os principais resultados alcançados com a intervenção do PSA 
na comunidade atendida?  
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APÊNDICE F 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (PRESIDENTE - IAS) 
 

1) Nome Completo: 
Idade: 
Formação: 
Tempo de IAS: 
Função que exerce: 

2) Conte um pouco de como surgiu o Programa Educação pelo Esporte (PEE). 
3) Quais foram as idéias que orientaram a criação do PEE? (Propósitos objetivos; O 

projeto visava o que?) 
4) Houve alguma mudança ao longo dos anos nesses objetivos de intervenção do PEE? 

Quais e por que?  
5) Qual é o principal objetivo que o PEE busca alcançar com suas atividades? 
6) Na sua opinião qual é o principal caminho para se alcançar o objetivo que o projeto 

busca atingir?  
7) Existem outros atores que podem interferir nesse processo? (Família, comunidade, 

escola, etc...) 
8) Quando e começaram as parcerias com as Universidades? 
9) No caso dessas parcerias o que compete ao IAS e o que compete às Universidades? 
10) Porque e em que contexto a Universidade de Pernambuco e o Projeto Santo Amaro foi 

escolhido para fazer parte do Programa? 
11) Fale um pouco sobre a orientação teórico-metodológica dada pelo Instituto hoje aos 

projetos participantes do Programa Educação pelo Esporte? 
12)  Como é realizada às avaliações das intervenções dos projetos vinculados ao PEE? 

Existe um controle por parte do IAS em torno disso? 
13) No caso da parceria do IAS com as universidade públicas estaduais ou federais como o 

Sra. concebe a importância deste tipo de parceria, entre os agentes públicos a 
instituições do Terceiro Setor? 

14)  Em sua opinião essa parceria interfere nos atores envolvidos? De que modo? (IAS, 
PSA, Coordenadores, Monitores, Alunos, Família e Comunidade) 

15)  Em sua opinião o IAS faz uma ação que a princípio seria de obrigação estatal? Em 
que o PEE contribui ou pode contribuir no âmbito das “políticas públicas” de esporte e 
lazer? 

16)  Em sua opinião, quais os principais resultados alcançados com a intervenção do PEE 
desde sua criação até os dias atuais?  
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APÊNDICE G 
ROTEIRO DE ENTREVISTA (COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – IAS/PEE 

  
1) Nome Completo: 

Idade: 
Formação: 
Tempo de IAS: 
Função que exerce/exerceu: 

2) Conte um pouco de como surgiu o Programa Educação pelo Esporte (PEE). 
3) Quais foram as idéias que orientaram a criação do PEE? (Propósitos objetivos; O 

projeto visava o que?) 
4) Houve alguma mudança ao longo dos anos nesses objetivos de intervenção do PEE? 

Quais e por que?  
5) Qual é o principal objetivo que o PEE busca alcançar com suas atividades? 
6) Na sua opinião qual é o principal caminho para se alcançar o objetivo que o PEE busca 

atingir?  
7) Existem outros atores que podem interferir nesse processo? (Família, comunidade, 

escola, etc...) 
8) Quando e como começaram as parcerias com as Universidades? 
9) No caso dessas parcerias o que compete ao IAS e o que compete às Universidades? 
10) Porque e em que contexto a Universidade de Pernambuco e o Projeto Santo Amaro foi 

escolhido para fazer parte do Programa? 
11) Fale um pouco sobre a orientação teórico-metodológica dada pelo Instituto hoje aos 

projetos participantes do Programa Educação pelo Esporte? 
12)  Como é realizada às avaliações das intervenções dos projetos vinculados ao PEE? 

Existe um controle por parte do IAS em torno disso? 
13) No caso da parceria do IAS com as universidade públicas estaduais ou federais como o 

Sra. concebe a importância deste tipo de parceria, entre os agentes públicos a 
instituições do Terceiro Setor? (Tendo em vista o IAS ser um ONG fazendo parte do 
chamado “Terceiro Setor”, e os projetos participantes do PEE, em sua grande maioria 
possui um marco de intervenção governamental (extensão de uma universidade 
pública estadual ou federal), como a Sra. Concebe a importância deste tipo de 
parceria) 

14)  Em sua opinião essa parceria interfere nos atores envolvidos? De que modo? (IAS, 
PSA, Coordenadores, Monitores, Alunos, Família e Comunidade) 

15)  Em sua opinião o IAS faz uma ação que a princípio seria de obrigação estatal? Em 
que o PEE contribui ou pode contribuir no âmbito das “políticas públicas” de esporte e 
lazer? 

16)  Em sua opinião, quais os principais resultados alcançados com a intervenção do PEE 
desde sua criação até os dias atuais?  

 
 
 
 



 134

 
APÊNDICE H 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA – IAS/PEE) 
 

1) Nome Completo: 
Idade: 
Formação: 
Tempo de IAS: 
Função que exerce: 

2) Conte um pouco de como surgiu o Programa Educação pelo Esporte (PEE). 
3) Quais foram as idéias que orientaram a criação do PEE? (Propósitos objetivos; O 

projeto visava o que?) 
4) Houve alguma mudança ao longo dos anos nesses objetivos de intervenção do PEE? 

Quais e por que?  
5) Qual é o principal objetivo que o PEE busca alcançar com suas atividades? 
6) Na sua opinião qual é o principal caminho para se alcançar o objetivo que o projeto 

busca atingir?  
7) Existem outros atores que podem interferir nesse processo? (Família, comunidade, 

escola, etc...) 
8) Quando e começaram as parcerias com as Universidades? 
9) No caso dessas parcerias o que compete ao IAS e o que compete às Universidades? 
10) Porque e em que contexto a Universidade de Pernambuco e o Projeto Santo Amaro 

foram escolhidos para fazer parte do Programa? 
11) Fale um pouco sobre a orientação teórico-metodológica dada pelo Instituto hoje aos 

projetos participantes do Programa Educação pelo Esporte? 
12)  Como é realizada às avaliações das intervenções dos projetos vinculados ao PEE? 

Existe um controle por parte do IAS em torno disso? 
13) Quantos projetos fazem parte do PEE hoje em todo o Brasil? 
14) São quantas crianças e jovens atendidas? 
15) No caso da parceria do IAS com as universidade públicas estaduais ou federais como o 

Sra. concebe a importância deste tipo de parceria, entre os agentes públicos a 
instituições do Terceiro Setor? 

16)  Em sua opinião essa parceria interfere nos atores envolvidos? De que modo? (IAS, 
PSA, Coordenadores, Monitores, Alunos, Família e Comunidade) 

17)  Em sua opinião o IAS faz uma ação que a princípio seria de obrigação estatal? Em 
que o PEE contribui ou pode contribuir no âmbito das “políticas públicas” de esporte e 
lazer? 

18)  Em sua opinião, quais os principais resultados alcançados com a intervenção do PEE 
desde sua criação até os dias atuais? 

19)  Quais são as perspectivas do PEE para os próximos anos?  
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