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RESUMO 

 

Este trabalho envolve o processo de promoção de cidadania por meio da política 
pública que norteia os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), com foco 
em um dos seus serviços, que visa ao fortalecimento de vínculos. Trata-se de um 
estudo de caso em uma unidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculo na cidade de Franca-SP, tendo como objetivo geral compreender o modo como 
a cidadania está sendo trabalhada em oficinas esportivas oferecidas a crianças e 
adolescentes. Como objetivos específicos buscou-se conhecer a perspectiva das 
crianças, dos facilitadores e dos responsáveis sobre as oficinas; verificar as 
concepções dos participantes da pesquisa sobre cidadania;analisar as transformações 
vividas pelos participantes a partir das oficinas esportivas em termos de cidadania e, 
por fim,constatar outros benefícios decorrentes da participação nas oficinas esportivas 
ligadas à questão do desenvolvimento humano e social. A metodologia utilizada foi a 
de abordagem qualitativa etnográfica; os participantes pesquisados foram os 
facilitadores esportivos, as crianças e os adolescentes que fazem parte das atividades 
esportivas e seus responsáveis. A coleta de dados foi feita por meio de observações 
dos participantes no ambiente, entrevistas semiestruturadas com os facilitadores das 
oficinas esportivas e com os responsáveis pelos jovens, e realização de uma oficina 
com as crianças e os adolescentes de 6 a 17 anos. Os dados foram examinados 
através da análise de conteúdo com sustentação em Minayo (2003) e os resultados 
foram pensados à luz de teorias do desenvolvimento humano e social. Concluiu-se que 
o modo como a cidadania está sendo trabalhada em oficinas esportivas em uma 
unidade de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos se dá por meio de dois 
vieses; o primeiro trabalha muito a questão de limite, disciplina e regra, mas a visão é 
mediada pela ótica da subjetividade capitalística dentro do meio esportivo. O esporte, 
nesse sentido, foi visto como meio de competição, superação e profissionalização. O 
segundo viés está ligado ao desenvolvimento da autonomia, tendo sido observadas 
mudanças positivas nas crianças e nos adolescentes participantes (respeito, 
responsabilidade, colaboração e união) em casa, na escola, na instituição, nas 
amizades. O aspecto da participação e liberdade de expressão parece ser o menos 
trabalhado. Em síntese, não somente as crianças e os jovens estão se beneficiando 
desse serviço, mas também os facilitadores e as famílias, ou seja, todos revelam 
aspectos positivos decorrentes do trabalho desenvolvido na entidade pesquisada, com 
destaque à construção de vínculos, troca afetiva, e práticas de inclusão. 
 
Palavras-chave: Cidadania. Esporte. Desenvolvimentos humano e social. Processos 
de subjetivação. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. 
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ABSTRACT 

 

This work involves the process of promoting citizenship through public policy that guides 
the Social Assistance Reference Centers (CRAS), focusing on one of its services, which 
aims to strengthen ties. It is a case study in a unit of the Living Service and Link-
Building in the city of Franca \ SP with the overall objective to understand how 
citizenship is being worked in sports workshops offered to children and adolescents. 
With specific objectives sought to know the perspective of children, facilitators and 
caregivers about the workshops, check the views of research participants about 
citizenship, verify the changes experienced by participants from the sports shops in 
terms of citizenship and finally, check other benefits of participation in sports workshops 
linked the issue of human and social development. The methodology used was 
ethnographic qualitative approach, participants were surveyed sporting facilitators, 
children and adolescents who are members of sporting activities and their caregivers. 
Data collection was done through participant observation in the environment, semi-
structured interviews with the facilitators of sports workshops and those responsible for 
young people and conducting a workshop with children and adolescents aged 6 to 17 
years. Data were analyzed using content analysis with support in Minayo (2003) and the 
results were thought in the light of theories of human and social development. It was 
concluded that the way citizenship is being worked in sports workshops in coexistence 
service unit and strengthening of ties is through two biases, the first works much the 
boundary question, discipline and rule, but the vision it is mediated through the lens of 
capitalistic subjectivity within the sports. The sport in this direction was seen as a means 
of: competition, resilience and professionalism. The second bias is linked to the 
development of autonomy, were observed positive changes in children and adolescent 
participants (respect, responsibility, cooperation and unity) at home, at school, in 
institutions, in friendships. The aspect of participation and freedom of expression 
appears to be the least worked. In short, not only in children and young people are 
benefiting from this service, but also facilitators and families, ie all reveal positive 
aspects arising from work carried out in the research entity, with emphasis on building 
links, emotional exchange, and inclusion practices. 
 
Keywords: Citizenship. Sport. Human and social development. Subjective processes. 
Coexistence Service and Vinculo Strengthening. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A ideia de fazer esta pesquisa científica surgiu do convite para participar de um 

projeto esportivo que envolvia crianças e adolescentes. Uma das modalidades de 

destaque deste trabalho seria a capoeira. O projeto já existia em algumas cidades da 

região (Pedregulho, Cristais Paulista e Rincão), porém não na cidade de Franca-SP. 

Antes e durante a execução do trabalho era frequente deparar-se com dificuldades, 

mas a maior delas foi a de encontrar parcerias com instituições como clubes, escolas e 

centros de convivência. Nesse processo, apurou-se o quanto as unidades esportivas 

podem tornar-se administrativamente fechadas e burocráticas. Sendo assim, uma 

pergunta surgiu: como seria pensar o esporte e a cidadania dentro das atividades 

esportivas em uma dessas instituições, como o Centro de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos Infantil? Portanto, o objetivo geral deste estudo foi 

compreender o modo como a cidadania está sendo trabalhada em oficinas esportivas 

em uma unidade de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E como 

objetivos específicos procurou-se conhecer a perspectiva das crianças, dos 

facilitadores e dos responsáveis sobre as oficinas, verificar as concepções dos 

participantes da pesquisa sobre cidadania, analisar as transformações vividas pelos 

participantes, a partir das oficinas esportivas, em termos de cidadania, e constatar 

outros benefícios decorrentes da participação nas oficinas esportivas ligadas à questão 

do desenvolvimento. 

 Existem múltiplas possibilidades para se analisar a dinâmica do desenvolvimento 

regional, principalmente em seu contexto social. É comum considerar o social como um 

atributo próprio da região ou da localidade, resultado da junção entre a natureza e os 

grupos sociais com uma determinada singularidade cultural. Ao se pensar nessa 

singularidade cultural descrita, na cidade de Franca vê-se o cultivo do café, a indústria 

do calçado, o basquete e o futebol, ou seja, características que se tornaram comuns no 

desenvolvimento da região.   

De acordo com Benko (1996), o desenvolvimento de uma região, além da 

democracia, da organização e da participação social, deverá basear-se nas diferenças 

e potencialidades regionais. Analisando as potencialidades, e tendo Franca como um 

pólo voltado ao esporte, principalmente o basquete, pode-se pensar em projetos 

sociais, como o caso da Unidade de Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
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Vínculo do Bairro Jardim Luz II1·, em Franca, engajado em aspectos esportivos, entre 

algumas de suas atividades, com crianças e com adolescentes e que assim 

desenvolvam a região e a localidade. Como afirma Putman (2000), não existem 

modelos únicos de desenvolvimento, e valorizar o potencial de uma localidade ou de 

uma região é descobrir e incentivar as características da sua origem, da sua cultura e 

da sua história. 

 A pesquisa constituiu-se de um estudo de caso na Unidade do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculo na cidade de Franca-SP, conhecida pelo 

nome de No Céu tem Pão2, com a participação dos facilitadores de oficinas, das 

crianças e dos adolescentes que fazem parte das atividades esportivas e seus 

responsáveis.  

 Freire (2001) em sua teoria do ensino como prática libertadora trata o exercício 

da participação como parte da formação da cidadania, do ser cidadão com seus 

direitos e deveres, mas de maneira consciente desses atributos para poder exercê-los. 

Ainda o mesmo autor esclarece que é necessário que o próprio ser no seu mundo real, 

cultural, político e social possa assumir a sua própria existência, ou seja, ser 

protagonista de sua própria história, podendo dessa forma conduzir a dinâmica da 

autonomia e emancipação de si mesmo e do meio em que vive. Nessa perspectiva de 

cidadania, será que as crianças e os adolescentes nas atividades esportivas estão se 

tornando protagonistas de suas vivências e, ainda, do lugar em que vivem? 

Sen (1999) também traz, em sua teoria do desenvolvimento como prática 

libertadora, a mobilização atuante do indivíduo em sociedade de maneira consciente 

em qualquer contexto que o envolva: político, econômico, social, esportivo e outros. 

Tendo em vista que os objetivos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos são: proporcionar a formação da cidadania na vida das crianças e jovens 

atendidos por esse serviço, assim como fortalecer os laços afetivos com seus 

familiares; desenvolvera compreensão crítica da realidade social e do mundo atual; 

encorajar talentos e habilidades e estimular a participação na vida pública, a 

                                                           
1
Nome fictício. 

2
No Céu tem Pão é o nome fictício da instituição pesquisada. Todos os nomes de participantes estão abreviados no 

corpo do trabalho ou foram trocados para preservar a integridade desses, assim como foram esclarecidos nos 

Termos de Consentimento assinados por eles e que aparecem nos Aspectos Éticos no corpo do trabalho.  
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problemática do trabalho levantou o seguinte questionamento: A Unidade de Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculo através de suas atividades esportivas ajuda 

na construção da cidadania das crianças e adolescentes que participam dessas 

atividades, estimulando suas capacidades de realizações de vida de maneira livre e 

colaborativa? 

 O estudo foi dividido em sete capítulos: Começando com a Introdução. O 

segundo, intitulado Desenvolvimento e Cidadania retrata o desenvolvimento e seus 

vários significados ao longo da história, assim como de cidadania e o diálogo entre 

desenvolvimento e cidadania,além de trazer uma reflexão sobre liberdade. O terceiro 

capítulo, cujo título é Cidadania e Subjetividade trata do processo de subjetivação e a 

construção de cidadania. Esporte e Cidadania, quarto capítulo, mostra o contexto 

esportivo direcionado ao lado social e a apresentação de alguns estudos empíricos. A 

contextualização do campo pesquisado, tema do quinto capítulo, aborda a pesquisa em 

si, a metodologia utilizada, a abordagem empregada, a descrição dos participantes, a 

forma de coleta de dados, a descrição da teoria de análise dos dados e a 

demonstração dos aspectos éticos da pesquisa. O sexto capítulo abrange a descrição 

dos resultados e sua discussão. Por fim, o sétimo capitulo, apresentam-se as 

considerações finais, seguidas das referências bibliográficas, do apêndice, e anexos do 

presente trabalho. 
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2 DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA 

 

Neste capítulo são discutidos os significados dos conceitos de desenvolvimento, 

assim como de cidadania, as (definições, conceituações) ao longo da história e a 

relação entre eles. 

 

2.1  Significado de desenvolvimento e (definições, conceituações) no percurso da 

História. 

 

O conceito de desenvolvimento é múltiplo como: crescer, compor, progredir, 

elaborar e outros. Devido à amplitude de sua utilização, pode-se inseri-lo em vários 

contextos: 

[...] decorre da necessidade de classificá-lo em econômico, político, social ou 
cultural por razões metodológicas quanto ao tratamento de um desses sentidos 
particulares. O desenvolvimento, em termos conceituais, é a explicação de 
concepções ou ideais coletivamente partilhados durante o processo histórico-
social (VIEIRA; SANTOS, 2012, p. 352). 

 
Para Santos (2003), o desenvolvimento pode ser discutido de várias maneiras, 

dependendo do contexto histórico mundial, nacional, regional e local.   

Nesse sentido, não há como deixar de pontuar a significância do Mercantilismo 

na história da humanidade, juntamente com a ideia de desenvolvimento, principalmente 

o econômico. É bem verdade que a economia das sociedades humanas vinha 

transformando-se e traçando linhas de evolução há bastante tempo, no entanto foi com 

o Mercantilismo e também com o Renascimento que a estagnação econômica do 

período feudal teve fim. 

No período feudal a estabilidade social (o senhor feudal, os nobres, o clero, 

vassalos ou servos) era tamanha que acabava por prejudicar o avanço da produção 

econômica, já que a preocupação da sociedade da época era a garantia de segurança 

em decorrência dos frequentes ataques de inimigos. A produção agrícola era de 

subsistência, pois a maior parte do que era produzido ficava para o senhor feudal e 

uma pequena parte para as famílias dos agricultores, portanto não havia comércio, mas 

sim trocas de mercadorias. A situação somente foi modificada pela mobilização trazida 

pelo Mercantilismo e pelo Renascimento. Assim, Portugal, Espanha e Inglaterra 

acumularam fortunas em metais preciosos – os dois primeiros países por meio da 
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conquista de novas terras e o último com a prática do comércio exterior (SOUZA, 1997, 

p.46). 

No final do século XIX, a Inglaterra já era a maior potência mundial, certamente 

em função do crescente processo de inovações tecnológicas, chamado de Revolução 

Industrial, que se iniciou em meados do século XVIII. Nas palavras de Souza (1997, p. 

45), a Revolução Industrial:  

Foi o resultado de uma série de inovações tecnológicas introduzidas na 
produção industrial, na agricultura e nos transportes, que reduziram 
sistematicamente os custos médios e aumentaram a oferta, tanto de consumo, 
como de bens de capital, expandindo o nível de emprego no meio urbano. 

 

O desenvolvimento econômico, de acordo com o autor, tem origem em fontes 

teóricas e empíricas. A origem teórica estaria em autores como Adam Smith e Joseph 

Schumpeter, que tinham a ideia de que deveria haver total liberdade econômica para 

que a iniciativa privada pudesse se desenvolver, sem a intervenção do Estado. A livre 

concorrência entre os empresários regularia o mercado, provocando a queda de preços 

e as inovações tecnológicas necessárias para melhorar a qualidade dos produtos e 

aumentar o ritmo de produção.Assim, a origem empírica está ligada a problemáticas 

referentes ao desenvolvimento econômico, como a concentração de riqueza em 

minorias e a distribuição desigual da renda. As disparidades entre nações ricas e 

pobres estavam evidenciadas a partir do desenvolvimento econômico, da mesma forma 

que as desigualdades regionais foram salientadas mesmo dentro de países 

desenvolvidos. 

Esclarece Souza (1997, p. 17) que: 

Historicamente, sabe-se do grande avanço econômico ocorrido nos países 
geradores das inovações tecnológicas da Revolução Industrial. Com a Grande 
Depressão de 1930, no entanto, esses Estados precisaram intervir na 
economia a fim de reduzir o desemprego e ajustar as consequências sociais da 
crise, que foram notadas com maior intensidade nos assalariados e nas 
pequenas empresas. Reparou-se, a partir de então, que a estabilidade 
econômica era indispensável para a ocorrência de um desenvolvimento que 
beneficiasse a todos, assim como era indispensável que o crescimento 
acompanhasse as necessidades de cada país, de cada região e de cada 
classe social. 

 

Embora desde o final da década de 1930, com a aplicação da Contabilidade 

Nacional advinda da Teoria Keynesiana, os países já fossem classificados em ricos e 

pobres, foi após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos apontaram 

como a maior potência econômica do mundo, segundo Esteva (2000), a expressão 

―países subdesenvolvidos‖ ficou consagrada. A expressão apareceu pela primeira vez 

no discurso de posse do presidente Truman, em 20 de janeiro de 1949, dando aos 
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Estados Unidos o status de país desenvolvido. Aos países que não acompanharam o 

processo de crescimento econômico restou serem enquadrados como países 

subdesenvolvidos e mais recentemente em desenvolvimento. 

Da década de 1950 para cá, para Furtado (2001) o conceito de desenvolvimento 

passa a ter uma concepção ampla, que vai além do processo histórico do 

desenvolvimento econômico, levando em conta aspectos sociais, políticos e culturais. 

Para o estudioso, o desenvolvimento é mais do que o simples crescimento da 

economia ou acumulação de capital, porque além de representar o incremento da 

capacidade produtiva, implica também a irradiação do progresso para a maioria da 

sociedade, ou seja, ressalta que o conceito de desenvolvimento compreende a ideia de 

crescimento, superando-a. É bastante perceptível a tendência contemporânea de 

englobar ao conceito de crescimento econômico características de desenvolvimento 

humano, pois envolve mudanças qualitativas no modo de vida das pessoas e das 

instituições, ou seja, implica a promoção do bem-estar social, da liberdade, da 

cidadania e da integração nacional. 

Vendo por esse prisma, Sen (1999) conceitua desenvolvimento, interligando-o 

ao desejo de possuir aquilo que na percepção da vida de alguém seja valioso. A ideia é 

de que a riqueza é útil se proporciona aos indivíduos a possibilidade de serem livres 

para realizar as suas vontades, não sendo a riqueza, entretanto, a principal 

responsável pelo desenvolvimento.  

Nesse sentido, Sen (1999, p. 28) ressalta que: 

Uma concepção adequada de desenvolvimento deve ir muito além da 
acumulação de riqueza e do crescimento do Produto Nacional Bruto e de 
outras variáveis relacionadas à renda. Sem desconsiderar a importância do 
crescimento econômico, necessário se faz enxergar muito além dele. 
 

O que Sen (1999) pretende é mostrar que a qualidade da vida humana não deve 

ser medida pela riqueza das nações, mas pelas liberdades proporcionadas aos 

indivíduos. Liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, 

garantia de segurança, respeito à cultura regional e local e transparência são exemplos 

de instituições que, na concepção do autor, agem de forma interligada e contribuem 

para o aumento da liberdade, a partir de um processo de construção de uma cidadania 

plena e participativa. 

Sen (1999) argumenta que a liberdade depende principalmente de outros 

determinantes vinculados ao desenvolvimento humano, como educação, saúde, 

direitos civis e participação política e social. Possibilita, assim, o alcance da liberdade 
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global das pessoas, favorecendo a oportunidade de resultados positivos, de maneira 

livre. 

 Destarte Sartre, filósofo existencialista, descreve liberdade como definidora do 

ser em sua realidade humana, entendendo por isso que o ser é o sujeito de sua própria 

história, mas ao mesmo tempo produtor da realidade social, assim como também é 

produto desta realidade. 

O ser que é o que é não poderia ser livre. A liberdade é precisamente o nada 
que por ter sido no âmago do homem pressiona a realidade humana a fazer-se, 
em vez de ser. Nós já vimos que para a realidade humana ser é escolher-se 
(...). Ela está inteiramente abandonada, sem nenhuma ajuda de nenhuma 
espécie, entregue a sua insustentável necessidade de se fazer ser até os 
mínimos detalhes. Assim, a liberdade não é um ser: ela é o ser do homem, ou 
melhor, seu nada de ser. (...) O homem não poderia ser ora livre e ora escravo: 
ou ele é inteiro e sempre livre ou não o é (SARTRE, 1997, p. 516). 

 

 O homem, para o autor, deve ser por si livre, mas para tal tem de ser capaz de 

fazer escolha em toda sua amplitude mental, emocional, física e psíquica.Ser livre é ter 

de escolher em cada situação, que aponta um campo de possibilidades de ser para o 

sujeito, quer dizer, o homem tem o seu ser comprometido nessa escolha. 

 Sartre (1997) esclarece que é livre aquele que pode realizar seus projetos. No 

entanto, é preciso distinguir entre o fim projetado e a realização desse fim; não basta 

criar algo para realizar; é preciso agir no mundo na direção dessa realização. O homem 

é aquele que faz e nesse fazer se faz. A sua ação compromete-o em determinada 

direção. Portanto, a liberdade não é somente dizer que se quer algo, mas fazê-lo 

acontecer. 

 Pelo prisma apresentado, a liberdade é inerente ao ser humano, fruto de suas 

escolhas, mas somente se este for atuante e consciente dela, se assim não for, torna-

se cativo e não livre.  Na mesma perspectiva, para Sen, liberdade vincula-se a ter 

capacidade, sendo que capacidade é o conjunto de possibilidades reais de escolha que 

possuem os indivíduos.  

Sen (1999) enxerga a liberdade não somente enquanto a abertura estrutural do 

conjunto de leis e da economia para que cada indivíduo possa estabelecer suas 

escolhas, econômicas ou não. O autor funda a liberdade em uma visão de 

possibilidades reais de escolha, no sentido dos condicionantes e limites que permitem 

estabelecer tais preferências. 

A capacidade de uma pessoa consiste nas combinações alternativas de 
funcionamentos cuja realização é factível para ela. Portanto, a capacidade é 
um tipo de liberdade: a liberdade substantiva de realizar combinações 
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alternativas de funcionamentos (ou, menos formalmente expresso, a liberdade 
para se ter estilos de vida diversos). (SEN. 1999. p 95) 

 

Para se ter desenvolvida as capacidades (saúde, educação, cultura e auto-

estima) devem ser garantidas, através de políticas públicas, os elementos que 

possibilitem aos indivíduos ampliarem seu conjunto de possibilidades reais. Assim 

como, amparar a elaboração das funcionalidades referentes ao auto-receito e à vida 

em comunidade (direitos civis com liberdade de participação e emancipação). 

Segundo Zambam (2012), Sen orienta que para se ter uma real possibilidade de 

políticas públicas norteadas para o exercício da liberdade, as leis devem ser justas e 

estarem apoiadas em valores morais e a liberdade é um dos constituintes desse valor. 

Não focalizando interesses particulares, mas contando com a participação da 

sociedade na constituição de tais leis.  

Assim, o valor moral tem em sua constituição: a ética, a liberdade, a 

participação, a justiça, a solidariedade, entre outros aspectos que fazem parte do 

desenvolvimento pleno e do processo de construção da cidadania. 

 

2.2  Cidadania na história da humanidade 

 

O conceito de cidadania se renova constantemente diante das transformações 

sociais, do contexto histórico vivenciado e principalmente diante da mudança de 

paradigmas ideológicos. 

O conceito contemporâneo de cidadania se estendeu em direção a uma 
perspectiva na qual cidadão não é apenas aquele que vota, mas aquela pessoa 
que tem meios para exercer o voto de forma consciente e participativa. 
Portanto, cidadania é a condição de acesso aos direitos sociais (educação, 
saúde, segurança, previdência) e econômicos (salário justo, emprego) que 
permite que o cidadão possa desenvolver todas as suas potencialidades, 
incluindo a de participar de forma ativa, organizada e consciente, da construção 
da vida coletiva no Estado democrático. (BONAVIDES; MIRANDA; AGRA, 
2009 p. 07). 

 

O primeiro aparecimento (a primeira manifestação?)registrado a respeito de 

cidadania, visto por Pinsky (2003) ocorreu quando Moisés divulgou o ensinamento 

monoteísta (crença em um só Deus) e seus mandamentos ao povo hebreu, que era 

subjugado (sem direito de exercer sua cidadania) ao imperialismo egípcio. Moisés 

impõe uma relação ética aos seus seguidores, da mesma forma que estava 

comprometido com os problemas da exclusão social, da pobreza, da fome e da 
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solidariedade. Este ensinamento levou o povo a buscar uma identidade nacional e a 

lutar por ela.  

Para Pinsky (2003), a construção do processo de cidadania na Grécia vincula-se 

às Cidades-estado, ou seja, o Estado se confundia com a comunidade por existirem 

várias cidades que compunham a nação, cada qual com sua autonomia política.  

Existiam, para o autor, diferentes camadas e condições sociais como: escravos, 

agricultores, aristocratas, mulheres, crianças e outros, que dependiam da luta para 

serem considerados cidadãos, pois naquela época esse título era privilégio de uma 

minoria e somente esses poucos eleitos gozavam de participação ativa social e política. 

Para a maioria da população, restava sujeitar-se à esfera na qual estavam inseridos, 

não sendo considerados cidadãos. A civilização grega, portanto, possibilitou visualizar 

uma cidadania que estava restrita à ideia de comunidade.  

Na esfera romana, na ótica de Saes (2001), cidadania era atributo de homens 

livres, então direito de poucos, e da mesma maneira que na Grécia existia a diferença 

de classe social como: patrícios, plebeus, escravos. Os patrícios eram os que 

possuíam tal regalia. 

Cidadania, para o mesmo autor, era ligada ao Direito Civil que regulava a vida 

do cidadão, com representação nas assembléias, com voto e com fórum. No entanto, 

ao estrangeiro se aplicava os Direitos das gentes. A distinção era simples: considerava-

se estrangeiro quem não era cidadão.  

Para Pinsky (2003, p.9), ser cidadão seria: 

Ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei: é, em 
resumo, ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, 
ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a 
democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do 
indivíduo na riqueza coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, 
à saúde, a uma velhice tranquila. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, 
políticos e sociais. 

 

Essa visão de cidadania não se aplicava aos estrangeiros que, apesar de livres, 

não tinham atuação política, civil e social. 

Dando um salto na história da humanidade, outro marco importante na 

constituição da cidadania foram os períodos das Revoluções Inglesa, Francesa e 

Americana que preconizaram a era da busca pelos direitos. Inicia-se uma preocupação 

com ―a inclusão dos despossuídos e o tratamento dos iguais com igualdade e dos 

desiguais com desigualdade (MONDAINI, 2003, p.131)‖. 
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A Revolução Francesa foi a de maior destaque e de influência na construção da 

cidadania. Segundo Mondaini (2003), no dia 14 de julho de 1789 o povo invadiu a 

prisão da Bastilha, na cidade de Paris, onde se achavam presos os acusados de serem 

inimigos do regime político absolutista. Esse fato marcou o início de uma série de 

modificações importantes na organização social da França e no seu sistema de 

governo, destacando-se a eliminação dos privilégios da nobreza. Por esse motivo a 

tomada da Bastilha passou a ser comemorada como o dia da Revolução Francesa, 

mas a revolução se caracteriza por um conjunto de transformações que têm início bem 

antes daquela data. 

Uma das inovações importantes, destacada pelo mesmo autor, ocorrida algumas 

décadas antes, foi justamente o uso das palavras cidadão e cidadã, para simbolizar a 

igualdade de todos. Vários escritores políticos defendiam a opinião de que todos os 

seres vivos nascem livres e são iguais, devendo ter os mesmos direitos. Isso foi 

patrocinado e apóia do pelos burgueses, que desejavam ter o direito de participar do 

governo, para não ficarem mais sujeitos a regras que só convinham ao rei e aos 

nobres. O povo que trabalhava e vivia de salários, que dependia dos mais ricos 

também queria reconhecimento da igualdade, acreditando que se todos fossem iguais, 

as pessoas mais humildes também poderiam participar do governo e, desse modo, as 

leis seriam mais justas. 

No ano de 1791, os líderes da Revolução Francesa, reunidos numa assembleia, 

aprovaram a primeira Constituição francesa e já estabeleceram regras que 

deformavam completamente a ideia de cidadania. Recuperando a antiga diferenciação 

romana entre cidadania e cidadania ativa, os membros da assembleia e os legisladores 

que vieram depois estabeleceram que para ter participação na vida política, votando e 

recebendo mandato e ocupando cargos elevados na administração pública, não 

bastava ser cidadão. Dispuseram que para ter a cidadania ativa eram necessários 

certos requisitos como, por exemplo: pessoas com direito de participação política, 

falando-se nos ―direitos da cidadania‖ para indicar os direitos que permitem participar 

do governo ou influir sobre ele, o direito de votar e ser votado, bem como o direito de 

ocupar os cargos públicos considerados mais importantes. Mas a cidadania deixou de 

ser um símbolo de igualdade de todos e a derrubada dos privilégios da nobreza deu 

lugar ao aparecimento de uma nova classe de privilegiados. 

 Karnal (2003) relata que a partir daí a cidadania continuou a indicar o conjunto 

de pessoas com direito de participação política, falando-se nos ―direitos da cidadania‖ 
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para indicar os direitos que permitem participar do governo ou influir sobre ele, o direito 

de votar e ser votado, bem como o direito de ocupar os cargos públicos considerados 

mais importantes.  

Para o autor é nesse momento que nascem as ideias de junção da cidadania 

como o direito à vida, à liberdade, à felicidade, à fraternidade e à igualdade entre os 

homens. 

No Brasil, a afirmação de tais direitos, para Odália (2003) ocorreu tardiamente (a 

partir do século XIX) e de modo diverso, ou seja, estabeleceram-se direitos políticos, 

alguns direitos sociais (principalmente na era Vargas) e os direitos civis, com 

dificuldades naturais, por motivo da mutação da forma de governo e das políticas 

desenvolvidas.  

Esta situação, para a mesma autora, demonstra uma evolução na questão da 

cidadania do povo brasileiro, marcada por fatos históricos e pela exclusão de parcela 

da comunidade (mulheres, escravos, negros, crianças e adolescentes, portadores de 

deficiência) de seus direitos fundamentais. Atualmente, a afirmação dos direitos civis, 

políticos e sociais está bem caracterizada na Constituição Federal de 1988, também 

denominada de Constituição Cidadã e nas leis ordinárias que se seguiram. 

Para Santos (2005), a cidadania está muito unida à emancipação e 

responsabilidade social, engajada na sustentabilidade, nos movimentos sociais. O 

termo mostra-se em evidência, surgindo designações outras de acordo com 

determinadas situações, como cidadania empresarial, cidadania corporativa, cidadania 

globalizada, cidadania global entre outros.  

O universo da cidadania, nos dia de hoje, é abrangente. Santos (2005) 

apresenta a reconstrução do conceito de cidadania, podendo complementar-se com 

pessoa constitucional, visto que o objetivo desta reconstrução é dar um novo olhar para 

a atuação do sujeito, pois fomenta novos exercícios de democracia e de diferentes 

formas de participação, com a reciprocidade e simetria entre direitos e deveres, 

obrigações estas a todos impostas. 

Assim, o desenvolvimento deste novo olhar a respeito da cidadania, analisado 

pelo sentido da participação, segundo Ribeiro (2011), pode ser utilizado como 

instrumento para o fomento da vida social, tendo como premissas fundamentais: os 

direitos humanos universais, a sustentabilidade, e a manutenção da paz. 

Em contrapartida, sob a influência do modelo neoliberal, desde o pós-guerra, o 

―conceito de cidadão compete com o conceito de consumidor ou cliente‖ 



24 

 

(SCHUGURENSKY, 1999, p. 189).O que antes era centrado em direitos inalienáveis do 

indivíduo passa a ser substituído por um discurso que privilegia a competitividade, a 

individualidade e a eficiência, tendo em vista satisfazer as exigências do mercado e da 

economia mundial.  

Na proposta referendada pela lógica neoliberal, em que as práticas sociais estão 

alicerçadas numa relação meramente econômica, a concepção de sociedade e de 

cidadania que vêm à tona é aquela que prima pela ética utilitarista, pelo individualismo, 

pela exclusão e pela competitividade. Seguindo esse pensamento, ideais como 

igualdade de oportunidades, participação e autonomia passam a ser subordinados à 

lógica racional do mercado, e as reformas nas diversas áreas (educacional, social, 

saúde, esportiva) ficam reduzidas ao cumprimento de objetivos que atendam, 

prioritariamente, ao imperativo econômico. 

Segundo Freire (2005), uma lógica contrária seria a proposta libertadora, qual 

seja a capacidade de gerir de maneira livre sua vida, relacionada à libertação, quer 

dizer, o reconhecimento de si mesmo em um processo contínuo de superação do 

homem velho para o homem novo. 

 Esse novo homem, para Freire, é consciente de suas responsabilidades de 

participante social e não se deixa oprimir ou se tornar opressor em suas relações 

sociais, assim sendo se liberta e prima por uma formação para a cidadania. Essa é a 

ótica adotada nesta pesquisa, pautada em uma educação que valoriza os saberes 

entre as pessoas e tem como objetivo principal a transformação social. ―O homem deve 

ser o sujeito de sua própria educação. Não pode ser o objeto dela. Por isso, ninguém 

educa ninguém‖ (Freire, 1983, p.28). Neste tipo de educação, é preciso quebrar a 

postura unilateral de que o saber formal é mais importante e que o educando não sabe 

nada, pois a educação é uma troca. Faz parte da condição humana de socializar-se. 

Um aprende com o outro, se não for assim, sufoca-se a criação da autonomia que é um 

dos alicerces da cidadania.  

 Para Baquero e Gonçalves (1994, p. 90) a: 

Autonomia aproxima-se do pensamento de Freire e parece envolver a 
capacidade de distanciar-se do contexto de normas e regras que determinam 
as ações de indivíduos e grupos sociais, e examiná-las à luz das diferentes 
possibilidades; visualizando-as em uma totalidade social mais ampla e 
compreendendo o seu próprio papel na rede das relações sociais (BAQUERO, 
GONÇALVES, 1994, p. 90). 
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Desta forma, autonomia seria a capacidade do ser humano de gerir sua vida, 

efetuando racionalmente as suas próprias escolhas, neste caso, donos e responsáveis 

por sua atuação no ambiente de relações sociais em que vivem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

3 CIDADANIA E SUBJETIVIDADE 

 

O termo subjetividade, segundo Salvaro e Woitowicz (2007), caracteriza uma 

relação entre sujeito/objeto não numa dimensão de polos contrários, mas das relações 

mútuas que os constitui, pois um só existe em decorrência do outro. 

Bonin (1998) traz uma explicação a respeito dessas relações e inter-relações do 

sujeito/objeto ou individual/social: 

O indivíduo histórico-social, que é também um ser biológico, se constitui 
através da rede de inter-relações sociais. Cada indivíduo pode ser considerado 
como um nó em uma extensa rede de inter-relações em movimento (BONIN, 
1998, p. 59). 

 

Observa-se que o ser humano se desenvolve por meio das relações e inter-

relações, como uma rede em que cada indivíduo é um nó deste sistema, e com isso 

constrói sua imagem e auto-imagem no contexto social. 

Gonzalez Rey (2003) traz a reafirmação deste processo, pois a subjetivação, 

para o autor, é um fenômeno complexo que une a individualidade com o social, 

estando associada a como o sujeito vivencia e dá significação às experiências, ou 

melhor, como o homem vê a si mesmo e interpreta a vida. 

Para o mesmo autor, o sujeito se constitui nessa relação com o outro sujeito e é 

construído por esta integração do sujeito psíquico que tem uma história individual, 

portanto com desejos, sonhos e fantasias. O sujeito social, concebido como o sujeito 

da história social que o produz e que dela recebe as transformações necessárias em 

prol de sua evolução pessoal, vive processos de subjetivação. 

Dessa forma, neste capítulo serão analisados como se dão os processos de 

subjetivação e a implicação entre cidadania e subjetividade. 

 

3.1 Processos de subjetivação 

 

 Quando se questiona a respeito dos processos de subjetivação não se pode 

deixar de analisar uma das principais ferramentas utilizadas nas relações humanas que 

é o exercício do poder. 

 Butler diz que equivale a dizer que o sujeito, em suas relações, é produzido pelo 

poder e, ao mesmo tempo, o cria: ―el sujeto es él mismo un lugar de ambivalência, 

puesto que emerge simultáneamente como efecto de un poder anterior y como 
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condición de posibilidad de una forma de potencia radicalmente condicionada‖ 

(BUTLER, 2001, p. 25). 

Foucault (1995, p. 234) pontua que ―para compreender o que são as relações de 

poder, talvez devêssemos investigar as formas de resistência e as tentativas de 

dissociar estas relações‖. Essa afirmação marca a centralidade das formas de 

resistência ou lutas, como condição para o exercício do poder. 

Assinala-se, por conseguinte, que, no decorrer da história, os modos ou 

processos de subjetivação sofrem as mais variadas transformações envolvendo o 

poder. Nessa perspectiva, interessado em compreender a problemática da produção do 

sujeito, Foucault (1995) comenta as lutas políticas que se fazem necessárias em nosso 

tempo: 

[...] lutas contra as formas de dominação (étnica, social e religiosa); contra as 
formas de exploração que separam os indivíduos daquilo que eles produzem; 
ou contra aquilo que liga o indivíduo a si mesmo e o submete, deste modo, aos 
outros (lutas contra a sujeição, contra as formas de subjetivação e submissão) 
(FOUCAULT,1995 apud DREYFUS ; RABINOW, 1995, p. 235). 

 

No seu entender, o final do século XX é marcado pelo terceiro tipo de luta que 

coloca em evidência os modos de subjetivação e as possibilidades de resistência que 

eles atualizam. Resistir hoje se torna uma ação política quando, por exemplo, 

recusamos o individualismo já tão naturalizado em nosso cotidiano e insistimos nos 

encontros, fazendo circular as invenções microssociais de novas formas de vida que 

não se revertem em regras universais obrigatórias. A regra universal, ao pretender 

englobar a totalidade dos indivíduos, comprometendo-os com a obediência, 

simplesmente inviabiliza o contato com a diferença e com a criação de novas 

possibilidades de existir. 

Outro exemplo é na esfera do consumismo, de acordo com Leite e Dimenstein 

(2002) nesse âmbito cria-se uma subjetividade seriada, massificada e enlatada, por 

meio de agentes de subjetivação modernos como as mídias (jornais, revistas, 

propagandas, internet e outros), que engendram um sujeito dócil e submisso, que 

circunscreve nas esferas individual/coletivo e consciente/inconsciente uma sujeição 

econômica e subjetiva a um modelo de indivíduo para-o-consumo, dando sustentação 

aos mercados capitalistas.  

Nem sempre as relações foram desta maneira. Na antiguidade aconteciam de 

maneira diferente ao ver de Foucault (1995): 

Na Antiguidade, esta elaboração do si e sua consequente austeridade não é 
imposta ao indivíduo pela lei civil ou pela obrigação religiosa; trata-se, ao 
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contrário, de uma escolha feita pelo indivíduo para a sua própria existência. As 
pessoas decidem por si mesmas se cuidam ou não de si [...] Agiam, antes, de 
modo a conferir a suas vidas certos valores (reproduzir exemplos, deixar uma 
alta reputação para a prosperidade, dar o máximo possível de brilhantismo às 
suas vidas). Era uma questão de fazer da vida um objeto para uma espécie de 
saber, uma técnica, uma arte (FOUCAULT, 1995 apud RABINOW; DREYFUS, 
1995, p. 270). 

 

Vê-se que, na Antiguidade, existiam outros tipos de agentes de subjetivação 

como a arte, a técnica, a literatura, que nem toda a sociedade poderia participar, mas 

que influenciavam na busca por tentar gerir suas próprias escolhas. 

Muraro (2003) mostra que, no início da humanidade, tudo era partilhado (caça, 

colheita, proteção e outros), até o poder. 

Para Muraro (2003), no início dos tempos da Era Humanizada (Período do Seixo 

Rolado) não existia poder, mas sim o exercício rotativo do poder como serviço. Todos, 

em algum momento, iriam exercê-lo (tanto homens como mulheres).Havia o respeito e 

a igualdade entre ambos os sexos.  

Na visão de Souza Santos (1993), mudanças de crenças, de comportamentos, 

de valores passaram a fazer parte dos processos de subjetivação e se tornaram 

identidades culturais.  

Para o teórico, as identidades culturais não são rígidas nem, muito menos, 

imutáveis. São resultados sempre transitórios e fugazes de modos de identificação. 

Mesmo as identidades aparentemente mais sólidas, como a de mulher, homem, país 

africano, país latino-americano ou país europeu, escondem negociações de sentido, 

jogos de interesse, choques de temporalidades em constante transformação, 

responsáveis em última instância pela sucessão de configurações interpretativas que, 

de época para época, dão corpo e vida a tais identidades. Identidades são, pois, 

identificações em curso. 

Observa-se que o processo de subjetivação sofre transformações ao longo dos 

tempos e cria novas configurações devido às identificações individuais e sociais. 

Conforme visto em Dimenstein, é flutuante (2000, p. 116-117): 

[...] processos de subjetivação, os quais são engendrados por determinantes 
sociais – históricos, políticos, ideológicos de gênero, de religião, conscientes ou 
não. Dessa forma, em diferentes contextos culturais, diferentes subjetividades 
são produzidas. 
 

 Em diferentes tempos e cultura, os processos de subjetivação modificam-se, 

assim como se modificam seus determinantes de vida. Se antes eram: a família, a 

religião, o Estado, na atualidade existem outros agentes modernos como o mercado, as 
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mídias e as redes sociais produzindo novos tipos de subjetividade que também 

engendram o processo da construção de cidadania. 

 

3.2 Subjetividade e aspectos da cidadania 

 

Santos (2005) desenvolve uma reflexão relevante entre a subjetividade 

relacionada à cidadania, à emancipação e à regulação. Afirma que os princípios da 

subjetividade:autonomia, liberdade, auto refletividade, auto responsabilidade são mais 

amplos do que os de cidadania, que se limita apenas a uma cidadania política e civil, 

tratando os sujeitos da mesma forma, como se fossem todos iguais (na realidade eles o 

são em marcos legais,em termos de deveres e de direitos).Este é um ponto 

significativo da nossa análise quando comparamos a questão da subjetividade com a 

cidadania e vemos, por exemplo, movimentos que reúnem minorias na defesa de seus 

interesses e objetivos, mas não percebemos a diferença quando tratamos de 

igualdades gerais. O problema vislumbrado é de que as pessoas fazem parte de 

seguimentos diversos com necessidades diversas e são tratados de maneira 

generalizada em suas necessidades e opiniões. 

Assim, Santos (2000) evidencia que as bases da sociedade em que se vive hoje 

(sociedade de mercado, de acúmulo de capital, neoliberalismo, Estado mínimo, 

políticas sociais focalizadas) não têm conseguido dar respostas eficientes para uma 

vida de direitos e de dignidade, pois um de seus pilares de sustentação tem sido o 

âmbito econômico. Também se tem dado pouca visibilidade ao social e a outras 

dimensões constitutivas da sociedade. 

Santos (2000) destaca que a sociedade ocidental nos séculos XVI e XVII 

emergiu com um ambicioso e revolucionário paradigma sociocultural, assente numa 

tensão dinâmica entre regulação e emancipação social ou liberdade social. Vive-se, a 

partir do entendimento do autor, uma sociedade regulatória que impede a emancipação 

para uma vida decente. 

Identifica-se que o autor desaprova a teoria crítica moderna e sugere que se 

caminhe para uma teoria pós-moderna. Para tanto, todo novo paradigma tem que se 

pautar pela mudança de conhecimento.  

Para Santos (2005), podem-se distinguir duas formas de conhecimento: o 

conhecimento-regulação e o conhecimento-emancipação e assim os define: 

O conhecimento-regulação cujo ponto de ignorância se designa por caos e cujo 
ponto de saber se designa por ordem e o conhecimento-emancipação cujo 
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ponto de saber se designa por colonialismo e cujo ponto de saber se designa 
por solidariedade (SANTOS, 2000, p.29). 

 

 O que se observa são correntes de pensamentos e atitudes que regem a forma 

de vivência das pessoas, ou seja, o conhecimento é a verdadeira forma de poder, que 

pode ser manipulado como regulação, autoritarismo, imposição ou de forma 

emancipatória ou libertária que seria cooperativa, solidária e partilhada, em qualquer 

âmbito de vivência subjetiva, assim como no esporte. 

Nos últimos anos, segundo Szezerbicki et.al. (2006), tem ocorrido um intenso 

processo de associação entre esporte e atividade econômica, por meio da 

transformação da atividade esportiva em uma organização industrial. As equipes 

esportivas modernas, os clubes, procuram adotar as características de gestão dessas 

organizações, introduzindo e desenvolvendo práticas que visem potencializar o 

processo produtivo de sua atividade esportiva.  

Segundo o autor, vê-se que o esporte moderno pode se organizar como 

entidade empresarial e ser encarado como uma fonte de lucratividade.São os 

verdadeiros donos do conhecimento, que se encaixam na corrente que manipula, 

regula e impõe o poder, por meio de venda dos passes de jogadores, regulação de 

patrocinadores, controle de clubes na venda de ingressos, a busca pelo alto 

rendimento dos atletas a qualquer custo, dirigentes autoritários, a mídia na construção 

de heróis esportivos e outros meios.  

Entretanto, de acordo com Rubio (2000), o esporte pode ensinar alguns valores 

como o pensamento coletivo, respeito, cooperação, compromisso e limites. O esporte 

atua positivamente nos aspectos físicos, mentais e cognitivos, além de atividades que 

visam a uma melhoria na qualidade de vida, como noções de higiene corporal, cuidado 

com a alimentação, auto-estima e preservação ambiental.O esporte pode estar 

relacionado a projetos sociais, à saúde, ao lazer e educação, que usa o conhecimento 

de maneira mais partilhada, mais cidadã e que pode ser ligada à corrente 

emancipatória ou libertária. 
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4  ESPORTE E CIDADANIA 

Este capítulo tratará do esporte na atualidade, em sua relação com cidadania, 

trazendo alguns estudos empíricos sobre o tema. 

 

4.1  O esporte na atualidade 

 

O esporte apresenta muita visibilidade, principalmente ligado ao alto rendimento, 

devido a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, ambas realizadas em solo brasileiro. 

Vinculados, o esporte e a cidadania, com o olhar mais voltado ao desenvolvimento 

social e humano, as pesquisas estão gradativamente aumentando, principalmente 

envolvendo crianças e adolescentes. 

Como afirmam Costa e Goulart (2010), o esporte também funciona como um 

fator motivador e estimula a criança e os jovens a correr, pular, subir e rolar,envolvendo 

diversas práticas como: dança, bola, bambolê, corda, pião, bicicleta, capoeira, xadrez, 

corrida de saco, pular elástico e muitas outras. 

Também afirmam que o esporte tem a função de auxiliar na formação da criança 

e do adolescente, ajudando-os na constituição de seu imaginário social e cultural, 

através do seu pensar, agir e sentir. Estimula ainda o processo de sociabilidade, 

cooperação e participação.  

Seguindo esta diretriz, para Rubio (2000) o contexto de esporte hoje é 

considerado um dos maiores fenômenos sociais da modernidade e por mais que seja 

um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, seu acesso ainda é 

restrito, elitizado e pouco educativo para a formação dos indivíduos capazes de se 

relacionarem de forma cidadã com o mundo que os cerca. O esporte no Brasil reflete a 

situação do país de uma forma geral, que é marcado por injustiças, pela má 

distribuição de renda, falta de oportunidades e pelo descaso.  

Por outro lado, na análise de Matos e Andrade (2011), o ambiente esportivo 

proporciona um fascínio na sociedade brasileira, faz parte da cultura e gera grande 

número de ídolos e de conquistas. Além de que, o esporte, principalmente engajado 

em trabalhos sociais, pode ser importante para a inclusão social e para redução de 

problemas ligados à saúde e educação, ajudando a prevenir doenças; evitando a 

evasão escolar, o uso de drogas e a criminalidade; aumentando a auto-estima; a 

cooperação e a solidariedade.  
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Pensando por esse prisma, o esporte, para Marques e Kuroda (2000), pode não 

ter apenas o caráter de competição e de especialização. Há possibilidade de 

desenvolvê-lo como uma prática de cooperação, de sociabilidade e de participação, tal 

como foi citado, sendo esses os aspectos que fazem parte do processo de 

desenvolvimento da cidadania. 

Segundo Silva (2007), o esporte desenvolve a coordenação motora, o raciocínio, 

estimula a concentração e a atenção, ajuda a entender regras e a respeitar o próximo, 

além de ser um meio de promover saúde e lazer. Os projetos esportivos funcionam 

também como um meio educativo, podendo ensinar alguns valores a crianças e jovens 

como o pensamento coletivo, respeito, compromisso, solidariedade e alteridade. 

É necessário esclarecer que no ambiente esportivo existem categorias as quais 

foram divididas pela UNESCO, que divulgou, em 1964, o documento ―Manifesto 

Mundial do Esporte‖ que o conceituou e dividiu em três grandes áreas: a) esporte na 

escola, esporte escolar, esporte educacional ou esporte-educação; b) esporte 

participação, esporte de lazer ou esporte de tempo livre; c) esporte de alto rendimento 

(EAR), esporte de alta competição ou esporte-desempenho (BUENO, 2008, p.138-

139). 

O autor citado relata que os dois primeiros itens são novidade, pois até então só 

o terceiro compreendia todo o espectro do fenômeno esportivo. Contudo, o mesmo 

documento atribui ao esporte escolar a função de desenvolver o talento esportivo, o 

que vinculou o esporte escolar ao de alto rendimento. Está, portanto, neste documento, 

a origem da categorização do esporte que desde então perdura na maior parte do 

mundo, inclusive no Brasil desde sua institucionalização pelo regime militar. Nesta 

pesquisa, o foco é o esporte como educação e saúde, promotor de cidadania e não 

voltado necessariamente ao rendimento esportivo. 

Para Marcellino (2007), a Constituição Federal de 1988 institui o acesso ao 

esporte como direito social do cidadão e dever do Estado. Após esse período, a 

percepção sobre esporte muda para um espaço de além do alto rendimento humano, 

mais próprio para a transmissão, transformação, elaboração de autonomia.  

As políticas públicas de esporte ganham importância, pois abarcam não somente 

a recuperação do sujeito para o trabalho, ou a formação de atletas para o alto 

rendimento, mas também oferecem um espaço de desenvolvimento humano. Assim 

como, para Pinto (2002), são notadas certas transformações em relação às formas de 

aplicação de políticas públicas, ou seja, políticas vinculadas com as práticas 



33 

 

assistencialistas estão sendo transformadas com vistas a uma maior participação social 

da população na elaboração de programas e atividades de esporte e lazer, que têm 

como foco a autonomia. 

Pensando dessa maneira, foram selecionados alguns estudos envolvendo o 

esporte como fundamento no processo de construção da cidadania, os quais serão 

apresentados a seguir. 

 

4.2. Estudos empíricos 

  

Pereira et.al. (2013) publicaram um artigo resultante do projeto de pesquisa de 

Mestrado em Ciências da Atividade Física, da Universidade Salgado de Oliveira 

(UNIVERSO), no Brasil, tendo como local da pesquisa o Instituto Benjamin Constant ou 

IBC, referência brasileira nas questões da pesquisa, aprendizagem e fomento do 

desenvolvimento integral dos cegos e deficientes visuais. O objetivo foi investigar o 

esporte de alto rendimento como contribuição para inclusão social de atletas cegos do 

instituto. Observou-se, no artigo, que os alunos egressos do Instituto, até duas décadas 

atrás, não davam prosseguimento aos seus estudos, embora tivessem oportunidades 

igualitárias e constitucionais como cidadãos brasileiros.  

Foram entrevistados dez atletas cegos egressos do Instituto, que estudaram 

entre 1994 e 1998, tendo na época da pesquisa a condição de atletas de alto 

rendimento e ao mesmo tempo cidadãos que trabalharam, estudaram e eram 

independentes. O método utilizado foi o qualitativo, empregando como instrumento de 

investigação a entrevista semiestruturada, que envolve perguntar questões 

previamente estabelecidas, assim como questões formuladas no momento da 

entrevista.  

Para tratamento dos dados, utilizou-se a técnica de ―Análise de Conteúdo‖. Os 

resultados foram organizados em torno de três subcategorias: a importância do 

esporte, orientação e mobilidade, e a vida antes e depois de ser atleta. Para formular 

as categorias, utilizou-se primeiro a análise cross-question, que analisa cada entrevista 

individualmente provendo ao pesquisador uma ideia da complexidade de cada 

entrevista. Após essa etapa, foi feita a análise cross-interview, visando comparar as 

entrevistas para encontrar as similaridades e diferenças entre as respostas dos 

entrevistados. Com esses dois princípios foi criado um quadro com categorias e 

subcategorias, que serviu para visualizar o conjunto de resultados da pesquisa. 
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A pesquisa concluiu que o esporte de alto rendimento contribuiu para a inclusão 

social de todos os entrevistados. Seus depoimentos responsabilizam o esporte como 

fator primordial para realização de parte de seus ideais, sugerindo esta prática em 

todas as instituições de ensino especial. 

 Machado et.al. (2007) realizaram um estudo que avaliou o impacto de um projeto 

de educação pelo esporte por meio do desempenho escolar, stress, qualidade de vida 

e atitudes acadêmicas e sociais de crianças participantes do mesmo, desenvolvido em 

parceria entre uma universidade federal e uma organização não governamental. Neste 

programa, o esporte é o articulador de ações educativas, com atividades que enfatizam 

a saúde, a arte e o apoio à escolarização. Vários projetos educativos interdisciplinares 

eram apresentados às crianças, visando à construção participativa, orientada nos 

princípios da Educação pelo Esporte e nos Quatro Pilares da Educação, propostos pela 

UNESCO. 

Os Quatro Pilares da Educação, criado por Delors et. al. (1998) para o 

Desenvolvimento Humano visam promover o desenvolvimento de competências e 

habilidades das crianças. O pilar Aprender a Conhecer relaciona-se ao 

desenvolvimento de competências cognitivas. Para que seja possível a aquisição de 

novos saberes e a vivência no mundo de conhecimentos, é necessário desenvolver 

competências mínimas, como a leitura, a escrita e a resolução de problemas. O 

segundo pilar, Aprender a Fazer, tem por objetivo o desenvolvimento de competências 

produtivas e está associado ao Aprender a Conhecer, uma vez que trata da aplicação, 

em uma profissão ou atividade, dos conhecimentos adquiridos no ensino formal e em 

outros espaços educativos. Aprender a Conviver é o pilar que visa ao desenvolvimento 

de competências relacionais e objetiva a convivência a partir de valores humanos 

pautados pela ética e pelo conhecimento de regras de convivência. Por último, o pilar 

Aprender a Ser está relacionado ao desenvolvimento de competências pessoais e 

integra os três pilares anteriores, o que significa a possibilidade de ser tudo o que se é 

capaz, despertando as potencialidades do indivíduo nas dimensões cognitiva, 

produtiva, social e pessoal de forma global.  

Trata-se de um estudo com delineamento longitudinal que envolveu a avaliação 

de impacto de um projeto de educação pelo esporte a partir da influência no 

desenvolvimento dos participantes. Foi utilizado um pré-teste (T1) e pós-teste (T2) que 

avaliou o impacto de um projeto esportivo no desenvolvimento infantil. A aplicação das 

atividades, baseadas nos Quatro Pilares da Educação, era desenvolvida por bolsistas 



35 

 

universitários dos cursos de graduação, participantes do programa, sob a supervisão 

dos professores coordenadores de várias áreas (Psicologia, Pedagogia, Educação 

Física, Nutrição etc.).  

Participaram 39 estudantes de 6 a 11 anos, matriculados nas 1ª a 4ª séries do 

Ensino Fundamental de uma escola pública. Eles foram distribuídos em dois grupos: 

G1 (24 integrantes do projeto esportivo), G2 (15 crianças do grupo comparativo) e os 

professores dos estudantes também participaram. O impacto foi avaliado pelas 

diferenças em desempenho escolar, stress, qualidade de vida e avaliação de atitudes 

acadêmicas e sociais do aluno pelo professor. 

Pelos resultados, de T1 para T2, houve aumento significativo no desempenho 

escolar em G1 e G2. O stress diminuiu para todas as crianças, de T1 para T2, embora 

seja significativo apenas para G1. A percepção da qualidade de vida diminuiu, entre T1 

e T2, para G1 e G2, sendo significativo apenas para G2. Não houve diferença 

significativa na avaliação dos alunos de G1 e G2, em T1 e T2, pelos professores.  

Conclui-se que as vivências no projeto esportivo, ao longo da realização deste 

estudo, demonstraram que essa intervenção educativa pode servir para as crianças 

como um ambiente promotor de saúde e das mais diversas habilidades. O esporte, 

principalmente a educação pelo esporte, pode agir transformando potenciais em 

competências para a vida daqueles que têm a oportunidade de passarem pela 

experiência. 

Foi sugerida a continuidade nas investigações acerca da temática de avaliação 

de projetos sociais assim como pesquisas, objetivando a criação ou a validação de 

instrumentos adequados para essas avaliações, uma vez que poucas ferramentas 

específicas para esse fim existem atualmente. Da mesma forma,sugere-se que estudos 

posteriores sobre a avaliação de projetos sociais considerem todos os participantes 

envolvidos em um projeto, além de seus integrantes, tais como equipe multiprofissional, 

professores das escolas envolvidas e familiares dos integrantes. 

Sanches (2007) efetuou uma pesquisa que retratou a prática esportiva como 

promotora de resiliência. Os participantes foram 11 adolescentes de uma instituição 

localizada em Campinas-SP, que ensina a prática do atletismo.  O objetivo dessa 

pesquisa foi investigar como a prática esportiva pode ser uma atividade potencialmente 

promotora de resiliência.  

Foi utilizado um instrumento denominado Mapa dos Cinco Campos (Samuelson; 

Therlund; Ringstron, 1996), que avalia a rede de apoio social e afetivo, associado a 
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uma entrevista semiestruturada, com questões referentes aos dados socioeconômicos 

dos participantes e à sua entrada e experiência no projeto de atletismo, assim como 

perguntas sobre a rotina dos adolescentes e sobre outros contextos de sua vida 

(escola, família, amigos, etc.).  

O Mapa é apresentado em uma folha de papel, contendo um círculo no centro. 

Esse círculo foi dividido em 5 ―fatias‖, cada uma representando um aspecto a ser 

avaliado. O círculo no centro do instrumento contém 5 círculos no seu interior, como 

um ―tiro ao alvo‖. O participante posiciona a pessoa nesses círculos de acordo com a 

proximidade que a considera de si próprio. A ordem de preenchimento dos campos fica 

a critério do participante. No canto esquerdo do instrumento estão os símbolos que a 

criança irá utilizar para representar as pessoas que deseja colocar no seu Mapa. Os 

homens também eram simbolizados por triângulos preenchidos, as mulheres por 

círculos preenchidos, as crianças do sexo masculino por triângulos não preenchidos e 

as crianças do sexo feminino por círculos não preenchidos Porém sentiu-se 

necessidade de incluir mais um conjunto de símbolos: um triângulo não preenchido 

sobreposto por um traço em diagonal para representar os adolescentes do sexo 

masculino e um círculo não preenchido para simbolizar as adolescentes do sexo 

feminino.  

Os dados foram coletados na biblioteca da Faculdade de Educação Física da 

PUCC, pois o projeto se encontra nesse local. A entrevistadora levava o atleta até a 

biblioteca e no caminho já iniciava um rapport, conhecendo o participante, conversando 

sobre o projeto. Ao chegar à biblioteca, a pesquisadora apresentava o Mapa dos Cinco 

Campos, explicando o instrumento de forma detalhada. Era dito ao participante que ele 

iria fazer ―o mapa da sua vida‖, onde ele estava no centro e ao seu redor se 

encontravam as pessoas que de alguma forma influenciavam em sua vida, positiva ou 

negativamente, pessoas que eram importantes para ele, que ele gostava e também 

aquelas que ele não gostava, mas que faziam parte do seu cotidiano. A pesquisadora 

explicava para os adolescentes sobre o que cada campo do Mapa se referia e como 

ele deveria ser preenchido. Enquanto o adolescente preenchia o Mapa, a pesquisadora 

anotava as informações necessárias nas folhas de registros. Após o término do 

preenchimento do Mapa, a entrevistadora pedia a autorização dos participantes para 

gravar a entrevista e iniciava a aplicação do próximo instrumento.  

Os resultados apontaram que o campo referente ao projeto de atletismo foi o 

que obteve o maior número de pessoas citadas e o maior Fator de Proximidade. 
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Identificou-se que os participantes consideram tanto o seu técnico quanto os colegas 

do projeto muito próximos de si. Os dados qualitativos destacaram muitas outras 

contribuições do projeto, como a maior aceitação do seu corpo, o aumento da 

autoestima, da autoconfiança, motivação e da competência social, a atribuição de uma 

função social, aumento da responsabilidade, a ocupação do tempo ocioso, a mudança 

dos hábitos de vida e o estabelecimento de metas para suas vidas. Portanto, os dados 

confirmaram que o projeto fortaleceu a rede de apoio social e afetivo dos adolescentes, 

além de promover muitos outros aspectos considerados essenciais para a promoção 

de resiliência. 

Borges (2009) realizou um trabalho que teve como objetivo geral a análise de 

como os projetos esportivos públicos e privados participam da inclusão social da 

criança e do adolescente nos municípios da 26ª Secretaria de Desenvolvimento 

Regional (26ª SDR). Para isso, após o levantamento dos projetos esportivos sociais 

nos municípios da região, foram estudados três projetos do setor público e três do setor 

privado, tendo como critério para seleção o desenvolvimento de atividades esportivas 

com crianças e adolescentes.  

Nesse sentido, o trabalho na 26ª SDR se justifica pela sua relevância acadêmica 

e social, pois se pretende mostrar como os projetos esportivos sociais, pertencentes 

aos municípios, puderam auxiliar na inclusão social dos sujeitos envolvidos. Esta 

pesquisa teve como objetivo geral: analisar como os projetos esportivos públicos e 

privados participam da inclusão social da criança e do adolescente nos municípios da 

26ª SDR e os objetivos específicos eram: identificar os projetos esportivos sociais 

(públicos e privados) voltados ao segmento da criança e do adolescente vigentes na 

26ª SDR. Mapear a relação público-privada presente nesses projetos destinados ao 

segmento da criança e do adolescente. Investigar como esses projetos esportivos 

sociais (públicos e privados) atuam no processo de inclusão social de criança e do 

adolescente. Pesquisar que políticas públicas incentivam a proposição e execução dos 

projetos esportivos sociais destinados ao segmento da criança e do adolescente. 

Os resultados demonstraram que os projetos sociais esportivos públicos e 

privados causam impacto positivo na vida das crianças e adolescentes beneficiados, 

principalmente com relação às chances de acesso ao esporte, retorno e desempenho 

escolar e profissionalização ou capacitação para o trabalho, em alguns casos 

promovendo sua inserção no mercado de trabalho.  
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Todos os dados indicam que os projetos sociais esportivos se configuram como 

um importante fator de redução de exclusão social na percepção dos usuários e, 

consequentemente, nas atitudes e ações decorrentes desta percepção. 

Verifica-se que os programas e projetos aparecem no Brasil com destaque no 

cenário das práticas educativas da década de 1990, com o objetivo de promover o 

exercício da cidadania. São implementados e fomentados por entidades que 

constituem o terceiro setor e se caracterizam como organizações não governamentais 

(ONG), entidades filantrópicas, associações comunitárias, fundações e outros. De 

acordo com estudos sobre os movimentos sociais e de organização popular, como 

afirma Fernandes (2006), foi na década de 1980, a partir de lutas sociais que 

reivindicavam direitos, que essas organizações surgem configurando um novo espaço 

de interlocução entre o Estado e a sociedade civil, trazendo como características a 

participação militante e o interesse na redemocratização do país. 

Os resultados nessa pesquisa na 26ª Secretaria de Desenvolvimento Regional 

puderam contribuir para sensibilizar os empresários e os gestores públicos a investirem 

em programas e na manutenção de projetos esportivos sociais como fonte de inclusão 

social, colaborando assim, para as políticas públicas de desenvolvimento. 

Gea (2015) realizou uma pesquisa científica inserida à temática do 

desenvolvimento social e humano e políticas públicas. Teve como objetivo geral 

compreender em que medida o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

disponibilizados para o atendimento de crianças e adolescentes no município de 

Franca-SP, atende a demanda e cumpre seus objetivos para com as famílias e filhos 

atendidos enquanto um serviço de caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e 

afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com 

vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da 

vulnerabilidade social. 

A metodologia empregada foi uma pesquisa do tipo descritiva e explicativa, de 

abordagem qualitativa. Foi realizada no município de Franca-SP e como universo de 

pesquisa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 

adolescentes na idade de 6 a 15 anos.  

Ocorreu, em um primeiro momento, uma pesquisa de entidades que realizam o 

tipo de serviço pesquisado, sendo que duas delas consentiram em participar do projeto. 

Dessa maneira, foi feita uma pesquisa documental e uma observação de campo nas 

duas instituições, assim como, uma entrevista em grupo com famílias de crianças e 
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adolescentes atendidos pelas instituições pesquisadas e uma dinâmica em grupo com 

os jovens e as crianças que aceitaram participar do trabalho. 

Os resultados foram divididos e analisados em três categorias: O serviço; 

Convivência e Vínculos; e Desenvolvimento humano e social.  

Na categoria ―O Serviço‖, os resultados alcançados abordaram os temas de 

personificação/participação do serviço, filantropia dos direitos sociais, vulnerabilidades 

e território, impacto do serviço na vida dos participantes, gratuidade, demanda e 

público alvo. Os resultados demonstraram o nível de impacto e significação do serviço 

na vida dos participantes, entretanto, tornou-se claro os desafios pertinentes no que se 

refere à consolidação da política de proteção social. 

Na segunda categoria ―Convivência e Vínculo‖, as representações conformaram 

a participação das crianças e dos adolescentes no serviço, as ações realizadas com 

relação à convivência e, por conseguinte no fortalecimento de vínculos.  

Na última categoria ―Desenvolvimento humano e social‖, as representações 

figuraram nas seguintes temáticas: segurança alimentar, disposições institucionais e 

sociais, aquisições e potencialidades mediante a concretização de perspectivas que 

caucionam o processo de desenvolvimento humano e social. Os resultados alcançados 

lograram responder a pergunta norteadora de modo que os objetivos gerais e 

específicos foram confrontados frente à realidade de campo, e corroboraram as 

hipóteses formuladas.  

Dos resultados coletados foi concluído, neste estudo empírico, que o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos se apresentou enquanto serviço essencial 

de proteção social que oferta aos seus usuários aquisições e potencialidades de forma 

a prevenir a ocorrência de danos, construindo perspectivas e promovendo o 

desenvolvimento humano e social, mas sua abrangência de vagas e oferta de ações 

encontra-se em um campo político contraditório que visa vários interesses os quais 

acabam tornando complexas suas intervenções. 

Os estudos empíricos analisados acima serviram de embasamento para a 

realização deste trabalho científico que envolve o esporte e a cidadania. Esta parceria 

(esporte e cidadania) tem estreita relação com o desenvolvimento regional, pois sendo 

o esporte uma das características locais pode garantir o aperfeiçoamento do potencial 

da região, ou seja, desenvolver o potencial de uma localidade, garantindo o 

desenvolvimento regional(PUTNAM (2000), FURTADO (2001), SOUZA (1997) E 

VIEIRA E SANTOS (2012)). O esporte pode, ainda, servir de estímulo para o 
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desenvolvimento humano e social na promoção de uma cidadania plena, livre e 

participativa. (SANTOS (2005), FREIRE (2005), SEN (1999) E RUBIO (2000)). 

 Destarte, a importância científica desta pesquisa encontra-se na seguinte 

questão: poderá a unidade local de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, 

por meio de suas atividades esportivas, promover a construção da cidadania livre, 

plena e participativa entre as crianças e os adolescentes integrantes dessas atividades 

e, por conseguinte estimular o desenvolvimento humano e social da região como 

apresentado pelos autores citados anteriormente? 
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5 PESQUISA DE CAMPO 

 A pesquisa de campo foi realizada na instituição No Céu tem Pão,na cidade de 

Franca-SP, assim como nas residências das famílias que foram indicadas pelos 

instrutores das oficinas. 

 

5.1  Contextualização da instituição pesquisada 

 

O serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, parte integrante do local 

que foi pesquisado, engaja-se nas políticas públicas assistencialistas, ou seja, esse 

serviço está vinculado à política de Assistência Social dentro da proteção social 

básica,que prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de 

acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme 

identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. O objetivo desse serviço é 

prevenir possíveis situações de risco da população em geral, visando à melhoria da 

qualidade de vida (BRASIL, 2014). 

O serviço pode ser oferecido através dos Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e outras unidades públicas ou em entidades privadas sem fins 

lucrativos, desde que referenciadas ao CRAS, sempre supervisionados por uma equipe 

de profissionais capacitada para atender as demandas específicas de cada faixa etária. 

Todos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos organizam-se em 

torno do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), sendo a ele 

articulados. Previnem a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, 

jovens e idosos e oportunizam o acesso às informações sobre direitos e participação 

cidadã. Ocorrem por meio do trabalho em grupos ou coletivos e organizam-se de modo 

a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolvendo o sentimento de pertença e de 

identidade, fortalecendo vínculos familiares e incentivando a socialização e a 

convivência comunitária.  

Com relação ao aspecto da promoção de cidadania, dois dos objetivos específicos 
desse serviço se destacam: 

-Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das 
crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de 
potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; 
 
-Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver 
competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 
contemporâneo; (BRASIL, 2009, p. 12). 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/servicos/convivencia-e-fortalecimento-de-vinculos/resolveuid/bdb2016e2c7a8918ccf39b4e5f51d639
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/servicos/convivencia-e-fortalecimento-de-vinculos/resolveuid/bdb2016e2c7a8918ccf39b4e5f51d639
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/servicos/convivencia-e-fortalecimento-de-vinculos/resolveuid/bdb2016e2c7a8918ccf39b4e5f51d639
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Portanto, observa-se a preocupação em estimular o talento, o potencial, a 

habilidade, assim como a formação cidadã participativa na vida comunitária e a ligação 

com a realidade do mundo contemporâneo. 

Quanto ao processo de vinculações, verificam-se outros dois objetivos: 

-Complementar as ações da família e comunidade na proteção e 
desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos 
familiares e sociais;  
 
-Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e 
o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 
(BRASIL, 2009, p.12). 

 

Existe um comprometimento com a complementação de ações familiares e 

comunitárias, assegurando o fortalecimento dos vínculos e desenvolvimento afetivo, 

solidário e de respeito. 

Nesse procedimento, Cabral (2004), ao defender a criação dos programas de 

acolhimento, retoma a questão da formação de vínculos afetivos como um dos seus 

argumentos centrais. Afirma que o acolhimento garante o direito a uma convivência 

familiar com dignidade e a possibilidade de construção de laços afetivos. 

Para o mesmo autor, o acolhimento trabalhado em uma instituição surge como 

uma possibilidade de suporte tanto material quanto afetivo, mas para isso é importante 

que os cuidadores que venham a se responsabilizar pela atenção a essas crianças e 

adolescentes estejam disponíveis para gerar nesse ambiente um local de 

fortalecimento e construção de vínculos saudáveis na vida dos que necessitam serem 

acolhidos. 

Cabral (2004) trata que o enfoque aqui é o acolhimento ―formal‖, em que uma 

instituição é mediadora nas relações familiares, resposta necessária à problemática 

das crianças em situação de risco. Assim, trata-se de uma prática mediada por uma 

autoridade, com um plano de intervenção definido, administrada por um serviço com 

recursos disponíveis, conforme a política pública estabelecida.  

Uma das instituições sem fins lucrativos que fazem parceria com o CRAS da 

região norte da cidade de Franca-SP é a Unidade II, No Céu tem Pão3, do Centro 

Espírita Morada da Luz. 

A entidade é de direito privado, de cunho filantrópico, e possui vínculo religioso 

com a doutrina espírita. Trabalha de acordo com os moldes dos serviços de 

                                                           
3
 O nome fictício da instituição está relacionado a um projeto da entidade. 
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convivência e fortalecimento, descritos anteriormente, tendo em seu quadro de oficinas 

(em período contrário ao escolar) atividades que se relacionam com o esporte (dança, 

streetball (basquete de rua), kung fu e capoeira),oferecidas para crianças e 

adolescentes de 6 a 17 anos. 

 Foi nas práticas esportivas dessa instituição que se concentrou a atual 

pesquisa. A entidade possui capacidade para atender 200 crianças e/ou adolescentes 

referenciados a 100 famílias 

Outras atividades desenvolvidas pela instituição para crianças e adolescentes 

são: aulas de música como violão, guitarra, percussão e teclado, além da oficina de 

computação, teatro, artesanato e leitura de histórias. Para os adultos há oficinas de 

artesanato, de gestantes, de dança e de ginástica. 

Com relação à infraestrutura, esta é composta por dois prédios, com 

brinquedoteca, biblioteca, cozinha, refeitório, pátio coberto,  sanitários salas de: pintura, 

música,  informática e atividades artesanais. 

No tocante ao quadro de funcionários, a instituição dispõe: gestor (voluntário), 

coordenadora social, assistente social, 2 orientadores sociais, 10 facilitadores de 

oficinas (nível superior), 4 facilitadores (nível médio), 2 profissionais da limpeza e 

voluntários. Todos os funcionários são contratados pela entidade. 

As obrigações financeiras são mantidas por subvenção pública e recursos 

próprios (doações, promoções, eventos e recursos levantados por meio da Nota Fiscal 

Paulista). 

Nota-se que os programas e projetos aparecem no Brasil com destaque no 

cenário das práticas educativas desde a década de 1990, com o objetivo de promover 

o exercício da cidadania, como o caso da Unidade no Céu tem Pão³ (nome fictício da 

instituição). 

São implementados e fomentados por entidades que constituem o terceiro setor 

e se caracterizam como organizações não governamentais (ONG), entidades 

filantrópicas, associações comunitárias, fundações e outros.  

Este é o cenário de uma instituição sem fins lucrativos, que presta serviços junto 

ao CRAS, faz parte do programa de serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos e que se liga a um contexto maior de políticas públicas no país. 
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5.2 Metodologia 

 

 Este trabalho caracteriza-se como Pesquisa Qualitativa do tipo estudo de caso 

Etnográfico, que foi realizada em uma unidade de serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculo do bairro Jardim Luz, na cidade de Franca-SP, na área das 

atividades esportivas. O primeiro momento da pesquisa consistiu em fazer uma 

investigação do dia a dia em que os atores sociais estão inseridos, por meio da 

observação participante. Em seguida, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com os facilitadores das oficinas de educação física do serviço de convivência da 

unidade. Na sequência, iniciaram-se as oficinas com as crianças e os adolescentes 

participantes das modalidades esportivas (capoeira, kung fu, streetball (basquete de 

rua) e dança). No final, foi realizada uma entrevista semiestruturada com os familiares 

das crianças e dos jovens pesquisados em suas residências. 

 

5.2.1 Abordagem teórico-metodológica 

 

 A Pesquisa Qualitativa considera, de acordo com Moresi (2003), que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. No caso da atual pesquisa, busca-se 

verificar se as atividades esportivas oferecidas por uma unidade do serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculo funcionam como promotoras de cidadania. O 

ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-

chave da observação. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. 

O processo e seu significado são os focos principais dessa abordagem. 

A abordagem etnográfica consiste numa observação sistemática das situações 

do dia a dia, levando em conta seu contexto e sua dinâmica. Por meio da etnografia 

obtém-se uma compreensão aprofundada sobre a visão que os agentes sociais 

constroem acerca de si mesmos e do meio social que os cerca, uma vez que ela 

propõe a apreensão da totalidade onde se insere o objeto da pesquisa. Explora-se o 

contexto mais amplo, ao mesmo tempo em que se busca retratar os diferentes pontos 

de vista dos vários grupos que participam do contexto social (ANDRÉ, 2015). 

Este enfoque foi adotado por permitir uma apreensão ampla e integrada das 

situações vividas nas atividades esportivas da unidade de serviço de acolhimento do 

bairro em questão. A característica principal dessa metodologia foi a necessidade do 
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contato direto do pesquisador com a situação pesquisada: facilitadores, funcionários, 

crianças, jovens, familiares e demais utilizadores da instituição. Para a apreensão 

desse cotidiano, foi realizada a observação participante, recurso metodológico 

apontado por vários autores (ANDRADE, 1986; ANDRÉ, 1994; RICHARDSON, 1999; 

CHIZZOTTI, 2000; MÉLLO et. al. 2007), como um eficiente método de pesquisa de 

campo, podendo ser utilizado em associação com outros. 

Foi proposto um estudo de caso, já que para Richardson (1999) esse método 

analisa detalhadamente o passado, presente e as intenções sociais de uma unidade 

social: um indivíduo, grupo, instituição ou comunidade, que no caso da atual pesquisa 

foi a unidade de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo em sua atividade 

esportiva. 

A vantagem do estudo de caso é a sua aplicabilidade a situações humanas, a 

contextos contemporâneos de vida real: 

Refere ainda que: investigadores de várias disciplinas usam o método de 
investigação do estudo de caso para desenvolver teoria, para produzir nova 
teoria, para contestar ou desafiar teoria, para explicar uma situação, para 
estabelecer uma base de aplicação de soluções para situações, para explorar, 
ou para descrever um objeto ou fenômeno (DOOLEY, 2002, p. 343-344). 

 

O estudo científico em questão explora e descreve um fenômeno como o uso do 

esporte na unidade de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo como 

ferramenta na construção da cidadania, assim como visa ter um novo olhar na 

utilização das teorias aplicadas na realidade vivenciada no local pesquisado. 

Para o autor, os estudos de caso estimulam novas descobertas, em função da 

flexibilidade do seu planejamento; enfatizam a multiplicidade de dimensões de um 

problema, focalizando-o como um todo e apresentando simplicidade nos 

procedimentos, além de permitir uma análise em profundidade dos processos e das 

relações entre eles.  

Uma característica fundamental é que não se começa com noções teóricas a 
priori (resultantes, ou não, da literatura) – porque até que seja possível 
trabalhar os dados e compreender o contexto, não se sabe que teorias 
(explicações) funcionam melhor ou fazem mais sentido (GILLHAM, 2000, p.2). 

 

À medida que se avança na compreensão da investigação, através de novas 

observações e confirmação das antigas, o investigador vai reformulando as questões 

temáticas iniciais. Estas modificações se assentam de uma maneira eficiente às 

afirmações teóricas da pesquisa e à realidade vista do caso. 
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Chizzotti (2000) afirma que, por meio das técnicas etnográficas de observação 

participante e de entrevistas (estruturadas ou não), é possível documentar o não 

documentado, isto é, desvelar os encontros e desencontros que permeiam o dia a dia 

da instituição, descrever as ações e representações de seus atores sociais, reconstruir 

sua linguagem, suas formas de comunicação e os significados que são criados e 

recriados, que no caso envolvem o esporte e a construção de cidadania.  

Com relação às oficinas com as crianças e os adolescentes, conforme Priotto 

(2008), o que define uma oficina é sua proposta de aprendizagem compartilhada. Isso 

que parece simples implica alguns requisitos básicos: é uma atividade grupal, face a 

face, cujo objetivo é a elaboração coletiva de conhecimentos, que para ser atingido 

exige particular atuação do orientador, facilitador ou pessoa responsável. 

Para a autora, as oficinas consistem num processo único e contínuo, 

acontecendo sem interrupção para benefício de todo o processo. Como recursos 

auxiliares para motivação, imaginação e discussão podem ser utilizados cartazes, 

fotos, teatralizações e o contar histórias. 

 

5.2.2 Participantes 

 

 Participaram da pesquisa quatro facilitadores de oficinas, quatro responsáveis e 

dez crianças e adolescentes com idades entre 6 a 17 anos, participantes das atividades 

esportivas do projeto da unidade de Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculo. 

  

5.2.3 Coleta de dados 

 

 A coleta de dados foi feita em 4 Etapas, descritas a seguir:  

 

1ª Etapa: observação participante do local pesquisado: conversas informais, pesquisas 

documentais, com o objetivo de compreender o funcionamento institucional, duas 

vezes por semana, com uma hora e meia em cada visita de observação; 

 

2ª Etapa: entrevistas semiestruturadas com os facilitadores: ver roteiro em anexo 

(Apêndice A); 
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3ª Etapa: oficina com crianças e adolescentes: (vide Anexa B): 

 Foi realizada uma oficina com 10 crianças e adolescentes (que compareceram) 

com idades de 6 a 17 anos, visto que a instituição oferece 4 modalidades esportivas 

(capoeira,kung fu, streetball e dança) que agrupam em torno de 150 jovens e crianças, 

com 20 participantes em cada uma delas. A oficina foi realizada em uma sala (de 

oficina artística), sem separação por faixa etária, ao sábado, no final da aula de 

capoeira (das 11h às12h). A descrição de como aconteceu a oficina como método de 

coleta de dados pode ser vista em anexo (Apêndice B). 

 

4ª Etapa: visita familiar e entrevistas semiestruturadas com os responsáveis pelas 

crianças e adolescentes:  

Foram realizadas visitas a 4 responsáveis das crianças e dos jovens 

pesquisados e que fazem parte das oficinas esportivas, os quais aceitaram participar 

da pesquisa e foram sugeridos de comum acordo com os facilitadores das oficinas 

esportivas e a administração da instituição.  

O tema da entrevista abordou a influência das atividades na convivência familiar 

das crianças e dos adolescentes, ou seja, quais mudanças são percebidas nas 

crianças e jovens depois que começaram a participar das atividades esportivas? Nesse 

momento houve a oportunidade, ainda, de se realizar observações fundamentais nas 

residências dos participantes com o objetivo de compreender o contexto de onde as 

crianças e os adolescentes são provenientes (vide Apêndice C). 

 

5.2.4  Análise dos dados 

 

Os dados foram estudados por meio de uma análise de conteúdo conforme os 

moldes propostos por Minayo (2003). 

Minayo (2003) enfatiza que a análise de conteúdo visa verificar hipóteses e/ou 

descobrir o que está por trás de cada conteúdo manifesto: 

 

(...) o que está escrito, falado, mapeado, figurativamente desenhado e/ou 
simbolicamente explicitado sempre será o ponto de partida para a identificação 
do conteúdo manifesto (seja ele explícito e/ou latente). A análise e a 
interpretação dos conteúdos obtidos enquadram-se na condição dos passos 
(ou processos) a serem seguidos. (MINAYO, 2003, p. 74). 
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Na visão da autora, constitui-se na análise de informações sobre o 

comportamento humano, possibilitando uma aplicação bastante variada, e tem duas 

funções: verificação de hipóteses e/ou questões e descoberta do que está por trás dos 

conteúdos manifestos. Tais funções podem ser complementares, com aplicação tanto 

em pesquisas qualitativas como quantitativas. 

A análise de conteúdo, para Minayo (3003), é usada quando se quer ir além dos 

significados, da leitura simples do real. Aplica-se a tudo que é dito em entrevistas ou 

depoimentos ou escrito em jornais, livros, textos ou panfletos, como também a imagens 

de filmes, desenhos, pinturas, cartazes, televisão e toda comunicação não verbal: 

gestos, posturas, comportamentos e outras expressões culturais. 

Diante do exposto, verifica-se que a análise de conteúdo é um conjunto de 

técnicas de análise de comunicações, que tem como objetivo ultrapassar as incertezas 

e enriquecer a leitura dos dados coletados. Como afirma Chizzotti (2006, p. 98), ―o 

objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das 

comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou 

ocultas‖. 

Há a necessidade da decodificação do que está sendo comunicado. Para a 

decodificação dos documentos, o pesquisador pode utilizar vários procedimentos, 

procurando identificar o mais apropriado para o material a ser analisado, como análise 

léxica, análise de categorias, análise da enunciação, análise de conotações (Chizzotti, 

2006, p. 98). 

No caso da pesquisa em questão, foi utilizada a análise de categorias, tanto para 

a leitura dos diários de campo, como das entrevistas (com as crianças, familiares e os 

facilitadores) e interpretações dos desenhos e textos criados pelas crianças e os 

adolescentes. 

 

5.2.5  Aspectos éticos 

 

Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem à Resolução nº 466, de 

12 de Dezembro de 2012, do Ministério da Saúde, referente à pesquisa com seres 

humanos, sendo respeitados: o sigilo quanto à pessoa, instituição e sua participação; a 

garantia de liberdade de escolha quanto à participação ou não na pesquisa, bem como 

a desistência de sua participação em qualquer momento; e os cuidados com a 

manutenção da integridade pessoal e profissional. As entrevistas, as visitas, as oficinas 
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e a observação participante foram filmadas e gravadas e transcritas e foram usados 

codinomes para identificar os participantes. 

É importante salientar que todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais, respeitando assim a integridade dos participantes da 

pesquisa, e mantendo preservada a identidade, de uso eminentemente para fins 

científicos e relevantes para realização de projetos de pesquisas e publicações de 

artigos científicos.   

Ao participar desta pesquisa, a instituição e os participantes não tiveram nenhum 

benefício direto. Não houve nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa, 

nada foi pago pela participação e foi garantido que poderiam desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo para os participantes e a 

instituição. 

Os demais aspectos éticos estão contidos nos Termos de Consentimento Livre 

Esclarecido (Apêndice D). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

  

Neste item, foram analisados os dados coletados na pesquisa de campo, as 

entrevistas com os facilitadores das atividades esportivas e as famílias que aceitaram 

serem entrevistadas em suas casas, assim como as crianças e os adolescentes 

participantes da oficina de desenho. Lembrando que os nomes são fictícios para 

preservação da integridade dos participantes como descrito no termo de 

consentimento. 

 

6. 1. Análise das observações participantes 

 

 Foram analisadas as discussões do diário de campo sobre as observações 

participantes realizadas na instituição, durante os dias que aconteceram as oficinas 

(kung fu, dança, basquete e capoeira), em dias e horários alternados. 

 

Oficina de capoeira: 

 As observações nessa oficina foram realizadas nos dias: 14 de fevereiro das 8h 

às 10h e 20 de fevereiro das 14h às 16h no salão central da instituição (local onde é 

feita esta oficina).  

Pelo que foi observado, o foco da aula ficou voltado para os treinos, repetições 

de golpes e de passos da capoeira, no intuito das participações em campeonatos. 

 As crianças e os adolescentes (que já têm mais tempo na oficina) se 

preocupavam em serem os melhores e não errar os golpes, para que o facilitador 

pudesse levá-los às competições. Além de deixa-los ajudarem os colegas incitantes na 

oficina. 

Ao mesmo tempo, há uma vinculação saudável entre o facilitador e seus alunos, 

pois as crianças e adolescentes demonstram gostar da atividade, pois estão sempre 

sorridentes, alegres, descontraídos e constantemente ao redor do facilitador. 

O facilitador também tenta conduzir as aulas de maneira descontraída, com 

brincadeiras para o aquecimento (como pega-pega e matança) e há muitas risadas 

durante os treinos. Ele parece abrir o espaço para o resgate do lúdico, das brincadeiras 

culturais infantis, além de trabalhar com as músicas e instrumentos musicais 

relacionados com o folclore da capoeira (que além de esporte é uma dança). 
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Oficina de Kung fu: 

 As observações da oficina de Kung fu aconteceram nos dias: 2 de março das 9h 

às 11h e das 14h às 15h e dia 4 de março das 9h às 11h. 

 O facilitador conduz a oficina de forma organizada, pois conta com dois 

ajudantes (que fazem parte de sua academia de artes marciais) que dividem as turmas 

por tempo que praticam o esporte. 

 O limite e as regras são bem esclarecidos desde o início da aula, uma vez que 

antes de começar o facilitador abre o espaço para dar explicações sobre as regras do 

esporte, falar um pouco da cultura e da linguagem do Kung fu. 

 Havia uma ansiedade que as crianças e os adolescentes deixavam transparecer, 

afinal procuravam não errar os golpes perante o facilitador que iria escolhê-los para o 

campeonato (durante o treino falavam constantemente da troca de faixa nas 

competições). 

 Os alunos que frequentam a oficina há mais tempo manifestavam 

comprometimento com o esporte e respeito pelo facilitador ao fazerem a saudação do 

Kung fu e ao se empenharem nos treinamentos. Além de serem colocados para 

auxiliarem os novatos, para o facilitador, esse procedimento faz com que esses alunos 

aprendam o companheirismo, a solidariedade, a responsabilidade e reforcem os golpes 

que aprenderam anteriormente. 

 Uma preocupação do facilitador da oficina era que todos estivessem com os 

uniformes, ou seja, os quimonos usados neste tipo de esporte. Quase todos estavam 

uniformizados a não ser os novatos, que ainda não os possuíam. 

 Pelo que parece, o foco central tanto do facilitador como dos alunos é a troca de 

faixas. Sendo assim, os golpes e chutes dessa modalidade de esporte são treinados 

constantemente. Pouco espaço é dado para brincar ou se divertir. 

 Esta postura supõe uma atitude mais voltada para competições e pouco 

valorizando a construção da autonomia, uns dos alicerces da cidadania.  

 Nas observações verificou-se que a forma de se conduzir a oficina é séria, 

sendo tolhida qualquer expressão dos alunos que seja contrária ao que é passado pelo 

facilitador, pois para ele o foco são as competições. Não admite conversa paralela, 

cobra concentração, respeito de uns para com os outros e não faz brincadeiras. 
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Análise da oficina de dança: 

A observação da oficina ocorreu no dia 05 de março das 8h às 11h e dia 6 de 

março das 13h às 15h, no salão central da instituição (local onde é realizada a oficina). 

A facilitadora inicia a oficina com alongamentos, corridas em círculo para o 

aquecimento e treinos de fortalecimento muscular. 

O foco das oficinas são as coreografias de ritmos atuais como pop rock, funk, 

axé, samba e pagode, ao som de diferentes músicas, em sua maioria norte 

americanas. 

Ao que parece existia a preocupação das crianças e adolescentes em não 

errarem a coreografia e aprenderem novos passos (alguns alunos ao conversarem 

entre si lembraram erros que cometeram ao participarem de outras apresentações). 

A facilitadora tenta manter uma atitude mais profissional: corrige postura, 

expressões de gírias e cobra respeito entre eles. Ao mesmo tempo, tem uma relação 

amigável e descontraída com seus alunos. Apesar de cobrar empenho e precisão nos 

passos, brinca muito com eles (alunos). Todos os adolescentes e as crianças ficavam 

ao redor da facilitadora em sinal de atenção e de afeto. 

 

Análise da oficina de basquete (streetball) 

As observações nesta oficina foram feitas no dia 25 de fevereiro das 8h às 10h e 

no dia 4 de março das 13h às 15h.  

A oficina é realizada na rua, pois a modalidade é basquete de rua ou streetball, 

por esse motivo muita interferência acontece como carros passando, cachorros, som 

alto e outras distrações. 

No início, é feito o aquecimento com brincadeiras (pega-pega, pular corda, 

matança ou João bobo) o que torna o ambiente descontraído. 

Depois são explicadas as regras do basquete de rua (a modalidade que 

trabalham na instituição) e é realizada a divisão dos times. 

Durante o jogo, os adolescentes e as crianças assumem uma postura 

competitiva, quando um dos times ganhou a partida, o grupo dos vencedores se 

vangloriou com elogios como ―somos os melhores e somos profissionais‖. 

Alguns adolescentes que já não fazem parte das atividades esportivas da 

instituição por não terem mais a idade para participar assistem à oficina de basquete e 

torcem pelos seus colegas, o que parece ser uma atitude de vinculação com o 

facilitador, a atividade e a instituição. 
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Para encerrar o treino foram passadas mais brincadeiras, depois foi feita uma 

roda e um dos alunos foi escolhido para fazer o agradecimento de encerramento pelo 

final da oficina. 

 

6.1.1 Síntese da avaliação da observação participante 

 

Algumas oficinas utilizam o esporte, pelo que pôde ser visto, como uma 

ferramenta que fomenta cultura, respeito, responsabilidade, amizades e 

companheirismo. Como nas aulas que ensinam a cultura do esporte, suas origens por 

meio de músicas, danças, posturas e linguagens. 

Para Barreto e Gruppi (2010), o esporte pode ser aplicado formalmente, como 

transmissão de conhecimentos sistematizados e regras pré-definidas, ou 

informalmente, como bem cultural. 

Costa e Goulart (2010, p.02) afirmam que: 

[...] o esporte tem a função de auxiliar na educação da criança, ajudando-a a 
formar seu imaginário social e cultural, através do seu pensar, agir e sentir. 
Neste momento o esporte funciona como um fator motivador e estimula a 
criança a correr, pular, subir e rolar. 

 

Atualmente, os objetivos do esporte foram expandidos de maneira que se tornou 

um meio para desenvolver valores morais e educacionais, auxiliando no processo de 

socialização, estimulando a união, cooperação, respeito, disciplina e responsabilidade. 

Como exemplo visto nas observações participantes, os alunos que têm mais tempo de 

treino ajudam os novatos. Existe um olhar dos facilitadores para a promoção da 

responsabilidade e do companheirismo que pode ser exercitado e incentivado no 

ambiente esportivo e assim contribuir para o desenvolvimento humano destes jovens e 

destas crianças. 

Por outro lado, em outras oficinas, chama a atenção nas observações que o 

esporte é relacionado a competições, a superação de limites e à imposição de regras. 

Uma postura influenciada pela construção da subjetivação capitalística do esporte: 

[...] tem origem na constatação de que seria ele, com suas técnicas e regras, 
uma forma de domínio do corpo e de suas expressões, que por sua vez, estaria 
relacionado com o predomínio da ordem econômica-social capitalista 
(VAZ,2001, p.88). 

 

Uma postura que direciona o esporte à massificação, engessando outras formas 

de trabalhá-lo, uma vez que o interesse central passa a ser ganhar o campeonato. 

Nessa linha de pensamento, Taffarel e Santos Jr. (2006) ressaltam que o esporte e sua 
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organização alienam, manipulam e mantêm uma elite esportiva sob a máxima ―mais 

alto, forte e veloz‖ que efetivamente joga e disputa medalhas (que no caso troca de 

faixa em campeonatos ou grupo que apresenta a melhor coreografia). 

Segundo Silva (2007), o esporte infantil pode ajudar a desenvolver as 

capacidades motoras, para se aprender habilidades técnicas e táticas, para se 

desenvolver a cooperação, construir autonomia, exercitar o gosto pelo esporte, 

conhecer uma cultura que envolva o esporte e para se compreender o que é competir e 

lidar com situações de stress esportivo. Nesse sentido, observou-se que nas oficinas, 

em que a pesquisadora esta presente, a preparação para lidar com situações de stress 

de competições é pouco trabalhada. 

Entende-se, para Baquero e Gonçalves (1994), que autonomia é o agir 

responsável para a formação cultural da sociedade. Conceitos como responsabilidade, 

justiça e liberdade tornam-se focos de discussão para a base da autonomia. As 

crianças e os adolescentes são ensinados nas oficinas, por meio de limites e regras, a 

respeitar, a serem responsáveis, mas deixa-se de trabalhar outros aspectos como a 

justiça e a liberdade. 

É direito de todo ser humano ser respeitado em sua própria autonomia, ou seja, 

será necessário ser favorecido para que possa desenvolver-se, respeitando seu próprio 

processo de liberdade.  No caso em questão, as crianças das oficinas esportivas 

necessitam lidar com as situações de competições de forma saudável, para que 

possam ter respeito a si mesmas e aos seus próprios limites, pois nem sempre se 

consegue o que se quer. 

 

6. 2 Análise da oficina com as crianças e adolescentes 

 

A seguir, estão os quadros e a análise dos resultados da pesquisa com a oficina 

de desenho, colagem e escrita feita entre as crianças e os adolescentes: 

   

Tabela  Quadro 01 – Dados das crianças. 

Nome Escolaridade Idade Atividades esportivas Tempo na instituição 

Wilson 8 ª série 13 anos Basquete, kung fu, 
capoeira e dança. 

3 anos 

Lucélia 5ª série 11 anos Kung fu, dança e 
basquete. 

4 anos 

Alim 8ª série 14 anos Kung – Fu. 1 ano 

Jacob 6ª série 10 anos Basquete, kung fu. 1 ano 
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Welton 5ª série 11 anos Basquete, kungfu e 
dança. 

3 anos 

Jerônimo 5ª série 10 anos Basquete e kungfu. 1 ano 

Brutus 4ª série 08 anos Basquete, capoeira e 
kung fu. 

3 anos 

Denílson 4ª série 09 anos Kung  fu. 1 ano 

Jonas 3ª série 10 anos Basquete, capoeira e 
kung fu. 

1 ano 

Raquel 8ª série 14 anos Dança e kung  fu. 3 anos 

Fonte: P   Fonte: Pesquisa da oficina, 2015 (dados dos participantes da oficina). 

            Para a realização da oficina, foram entregues 149 Termos de Consentimentos, 

mas somente 40 foram preenchidos e devolvidos. No dia da realização desta oficina, 

compareceram 10 crianças, como informado no Quadro 01. 

 As crianças e os adolescentes participantes têm em torno de 08 a 14 anos de 

idade, cursam da 4ª a 8ª série, frequentam a instituição por um período de 1 a 4 anos 

e todos fazem parte da oficina de Kung fu, 3 da capoeira, 7 do basquete e 4 da 

dança. 

 O encontro foi realizado em uma sala (de artesanato) da instituição, no sábado 

dia 02/05/2015, das 11h às 12h.  

 Primeiramente foi realizada uma roda de conversa em que eles se 

apresentaram por meio de uma dinâmica que se chama ―batata quente‖. Nessa 

dinâmica, todos os participantes estavam sentados em círculo, nas cadeiras, uma 

bola é dada a um deles, depois este passa a mesma bola para o outro e assim por 

diante. Uma música é colocada, em determinado momento, ela (música) para e a 

pessoa que está com a bola na mão é que se apresenta e fala um pouco de sua vinda 

para a instituição. A dinâmica foi feita até todos se apresentarem. 

 Em seguida, os participantes ficaram sentados, fecharam os olhos e 

imaginaram os momentos que passaram nas atividades esportivas (bons e ruins).Em 

seguida, foram dadas três opções: desenhar, colar, ou escrever um momento bom e 

outro ruim sobre o qual eles pensaram anteriormente. 

 Sete participantes escolheram escrever e três resolveram escrever e desenhar. 

Somente uma adolescente resolveu fazer as três opções juntas (desenhar, colar e 

escrever). 

          No final, os participantes deram seu depoimento (filmado) individualmente (por 

pedido deles) a respeito do que realizaram. 
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6.2.1 Síntese da avaliação da oficina com crianças e adolescentes 

   

           Quadro 02 - Avaliação dos desenhos, das escritas e dos depoimentos. 

Nome Momento ruim Momento bom 

Wilson Eliminação de competição. Ganhar a faixa na competição. 

Lucélia Não tem momento ruim. Todos os momentos são bons e não ser mais briguenta. 

Alim Não dar o golpe e passar vergonha junto aos 

colegas. 

Ganhar a primeira faixa no kung fu 

Jacob Não tem momentos ruins. Ganhar a faixa, ficar mais esperto e emagrecendo. 

Welton Machucar, não conseguir fazer o passo na 

competição. 

Ganhar a faixa. 

Jerônimo Machucar no basquete. Ganhar a faixa. 

Brutus Briga na atividade esportiva. Fazer amigos. 

Denílson Errar o movimento na capoeira. Aceitar o movimento na capoeira e fazer mais amigos. 

Jonas Não tem momento ruim. Entrar nas atividades esportivas da instituição. 

Raquel Errar o passo de dança e se machucar. Competir, dançar no teatro, perder a timidez e ser mais 

calma. 

   Fonte: Pesquisa da oficina, 2015 (participação da oficina de desenho e/ou escrita e            

depoimento). 

 Nos momentos bons, uma criança teve uma fala generalista em que ―tudo é bom 

no local‖ e outra que declara que foi ―entrar nas atividades esportivas‖, mas os demais 

relataram momentos de fazer amigos, de mudança positivas de comportamento (não 

ser mais briguenta, tímido e sim ser mais calmo e comunicativo). Seis crianças 

demonstram ligar as atividades à superação, a competir, a ganhar e a vencer como 

mudança de faixa (capoeira e kung fu). 

 Segundo Korsakas (2002), o esporte para a criança e o adolescente vai além da 

melhora de qualidade de vida, proporcionando desenvolvimento não só físico, mas 

também das capacidades afetivas ao interagir com um grupo heterogêneo como 

aprender a lidar com o controle emocional ao passar por experiências de medo, 

timidez, ansiedade, raiva, angústia, euforia, ciúme, nervosismo e que são situações 

percebidas nos depoimentos e desenhos dos participantes sobre os momentos bons.  

 Quanto ao processo de vinculações, um dos objetivos do serviço do qual a 

instituição faz parte, aparecem alguns relatos que mostram que as oficinas esportivas 
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também são espaços de se fazer amizade e criar afetos, assim como é explicitado. 

―Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo  (BRASIL, 

2009, p.12)‖. 

Pela análise dos trabalhos e depoimentos, nos momentos ruins, apesar de dois 

não declararem ter momentos ruins, os demais relataram momentos de brigas, de 

machucados, de erros, de exposição ao vexame perante os colegas e o próprio 

facilitador da oficina.  

 Ao analisar as oficinas nos momentos ruins, observa-se que as crianças e os 

adolescentes participantes, em sua maior parte, vêem as atividades esportivas como 

uma reprodução da competição, voltadas a ganhar, a perder, a superar limites, ao 

poder, uma representação da subjetividade capitalista no ambiente esportivo. 

 Assim, o capitalismo produz, antes de tudo, subjetividades. Para Dimenstein 

(2000) a subjetividade está no mesmo nível de fabricação tal como as riquezas geradas 

pela máquina capitalista. Pode-se associar, desse modo, a subjetividade produzida em 

vários segmentos como: físico, intelectual, material e outros, dado o caráter histórico de 

modelização dos indivíduos, bem como a importância que essa modelização exerce 

para a manutenção do Capitalismo. 

 Sendo que no contexto estudado, o esportivo, não poderia ser diferente: 

O sistema esportivo é analisado sob o conceito de ―processo de produção 
esportivo‖, o qual se insere em um sistema de produção dado (capitalista) 
produzindo ―mercadorias‖ muito particulares: campeões, espetáculos, recordes, 
competições. (BRACHT, in PRONI, 2002, p. 34). 

 

 Como consequência observa-se posturas negativas apontadas nas análises dos 

discursos e desenhos como: brigas, medo de errar ou não ser aceito, machucar e 

passar por vexame em busca do melhor desempenho nas competições, nas 

apresentações ou nos treinos. 

          Ao analisara visão das crianças e dos adolescentes, observa-se que os 

participantes, em sua maior parte, vêem as atividades esportivas como uma 

reprodução da competição, voltada a ganhar, a perder, a superar limites, ao poder, mas 

deixando transparecer que nas oficinas também fazem amigos e trabalham a inserção 

social, por meio de vínculos afetivos. 
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6.3 Análise das entrevistas com os facilitadores 

 

Seguem os quadros e a análise dos resultados da entrevista com os facilitadores 

de oficina de Kung fu, capoeira, dança e basquete ou streetball e que são contratados 

da instituição:  

 

Quadro 03 - Dados dos facilitadores: 

Nome: Oficina: Tempo de formação 

(anos): 

Instituição de formação: Tempo na 

instituição: 

Idade: 

Camilo Streetball 

(basquete) 

25 Ed. Física Facul. Claretiana 1 ano 46 anos 

Henrique Capoeira 1 Ed. Física e 18 de 

Capoeira 

UNIFRAN e Gr. Nosso Sr. 

do Bonfim. 

 

4 anos 

 

34 anos 

Raquel Dança 3 Téc. Balé e 9Dança  Balé Carla Pacheco e 

UNIMES 

3 anos e 6 

meses 

20 anos 

Israel Kung fu 30 Fisioterapia e 36 Kung 

fu 

USP – São Paulo 4 anos 54 anos 

 

Fonte: Pesquisa da entrevista, 2015 (Dados dos facilitadores de oficina) 

As quatro entrevistas aconteceram na instituição (sala de artesanato), com 

duração de meia hora cada uma delas (em horários diferentes) e em dias diferentes, 

logo após as oficinas. Foi utilizada filmadora (com o consentimento dos entrevistados) 

para facilitar as transcrições das entrevistas. 

 Três dos facilitadores têm idade entre 20 a 55 anos e mais de 15 anos de 

formação,somente a facilitadora de dança é que está com 20 anos e 9 de formação, o 

que denota tempo de carreira, no tipo de esporte que trabalham na instituição. 

 As formações são variadas dentre elas: dança, fisioterapia, educação-física, 

capoeira e kung fu, sendo todas ligadas ao esporte e à saúde. 

 Os quatro facilitadores trabalham na instituição há mais de 1 ano, demonstrando 

vinculação com o local de trabalho e suas oficinas. 

 Com relação ao local de formação, dois têm formação em Franca e dois fora da 

cidade (Batatais e São Paulo). No entanto, Raquel ainda são se formou no ensino 
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superior, mas os outros sim. Três facilitadores (inclusive Raquel) têm cursos de 

especialização na oficina em que trabalham (dança, capoeira e kung fu). 

 

Análise da entrevista com os facilitadores: 

 Neste item, foram analisadas as entrevistas com os facilitadores por meio da 

divisão por categorias. 

 As categorias elencadas nesta entrevista estão contidas neste diagrama: 

Figura 1: Diagrama de categoria das entrevistas com os facilitadores. 

Fonte: Pesquisa, 2015 (dados da entrevista com os facilitadores). 

 
1- Categoria: Significado da cidadania  

Os entrevistados remetiam o termo cidadania ao âmbito dos direitos, deveres e 

imposição de: limites, regras, mudança de comportamento, ou seguir leis, além de 

relacioná-la à socialização, como nesses trechos: 

 

―Eu procuro também falar sobre leis, sobre respeito, sobre companheirismo com 

os colegas, com as pessoas da casa, com os mais velhos [...], pois na infância ela pode 

crescer no caminho correto, conhecendo seus limites [...] (HENRIQUE, capoeira)‖. 

―É importante para todos a parte de socialização, aqui, com pessoas diferentes, 

então, eu acho que o acolhimento que a gente dá aqui, tinha que ter em todos os 

bairros (Raquel, dança)‖. 

 

Assim como ligam a cidadania com o ato de agregar e de parceria:  

 

Facilitadores 
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cidadania 
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Desenvolvimento 
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―Aqui eu creio que se aproxima mais deste agregar, pois as famílias estão 

próximas e a comunidade está próxima.É uma parceria, por isso a gente chega o mais 

próximo possível de ter êxito nesta construção de cidadania (CAMILO, basquete)‖. 

 

2- Categoria: Modo como os facilitadores lidam com os conflitos 

 Alguns dos facilitadores parecem lidar com as situações estressantes em suas 

atividades dando corda, ou seja, incentivando-a. Ao mesmo tempo em que outros 

demonstraram que calma e paciência são bons meio de lidar com os conflitos e 

construir uma boa relação de confiança:  

 

―Nas aulas, eles tiram sarro e eu dou corda para ver no que vai dar até intervir 

brincando e aos poucos os tímidos aprendem a se defender levando na esportiva e 

brincando (HENRIQUE, capoeira)‖. 

―Alguns meninos (começa a se emocionar e a voz fica embargada) a primeira 

vista são arredios, sabe-se lá a causa, alguns casos a gente conhece e sabe a 

realidade, mas a construção da relação da confiança, ela acontece paulatinamente e a 

gente consegue (CAMILO, basquete)‖. 

  

3- Categoria: Responsabilização e culpabilização da família 

Constata-se, nos discursos, que as maiores dificuldades que enfrentam ao 

trabalhar a construção da cidadania em suas atividades esportivas são atribuídas às 

famílias, como pode ser verificado nos relatos a seguir: 

 

“A maior dificuldade seja na questão da disciplina em alguns casos, não tem 

nada de muito exacerbado ou exagerado nas oficinas. Acho que a maior seja mesmo a 

disciplina e que já vem de casa [...] (CAMILO, basquete)‖. 

―Olha dificuldade, vendo ao longo do tempo, que no começo, que eu tenho visto 

nesses anos, que as crianças não têm o respaldo da família (ISRAEL, kung fu)‖.  

 

Em outros momentos, relacionam com falta de educação e criticam a criação 

familiar:  

 ―Acho sim que é uma coisa de educação, que vem de berço, que envolve 

virtudes e que vai somando com as coisas que a casa oferece (CAMILO, basquete)‖. 
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―A construção de cidadania eu entendo assim, que a princípio deve começar na 

família.‖(ISRAEL, kung fu).  

―Acho sim que é uma coisa de educação, que vem de berço que envolve 

virtudes e que vai somando com as coisas que a casa oferece (CAMILO, basquete)‖. 

―A construção de cidadania eu entendo assim, que a princípio deve começar na 

família (ISRAEL, kung fu)‖. 

 

4- Categoria: Percepção da melhora das crianças devido a participação nas 

atividades esportivas 

Percebe-se que os pesquisados atribuem melhora das crianças após 

participação nas oficinas na postura, na fala, no agir,entre outros, como poder ser 

observado a seguir:  

 

―Como postura,  estão melhor hoje [...] (HENRIQUE, capoeira)‖.  

―Olha, o jeito, como o jeito de falar, de agir [...] (RAQUEL, dança)‖.  

―Alguns pais relatam a melhora na disciplina, no comportamental, na escola e 

em casa. [...]Eu vou, por exemplo, pegar aqueles que estão há mais tempo, desde o 

começo, eu tenho visto nessas crianças respeito, autoestima, confiança, desse 

relacionamento de convivência um com o outro, a tolerância,...(ISRAEL, kung fu)‖.   

―O padrasto relata que o garoto mudou depois do projeto e nos agradece, mas 

não fizemos nada, foi mérito do garoto e dele [...] O rapaz mudou de atitude por 

escolha própria, a gente pode ter contribuído, mas o mérito da mudança é todo dele 

(CAMILO, basquete)‖.  

Ainda, narram mudanças positivas na autoestima: 

 

―[...] ela era bem gordinha, se escondia atrás das meninas [...] Pra mim foi 

incrível a desenvoltura, a força de vontade, que não são todas que conseguem fazer 

assim. Levou isso para a vida dela e ela continua até hoje aqui (RAQUEL, dança)‖.  

―Era brigona, explosiva, já conseguiu ter um autocontrole, era estopim curto, 

qualquer coisa saia para cima [...] Melhorou também na escola, recebi muitos elogios 

sobre ela. É um exemplo para muitos. Em casa melhorou seu relacionamento com o 

padrasto. Ele agradeceu a casa e a oficina (ISRAEL, kung fu)‖.  
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―[...] como na escola, já chegaram em mim e falaram que as notas melhoraram 

muito, o comportamento dentro da sala, que eram mais bravos e agora estão prestando 

mais atenção (HENRIQUE, capoeira)‖. 

 

Além de mudanças comportamentais:  

 

―Eles aprendem a lidar com fracassos e sucessos o tempo inteiro nestas áreas 

(HENRIQUE, capoeira)‖.  

―Percebo que vai desenvolvendo um senso de responsabilidade maior (ISRAEL, 

kung fu)‖. 

―A relação foi acontecendo, a confiança mútua (CAMILO, basquete)‖. 

―[...] percebo fisicamente com postura [...] (RAQUEL, dança)‖. 

―[...] a perceber que o jeito, a postura, a forma de vestir, o comportamento e 

assim muitos mudaram (RAQUEL, dança)‖. 

 

Teve um relato sobre da evolução de uma menina com problemas físicos:  

 

―A menina de esclerose evoluiu muito (HENRIQUE, capoeira)‖.   

 

4.1- Subcategoria: Desenvolvimento da autonomia 

Quando são questionados sobre o desenvolvimento da autonomia das crianças 

e dos jovens nas atividades, os facilitadores o relacionam com colocar a própria roupa 

e arrumar seus próprios pertences: 

―As mães já me falaram que os filhos até dançam lavando roupa (RAQUEL, 

dança)‖.  

―[...] quando a criança recebe o uniforme, então eles já estão em uma idade que 

poderiam ter certa independência, ele ainda tem dificuldade de amarrar a faixa, embora 

a gente ensine [...] (ISRAEL, kung fu)‖. 

 

5- Categoria: Desenvolvimento dos facilitadores 

Verifica-se que declaram a construção de amizades e de mudanças na maneira 

de olhar a vida e na maneira de conduzir as aulas:  

 ―A participação deles, a gente tem uma amizade bacana. Essa evolução para 

mim foi marcante [...] (CAMILO, basquete)‖.  
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―Assim, eu cresci muito, a casa me ajudou, a minha ideia era o combate em si, a 

eficiência de movimento, ainda tento isso, mas hoje é muito mais divertida a aula de 

capoeira, é prazeroso dar aula [...] (HENRIQUE, basquete)‖.  

―Transformei-me como pessoa, o modo de pensar, de agir mudou 

completamente para melhor (RAQUEL, dança)‖. 

 

6- Categoria: Dificuldades vividas pelos facilitadores 

Nota-se que em alguns momentos os facilitadores desabafaram sobre a falta de 

estrutura para dar as aulas como, por exemplo, a mistura de faixas etárias e a falta de 

comprometimento do aluno, ou a dificuldade em lidar com o demanda que o local de 

trabalho oferece: 

 

 ―[...]é trabalhar menino pequeno com menino grande junto[...]Dificuldade depende 

muito da faixa etária, o que eu sinto que não é muito positivo é que tem meninos que 

vêm para o curso de gestante da casa, participam da capoeira, depois que termina o 

curso das mães não voltam [...] (HENRIQUE, capoeira)‖. 

―Trabalhar em bairro periférico você encontra muitas dificuldades, você tem de 

lidar devagar, depende muito do que você fala (RAQUEL, dança)‖.  

 ―Eles têm de saber isso, o que está acontecendo é chato, então: ‗conversa com 

a minha mão‘[...] (HENRIQUE, capoeira)‖. 

 

Ainda relatam a falta das famílias em incentivar as crianças e os adolescentes 

na frequência das atividades esportivas:  

 

―Eu não acompanho os casos, mas eu gostaria de saber o porquê da avó, mas 

vejo por cima que a criança tem dificuldade de vir por não ter um apoio em casa. 

Existem casos que a dificuldade está na família. Eles vêm, mas falta esse apoio, essa 

troca na família. Muitas vezes eles vêm porque querem e sozinhos (ISRAEL, kung fu)‖. 

 

6.3.1 Síntese da avaliação das entrevistas com os facilitadores 

 

Durante as entrevistas, os facilitadores demonstraram profunda afetividade pela 

instituição, por suas atividades e por seus alunos, chegando a se emocionarem, ao 

ponto da pesquisadora ter que dar um tempo nas perguntas, para depois 
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retornar,principalmente com relação às questões sobre as mudanças e a evolução que 

perceberam neles próprios, nas crianças e nos adolescentes. 

Mostram um profundo processo de vinculação construído com as crianças. Fala-

se de amizade, de abrir-se para escutar e dialogar com alguns alunos em situações de 

brigas familiares, problemas na escola e falta de amigos. 

Quanto ao processo de vinculações, verificam-se nos diálogos dos facilitadores 

dois objetivos dentro do serviço de fortalecimento de vínculos.  São eles: 

-Complementar as ações da família e comunidade na proteção e 
desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos 
familiares e sociais;  
 
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social 
e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo 
(BRASIL, 2009, p.12); 

 

Existe um comprometimento com a complementação de ações familiares e 

comunitárias, assegurando o fortalecimento dos vínculos e desenvolvimento afetivo, 

solidário e de respeito.  Tais posturas parecem ser desenvolvidas na relação entre os 

facilitadores e seus alunos nas oficinas esportivas. 

Por outro lado, os facilitadores das atividades esportivas, quanto ao que seja 

―promover cidadania‖, ou ainda o que seja realmente ―cidadania‖,posicionam-se em 

uma visão parcial ligada a direitos, deveres, limites e regras. Pelo que parece nas 

entrevistas, acabam priorizando em suas oficinas as mudanças de faixas, a superação 

dos limites do corpo e pouco enfoque ao desenvolvimento da autonomia, pois parecem 

reproduzir uma postura que oprime a liberdade individual em prol das competições e 

mudanças de faixas, tal como se estabelece comumentemente nos processos de 

subjetivação na contemporaneidade. 

Para Freire (1983), o ser humano tem de ser consciente de suas 

responsabilidades de participante social e não se deixar oprimir ou se tornar opressor 

em suas relações sociais, assim sendo se liberta e prima por uma formação para a 

cidadania. Essa é a ótica adotada nesta pesquisa, pautada em uma educação que 

valoriza os saberes entre as pessoas e tem como objetivo principal a transformação 

social. ―O homem deve ser o sujeito de sua própria educação. Não pode ser o objeto 

dela. Por isso, ninguém educa ninguém‖ (Freire, 1983:28). Neste tipo de educação é 

preciso quebrar a postura unilateral de que o saber formal é mais importante e que o 

educando não sabe nada, tudo tem de ser imposto, pois a educação é uma troca. Faz 
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parte da condição humana socializar-se. Um aprende com o outro, se não for assim, 

sufoca-se a criação da autonomia que é um dos alicerces da cidadania.  

Ainda, para Baquero e Gonçalves (1994, p. 90), a: 

Autonomia aproxima-se do pensamento de Freire e parece envolver a 
capacidade de distanciar-se do contexto de normas e regras que determinam 
as ações de indivíduos e grupos sociais, e examiná-las à luz das diferentes 
possibilidades visualizando-as em uma totalidade social mais ampla e 
compreendendo o seu próprio papel na rede das relações sociais (BAQUERO, 
GONÇALVES, 1994, p. 90). 

 

Desta forma, a autonomia seria a capacidade dessas crianças e adolescentes de 

gerirem suas vidas, efetuando racionalmente as suas próprias escolhas sendo, neste 

caso, donos e responsáveis por sua atuação no ambiente de relações sociais dentro do 

esporte, sem tanto se cobrarem por um bom desempenho e se desenvolvendo de 

forma mais saudável em meio ao esporte. 

Os participantes da entrevista ainda desabafaram a respeito das dificuldades 

que enfrentam com a falta de estrutura da instituição (ter mais espaço, horários mais 

flexíveis para dividir os alunos por idade e outras) e a falta de apoio das famílias das 

crianças e dos adolescentes frequentadores de suas oficinas, chegando ao ponto de 

culpar as famílias por não cultivarem a promoção de cidadania em casa. 

Para Silva (2002, p. 39), esta reflexão vista acima, remete as funções do Estado 

que seriam: 

O Estado, teoricamente, responde por funções variadas. A Função de 
Legitimação é voltada aos dispositivos legais que permitem ao Estado, além da 
busca do bem-estar social, a atividade policial e militar, entre outras atividades 
tradicionalmente sob seu controle. A Função de Acumulação é, pretensamente, 
voltada à geração de emprego via investimentos estatais, incentivos ou 
subsídios aos investimentos de capital e à sua reprodução na forma de lucro. 
A Função Fiscal é voltada à obtenção de recursos por meio de taxas e 
impostos incidentes sobre capital e trabalho. A Função Monetária é voltada ao 
controle da base monetária, pela emissão de papel-moeda e controle das 
atividades financeiras do mercado. Por fim, a Função de negociação é voltada 
para as atividades, inclusive legislativas e jurídicas, que visam às garantias da 
cidadania. 

 

 No mundo atual, a função do estado se tornou ausente, principalmente com 

relação à garantia da cidadania, ao amparo a sociedade na saúde, na educação, no 

laser, no esporte, na segurança e em outras funcionalidades do bem-estar social. 
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6.4 Análise da entrevista com os responsáveis 

 

São apresentados, a seguir, o quadro e a análise dos resultados das entrevistas 

e visitas nas casas dos familiares com duração média de 30 minutos: 

Quadro 04 - Dados das entrevistas com os responsáveis: 

Identificação: Idade 

anos: 

Profissão: Parentesco com a 

criança que 

frequenta a oficina: 

Escolaridade: Nº de 

pessoas que 

moram na 

casa 

Parentesco dos 

outros moradores 

com a criança 

Luiz 33 Pespontador Pai Ensino médio 

completo 

3 Pai e avó 

Elisa 38 Do lar Mãe Ensino 

fundamental 

completo 

5 Mãe e pai 

Maria 41 Serviço geral Mãe Ensino 

fundamental 

completo 

5 2 irmãos, pai e mãe 

Joana 32 Auxiliar de 

limpeza 

Mãe Ensino 

fundamental 

incompleto 

6 4 irmãos e mãe 

Fonte: Pesquisa com familiares das crianças que frequentam as atividades esportivas, 2015. 

 Os entrevistados eram pais e mães na faixa etária de 30 a 41 anos, com 

escolaridade variada: um com ensino médio completo, dois com ensino fundamental 

completo e um com ensino fundamental incompleto. A profissão de duas mães está 

ligada à área de limpeza (serviço geral e auxiliar de limpeza), uma é do lar e um pai é 

da área do calçado (pespontador), empregos que exigem pouca escolaridade e muitas 

horas de trabalho. 

 A quantidade de pessoas que mora nas casas é de 3 e no máximo 6 pessoas, 

ou seja, as famílias não são grandes e extensas. A constituição familiar de duas é a 

família nuclear (pai, mãe e irmãos), uma é de pai e avó (mas a mãe está sempre 

presente em casa separada) e uma é monoparental (mãe e irmãos).  

Durante as entrevistas (da metade para frente) realizadas com os pais das 

crianças que participam das oficinas esportivas, as mesmas chegaram, assim como os 

demais familiares como irmãos, tios e avós e todos deram suas opiniões no decorrer 

das entrevistas. 
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Análise da entrevista com os responsáveis: 

 A seguir foram feitas as análises das entrevistas com os familiares por meio de 

categorias. 

Figura2: Diagrama de categorias das entrevistas com os responsáveis 

 
Fonte: Pesquisa, 2015 (entrevistas com os responsáveis) 
 

  
1- Categoria: Percepção de que os filhos gostam das oficinas 

A respeito das atividades esportivas, os quatro responsáveis afirmaram que seus 

filhos gostam das atividades, não se sentem desmotivados, que é bom e não gostam 

de faltar às oficinas:  

 

―Eles já participam há muito tempo, desde pequenos (Joana, mãe)‖.  

―Ela gosta de fazer o esporte lá. Não é cansativo (Maria, mãe)‖.  

―Eles gostam muito. Não gostam de faltar de jeito nenhum. Ajuda bastante em casa 

[...](Elisa, mãe)‖.  

―Que é bom (Luís, pai)‖. 

 

 

6-Sugestões de 

mudança 

 

 

7- Percepção dos 

pais sobre a 

instituição 

 

5-Desejo dos pais de 

que as oficinas 

tenham como 

objetivo a 

profissionalização 

 

4 Melhora na relação 

familiar devido à 

participação dos 

filhos nas oficinas 

esportivas 

 

 

3- Mudanças nos 

filhos devido às 

oficinas esportivas 

 

2- Percepção dos 

pais sobre as 

oficinas esportivas 

 

1-Percepção de que 

os filhos gostam 

das oficinas 

 

 

Responsáveis 
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2- Categoria: Percepção dos pais sobre as oficinas esportivas 

 Com relação ao que acham das atividades esportivas, nota-se que os pais 

gostam, pois ajuda na disciplina, a tirar nota na escola e a não ficar na rua: 

 

―Muito bom, pois, ajuda a ter disciplina, pega no pé mesmo, para não fazer coisa 

errada, até na escola, tem atividades que se não tiver nota e frequência vai ficar ruim 

(Luís, pai)‖.   

―É positivo, pois evita que eles façam outra coisa como andando na rua, essas 

coisas (Elisa, mãe)‖.  

―Lá não, só tenho que agradecer, pois eles ficam lá, não se envolve com outras 

crianças na rua, pois acontece muita coisa na rua, que pode envolver outras coisas e lá 

distraem e acaba não convivendo com má companhia (Elisa, mãe)‖. 

 

Ainda relatam que a participação das famílias é vista positiva e não tem nada de 

ruim:  

―Não tem coisa negativa (Luís, pai)‖.  

―Está sendo positivo (Maria, mãe)‖. 

 

3- Categoria: Mudanças nos filhos devido às oficinas esportivas  

Percebe-se que desde que os filhos começaram a participar das atividades 

esportivas, ocorreram relatos como: a melhora na comunicação, a diminuição das 

brigas, a superação da timidez e a diminuição da agitação.  

 

―Eles eram muito agitados (filhos) [...] (Joana, mãe)‖.  

―[...]se soltou mais, ele era muito seguro (Maria, mãe)‖.  

―Ficou bem melhor tipo, criou um compromisso, uma responsabilidade, tudo que 

tem de fazer se arrumam e vão, está mais segura do que quer (Maria, mãe)‖.  

―Eu pretendo deixar enquanto poder, pois convive com outras crianças, antes ela 

era preconceituosa mesmo (Luís, pai)‖. 

 ―Ficou melhor, pois lá eles são prestativos, eles conversam, eles preocupam, se 

faltam eles já querem saber o que está acontecendo, chama eles para poder conversar 

[...] (Joana, mãe)‖. 
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4- Categoria: Melhora na relação familiar devido à participação dos filhos nas 

oficinas esportivas  

Os pais revelam que houve uma mudança positiva na relação familiar, pois 

houve mais diálogo, comprometimento, responsabilidade, disciplina por parte dos 

filhos: 

 

―A relação ficou melhor. Foi positivo.  [...]Conversamos mais, tem mais diálogo, eu 

digo que tudo tem de ser conversado para nós resolver. Antes ela era muito agitada, 

ela tinha de fazer uma atividade mesmo (Luís, pai).‖ 

―Ficou bem melhor, tipo, criou um compromisso, uma responsabilidade, tudo que 

tem de fazer se arrumam e vão, está mais segura do que quer (Maria, mãe)‖. 

―Mudou mais ou menos, porque brigavam muito com a disciplina de lá mudaram 

muito (Joana, mãe)‖. 

  

5- Categoria: Desejo dos pais de que as oficinas tenham como objetivo a 

profissionalização 

Quanto à questão de fazerem projetos na área esportiva com seus filhos, nota-se 

que pensam em vê-los no esporte como meio de profissionalização, de trabalho e 

ganhar a vida: 

 

 ―Sim, pois ajudam eles e ajuda a gente mais, porque pode encaminhar eles adulto 

para uma profissão ou trabalho (Joana, mãe)‖.  

―Ela só me fala que quer ser professora (Maria, mãe)‖.  

―Eles falam de continuar, o professor do basquete ia ver se conseguia colocá-los em 

outro lugar, pois eles têm altura, são grandes [...] Esse professor ia ver se conseguia 

uma vaga para eles em uma escola profissional (basquete profissional) pelo tamanho 

deles (Elisa, mãe)‖. 

 Na avaliação da instituição, percebe-se que os relatos apontam para a ajuda da 

entidade na educação dos filhos na escola, dentro de casa, mas que poderia ampliar a 

idade (até 21 anos), cursos em outras áreas e separação por idade:  

 

―Ajuda no dia a dia, na escola, dentro de casa, poderia ter mais cursos não só no 

esporte, mas de forma mais profissionalizante. Pegar um diploma, na instituição ter 

cursos além da computação (Luís, pai)‖. 
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―Em vez de deixar até os 16 anos, deixar até 20 ou 21 anos, também, olha o 

esporte, o basquete é na rua, dar o terreno inteirinho para a casa, poderia pôr o esporte 

lá e do outro lado que é o prédio poderia estar auxiliando, por outro lado, como escola 

(Luís, pai)‖. 

 ―Queria mais curso, não só de esporte, mais que ensina. Hoje teve curso de artes 

plásticas, teclado, além de capoeira (Elisa, mãe)‖.  

 ―Acho que é isso, separar as turmas por idade (Maria, mãe)‖. 

  

6- Categoria: Percepção dos pais sobre a instituição 

Os pais dão sua opinião sobre a instituição e são gratos pelo trabalho desenvolvido 

no local. Relatam que chega ao ponto das crianças não quererem sair da instituição:  

 

―Só tenho é agradecer a eles‖. (Elisa, mãe).  ―Tudo que tem lá é bom [...] (Joana, 

mãe)‖. 

―Eu sou muito agradecida a casa pelo que eles fazem. (Joana, mãe)‖.  

―Só tenho é agradecer a eles [...] Aí agora pegou, não quer sair da casa 

(instituição), se deixar quer ficar lá o dia inteiro por causa dos esportes, além das 

outras atividades (Elisa, mãe)‖. 

 

7- Categoria: Sugestões de mudança 

Ideias de mudanças são vistas nestes depoimentos para ajudar a instituição, como, 

separação de turmas por idade, e outros cursos: 

 ―Acho que é isso, separar as turmas por idade (Maria, mãe)‖. 

―Poderia voltar o curso de bicicleta, era bom e também à noite, no horário que todo 

mundo pode participar (Joana, mãe)‖. 

 

 

6.4.1 Síntese da avaliação da entrevista com os responsáveis 

 

Durante as entrevistas, a gratidão dos responsáveis pelas atividades esportivas 

e para com a instituição é evidente, visto que todos elogiaram, mas ao mesmo tempo 

querem que aumentem os cursos, principalmente voltados para a profissionalização. 

 No tocante às mudanças que notaram na relação familiar, o que se apresenta é 

a mudança positiva partindo das crianças e dos adolescentes participantes das 
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atividades esportivas. Como já visto anteriormente, é objetivo do serviço de 

fortalecimento de vínculo trabalhar o processo de restauração das relações familiares e 

fortalecer o afeto. 

 Segundo Brasil (2004), todos os serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos organizam-se em torno do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (Paif), sendo a ele articulados. Previnem a institucionalização e a segregação 

de crianças, adolescentes, jovens e idosos e oportunizam o acesso às informações 

sobre direitos e participação cidadã. Ocorrem por meio do trabalho em grupos ou 

coletivos e organizam-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, 

desenvolvem o sentimento de pertença e de identidade, fortalecendo vínculos 

familiares e incentivando a socialização e a convivência comunitária. 

 No entanto, os pais demonstram valorizar as oficinas esportivas principalmente 

como objetivo de profissionalização, percebendo o esporte como meio para dar um 

futuro aos seus filhos. 

Seguindo este pensamento, Rúbio e Nunes (2010) expõem que, no imaginário 

social do esporte aparecem muitos "mitos" como, por exemplo, "todos podem vencer, 

basta que se esforcem". Notoriamente o sucesso não é fruto apenas individual. Outro 

se refere às "chances iguais para todos". O esporte, então surge como sendo a 

salvação para a pobreza e para a marginalidade. 

 Identifica-se que os pais contam com a ajuda das oficinas e da própria instituição 

para educar seus filhos, ensinar a serem obedientes e até afetividade deixando, ao que 

parece, uma responsabilidade muito grande para a instituição e os facilitadores.  

Eles também parecem se pautar nos valores capitalísticos ao priorizarem o 

aspecto profissional das oficinas, reproduzindo os modos de subjetivação tradicionais. 

 No final de uma das entrevistas com os responsáveis, a filha de Luís, 

frequentada das oficinas da instituição, Lucélia 11 anos, que participou da oficina de 

desenho da pesquisa, quis dar uma declaração a respeito de mudanças para a 

instituição e uma fala se destacou, pois demonstra uma reinvindicação, um exercício de 

cidadania e de liberdade: 

 

 ―Eles deveriam tipo assim, contratar pessoas, colocar cartazes, eu vi na 

televisão, para a comunidade, a cidade ajudar a casa, colar nos postes. Se a prefeitura, 

a prefeitura, não quer ajudar nos temos que correr atrás. É de pouquinho em 

pouquinho, eles fazem os projetos a prefeitura não tem ajudado em nada. Isso é para a 
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comunidade, o prefeito tem de fazer a parte dele, pois ele fica mostrando a cara na 

televisão sobre política, perdemos o nosso tempo indo lá votando e depois sai na TV 

quem ganhou. Pede a melhora cadê a melhora. Se é prefeito tem de fazer a cara de 

prefeito e dar o terreno para a casa. Podemos ajudar com assinaturas, ou seja, tipo um 

abaixo assinado‖ (Lucélia, 11 anos). 

 

 Essa fala vista acima, pode transparecer um principio de mudança nos padrões 

culturais da atualidade, em que jovens e crianças começam a agir de maneira livre e 

participativa, Muraro (2003) fala das novas gerações que estão aprendendo a 

compartilhar e serem participativos e solidários em sociedade de maneira consciente 

de seu papel.  Essa fala, ainda, pode demonstrar que serão as crianças e os jovens 

atendidos pela instituição, os detentores dessa mudança de posicionalmente, com 

relação ao exercício da cidadania de maneira livre e participativa e que influenciarão a 

entidade e seus familiares para essa nova forma de pensar e de agir defendida por 

Amartya Sen. 
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7 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

 O presente estudo científico, que surgiu a partir de um convite para participar de 

um projeto esportivo, envolvendo crianças e adolescentes, levantou alguns dilemas 

abarcando clubes, escolas, centros de convivência e demais instituições que trabalham 

o esporte. Esses dilemas demonstraram uma realidade social e institucional 

administrativamente fechada e burocrática.  

 Nessa perspectiva, ocorreu um questionamento: como seria pensar o esporte e 

a cidadania dentro de uma dessas instituições, como o Centro de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos Infantil, lembrando que a cidade de Franca-SP possui um 

polo de desenvolvimento regional voltado ao esporte? 

 Além do que, de acordo com Gea (2015), o Centro de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos faz parte do serviço de Proteção Social Básica (PAIF) e 

que, por conseguinte é regulado pela Política de Assistência Social que prioriza dar o 

amparo e o acolhimento às famílias, principalmente àquelas de maior vulnerabilidade. 

 Os objetivos desse serviço envolvem promoção de cidadania e processos de 

vinculações, pois existe uma preocupação com a complementação de ações familiares 

e comunitárias que assegurem o fortalecimento de vínculos e desenvolvimento afetivo, 

solidário e de respeito, ,assim como a preocupação em estimular o talento, o potencial, 

a habilidade, a formação cidadã participativa na vida comunitária e a ligação com a 

realidade do mundo contemporâneo. 

 Nessa ótica de promoção de cidadania, será que as crianças e os adolescentes 

nas atividades esportivas estão se tornando protagonistas de suas vivências e, ainda, 

do lugar em que vivem? 

 Sendo assim, a problemática do trabalho levantou o seguinte questionamento: A 

Unidade de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, através de suas 

atividades esportivas, ajuda na construção da cidadania das crianças e dos 

adolescentes que participam dessas atividades, estimulando suas capacidades de 

realização de vida de maneira livre e colaborativa? 

 Dessa maneira, o Objetivo Geral do estudo foi compreender o modo como a 

cidadania está sendo trabalhada em oficinas esportivas em uma unidade de Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos. E como Objetivos Específicos procurou-se: 
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 Conhecer a perspectiva das crianças, dos facilitadores e dos 

responsáveis sobre as oficinas;  

 Verificar as concepções dos participantes da pesquisa sobre cidadania;  

 Analisar as transformações vividas pelos participantes a partir das oficinas 

esportivas em termos de cidadania; 

 Constatar outros benefícios decorrentes da participação nas oficinas 

esportivas ligadas a questão do desenvolvimento humano e social. 

 

 Portanto, para responder como é trabalhado o esporte e a cidadania dentro de 

uma dessas instituições foi pesquisada uma unidade de serviço do Centro de 

Convivência e Fortalecimento de Vinculo, chamada No Céu tem Pão, situada no Jardim 

Luz II ( nomes fictícios). 

 Concluiu-se que a cidadania está sendo trabalhada por meio de dois vieses. O 

primeiro trabalha a questão de limite, disciplina e regra, mas a visão é mediada pela 

ótica da subjetividade capitalística dentro do meio esportivo. O esporte foi visto como 

meio de competição, superação e profissionalização. O segundo viés está ligado ao 

desenvolvimento da autonomia, tendo sido observadas mudanças positivas nas 

crianças e nos adolescentes participantes (respeito, responsabilidade, colaboração e 

união) em casa, na escola, na instituição e nas amizades. O aspecto da participação e 

liberdade de expressão parece ser o menos trabalhado, pois focam no aspecto dos 

limites e das regras (no aspecto de obediência). Em síntese, não somente as crianças 

e os jovens estão se beneficiando do serviço, mas também os facilitadores e os 

responsáveis, ou seja, todos revelam aspectos positivos decorrentes do trabalho 

desenvolvido na entidade pesquisada, com destaque à construção de vínculos, troca 

afetiva, e práticas de inclusão. 

 Quanto à perspectiva dos pesquisados (crianças, adolescentes, responsáveis e 

facilitadores) sobre as oficinas, verificou-se que todos as vêem de forma positiva, mas 

solicitam ampliação do serviço, e que ocorra de forma organizada por faixa etária e por 

modalidades, trazendo outros tipos de atividades. 

 Quanto às concepções dos participantes sobre cidadania, percebeu-se que de 

forma geral a cidadania é vista como limites, regras, obediência, respeito e 

colaboração, sendo que muito foi atribuído como responsabilidade da família, como na 

fala de um dos facilitadores: ―cidadania começa em casa com a família‖. 
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 Acerca das mudanças que ocorreram nos participantes com relação à cidadania, 

foi verificado que todos tiveram transformações que consideraram positivas, não tendo 

sido relatados aspectos negativos. Os facilitadores relataram mudanças pessoais e 

profissionais como dar oportunidade aos alunos mais eficientes ajudarem nas aulas, 

criar amizades e serem menos exigentes. As crianças e jovens expuseram sentir um 

pouco de pressão pelas competições, mas confessaram que gostam de estar nas 

oficinas para fazer amizades. Os responsáveis se apoiam nas oficinas e na instituição 

para ajudarem na educação dos filhos, e relataram mudanças no relacionamento 

familiar, sendo os filhos os causadores dessa transformação positiva, pois eles (filhos), 

de acordo com os relatos, começaram a dialogar mais e tornaram-se mais 

responsáveis e colaborativos. 

 Por fim, a participação nas oficinas esportivas gerou outras questões ligadas ao 

desenvolvimento humano e social, uma vez que aconteceram criações de vínculos de 

afetividade e práticas de inclusão, o que foi relatado por todos os participantes 

pesquisados.  

 Logo, ao pensar na problemática da pesquisa, apesar de toda a dificuldade que 

os serviços dos Centros de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos enfrentam no 

cenário atual como falta de incentivo financeiro, falta de qualificação profissional e 

demais obstáculos, a unidade pesquisada demonstrou trabalhar em prol da construção 

e do fortalecimento de vínculos de afeto e de inclusão. Com relação à promoção de 

cidadania, principalmente das crianças e dos adolescentes, vimos que falta muito para 

ser trabalhado, pois a subjetividade capitalística se expressa na visão dos participantes 

pesquisados, com ênfase na produção de sujeitos-consumidores-vencedores no 

mercado capitalista, que têm uma ótica voltada para a competição e lucro. Nessa 

perspectiva, pouca importância é dada ao coletivo, à participação, à liberdade e à 

autonomia. A construção da cidadania parece ainda estar prioritariamente vinculada à 

produção de sujeitos autômatos que aprendem a respeitar, a obedecer, a competir e a 

comprar, pouco sabendo sobre o motivo que os leva a agir dessa forma. No ambiente 

esportivo essa lógica se reproduz, mas não de forma linear ou homogênea. Observa-se 

que as crianças e os adolescentes pesquisados a reproduzem e a recriam. Aspectos 

como amizade, autoconfiança e vinculação se mesclam com sentimentos de vergonha 

pela performance inadequada e dificuldades em perder.  

 Quanto ao fato de serem protagonistas de suas vivências e do lugar onde vivem, 

outros estudos teriam que ser realizados, aprofundando esta questão. Quando se tem 
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como ideal de cidadania, na educação das crianças, um modo de desenvolvimento 

pleno, livre e participativo, muito há que ser pensado, refletido e trabalhado em termos 

da cultura que vivemos e dos padrões e valores sociais hegemônicos. A construção de 

uma cidadania plena é um processo que perpassa todos os atores sociais e implica 

necessariamente processos de subjetivação dissidentes da lógica tradicional. Quem 

sabe aos poucos a humanidade possa ir se tornando protagonista de um modo de vida 

satisfatório, que cada um tenha de fato razões para escolher. Essa é a visão de 

desenvolvimento defendida por Amartya Sen, como um processo contínuo de 

ampliação de participação e de possibilidade de escolhas na construção de um modus 

vivendi que tenha como fim não a economia, mas a liberdade. 
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APÊNDICE A  

Roteiro de entrevista com os Facilitadores de Oficinas 

Folha de rosto: 

Nome do facilitador (fictício):___________________________________idade:____. 

Nome da instituição de formação:________________________________________. 

Tempo de formação:___________. Tempo que trabalha na instituição:__________. 

Material: gravador ou filmadora, folha e caneta. 

Local da entrevista:___________________________________________________. 

Tempo de duração da entrevista:_______________________________________. 

 

Perguntas para a entrevista com os Facilitadores de Oficinas: 

1) O que você entende a respeito da construção de cidadania?  

2) Percebe-a sendo trabalhada nas atividades esportivas? 

3) Quais as dificuldades enfrentadas com as crianças e os adolescentes nas 

atividades esportivas como promotoras de cidadania? 

4) Quais os benefícios colhidos com as crianças e os adolescentes nas atividades 

esportivas como promotoras de cidadania? 

5) Fale da evolução das atividades esportivas na vida das crianças e dos jovens 

que percebe. 

6) Fale da evolução que identificou em sua relação com as crianças e os jovens 

nas atividades esportivas na unidade. 

7) Cite um exemplo concreto em que houve promoção de cidadania. 
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APÊNDICE B 

Descrição da oficina com as crianças e os adolescentes de 6 a 17 anos. 

Descrição da oficina 

Oficina de colagem, escrita e desenho. 

Material: filmadora ou gravador, folhas de sulfite, cola, revistas para 

recorte, canetas esferográficas, canetinhas coloridas e lápis de cor e de 

grafite. 

 

Descrição:  

Aquecimento: Será feita uma roda em que eles se apresentarão e falarão 

a respeito de como é participar das atividades esportivas por meio de uma 

dinâmica chamada ―Batata Quente‖. Depois será pedido para que eles 

fechem os olhos e pensem a respeito dos momentos bons e ruins que 

passaram nas atividades esportivas da instituição. 

 

Desenvolvimento: A seguir, será entregue uma folha de sulfite para cada 

um e pedido para que dividam a folha ao meio e desenhe de um lado o 

momento mais feliz que passou nas atividades esportivas e do outro lado 

o momento mais triste que passou nas aulas de esporte (será dada a 

opção de escrever ou de fazer uma colagem para quem não quiser 

desenhar).  

 

Encerramento: No final, será realizada uma entrevista individual (coleta de 

depoimento) para que cada uma exponha o que fez. 

 

Folha de rosto de cada criança e adolescente participantes da oficina.  

Serão anexados os desenhos de cada um separadamente junto à folha de rosto. 

 

Nome (fictício):_________________________________________. Idade:________. 

Escolaridade:______________________________. 

Atividade esportiva que pratica:___________________.Há quanto tempo:________. 

Local:________________________________________.Horário:________________. 
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APÊNDICE C  

Roteiro de entrevista com os responsáveis 

Folha de rosto: 

Nome (fictício):_________________________________________. Idade:_______. 

Parentesco:___________________________. 

Profissão:_____________________________. 

Escolaridade:__________________________. 

Quantas pessoas residem na casa:_________. 

Parentesco com o pesquisado de quem mora na casa:_______________________ 

___________________________________________________________________. 

Local:_____________________________________________. Horário:__________. 

 

Perguntas da entrevista com os responsáveis: 

1. O que os filhos falam sobre as atividades esportivas? 

2. Para você, é positiva ou negativa a participação dos filhos nas atividades 

esportivas? 

3. Quais mudanças perceberam nos filhos desde que começaram a participar das 

atividades esportivas? 

4. Comente como ficou a relação familiar depois dos filhos começarem a participar 

das atividades esportivas. 

5. Fazem juntos projetos a respeito da continuação dos filhos na área esportiva? 

6. Comente sobre esses projetos. 
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APÊNDICE D: TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 Seguem os termos referentes ao consentimento de participação da pesquisa: 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS FACILITADORES DE 

OFICINA E DO COORDENADOR DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA 

Pesquisador: Cláudia Maria Pereira Brentini 

Orientadora: Profa. Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro 

Coordenadora do Programa de Mestrado Interdisciplinar – Desenvolvimento 

Regional do Centro Universitário de Franca- Uni-FACEF: Profa. e Dra. Barbara 

Fadel 

 

Prezado ________________________________________________ (nome do 

participante), você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada 

―Esporte e cidadania: um estudo de caso em uma unidade do serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculo‖ que tem por objetivo realizar um estudo 

acerca da realização da Promoção da Cidadania nas atividades esportivas, promovida 

na unidade de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo do Jardim Luiza, em 

Franca-SP. Esta pesquisa está sendo desenvolvida por mim, Cláudia Maria Pereira 

Brentini, Psicóloga de atendimento individual e grupal, mestranda no Programa de 

Mestrado Interdisciplinar – Mestrado em Desenvolvimento Regional do Centro 

Universitário de Franca, orientanda pela Professora Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro. 

Sua contribuição consiste na participação da entrevista, com intuito de promover 

uma reflexão acerca das atividades esportivas como promotoras de cidadania na 

instituição em que trabalha e que é o local da pesquisa. A entrevista será realizada 

individualmente, em horário que lhe for viável e conduzido pela mestranda responsável 

pelo estudo.  

Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem à RESOLUÇÃO Nº 466, 

DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 do Ministério da Saúde, referente à pesquisa com 

seres humanos, sendo respeitados: o sigilo quanto à pessoa e sua participação; a 

garantia de liberdade de escolha quanto à participação ou não na pesquisa, bem como 

a desistência de sua participação em qualquer momento; e os cuidados com a 

manutenção da integridade pessoal e profissional. A entrevista será gravada ou filmada 

e transcrita e será usado um codinome para identificar as entrevistas. 
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É importante salientar que todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais, respeitando assim sua integridade, e mantendo preservada 

sua identidade, de uso eminentemente para fins científicos e relevantes para realização 

de projetos de pesquisas e publicações de artigos científicos.   

Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. Não haverá 

nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa, nada será pago por sua 

participação e será garantido que você poderá desistir de participar da pesquisa a 

qualquer momento, sem nenhum prejuízo para você. 

É importante frisar que sempre que se necessitar pedir mais informações sobre 

a mesma, poderá entrar em contato com o responsável pelo estudo pessoalmente ou 

através do e-mail claudiabrentinipsicologa@hotmail.com ou pelo telefone: (16) 98112-

9502. 

Para os fins mencionados neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

lhe é feito este convite para participar, esclarecendo que a pesquisa é muito importante 

para identificarmos possíveis políticas e para fomentar discussões acerca da do 

esporte e promoção de cidadania. 

Dados de contato com pesquisadores: Cláudia Maria Pereira Brentini telefones: 

(16) 98112-9502 ou (16) 3017-3559. 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO  

Concordo em participar da pesquisa ―Esporte e cidadania: um estudo de caso na 

unidade do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo‖ desenvolvida pela aluna 

Cláudia Maria Pereira Brentini. Declaro estar ciente das informações contidas no Termo 

de Consentimento Esclarecido, do qual guardo uma cópia.  

Franca,________ de  ______________________ de 2015. 

 

_________________________________        ______________________________ 

Participante da pesquisa    Cláudia Maria Pereira Brentini  

RG: ___________________                        RG: ________________________ 

 

 

 

 

 

mailto:edney@facef.br


88 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS RESPONSÁVEIS. 

Pesquisador: Cláudia Maria Pereira Brentini 

Orientadora:Profa. Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro 

Coordenadora do Programa de Mestrado Interdisciplinar – Desenvolvimento 

Regional do Centro Universitário de Franca- Uni-FACEF: Profa. Dra. Barbara Fadel 

 

Prezado ________________________________________________ (nome 

doresponsável pelo participante), venho pedir a permissão a você para deixar 

que___________________________________________________________ (criança 

e\ou adolescente) participe da pesquisa intitulada ―Esporte e cidadania: um estudo de 

caso em uma unidade do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo‖ que tem 

por objetivo realizar um estudo acerca da realização da Promoção da Cidadania nas 

atividades esportivas, promovida na unidade de serviço de convivência e fortalecimento 

de vínculo do Jardim Luiza, em Franca-SP. Esta pesquisa está sendo desenvolvida por 

mim, Cláudia Maria Pereira Brentini, Psicóloga de atendimento individual e grupal, 

mestranda no Programa de Mestrado Interdisciplinar – Mestrado em Desenvolvimento 

Regional do Centro Universitário de Franca, orientanda pela Professora Dra. Daniela 

de Figueiredo Ribeiro. 

Sua contribuição consiste na permissão da participação de 

______________________ (nome da criança ou adolescente) nas oficinas de desenho 

e colagem, com intuito de promover uma reflexão acerca das atividades esportivas 

como promotoras de cidadania na instituição. Sendo que as oficinas serão realizadas 

em grupo, no horário da aula de esporte, junto com o educador físico e conduzido pela 

mestranda responsável pelo estudo.  

Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem à RESOLUÇÃO Nº 466, 

DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 do Ministério da Saúde, referente à pesquisa com 

seres humanos, sendo respeitados: o sigilo quanto à pessoa e à participação da 

criança e/ou do adolescente; a garantia de liberdade de escolha quanto à participação 

ou não na pesquisa, bem como à desistência da participação de seu filho em qualquer 

momento; e os cuidados com a manutenção da integridade pessoal. 

É importante salientar que todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais, respeitando assim sua integridade, e mantendo preservada 

sua identidade, de uso eminentemente para fins científicos e relevantes para realização 

de projetos de pesquisa e publicações de artigos científicos.   
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Ao permitir a participação nesta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. 

Não haverá nenhum tipo de despesa por deixar de participar desta pesquisa, nada será 

pago pela participação e será garantido que a criança e/ou adolescente poderá desistir 

de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo para eles. 

É importante frisar que sempre de que se necessitar pedir mais informações 

sobre a mesma, poderá entrar em contato com o responsável pelo estudo 

pessoalmente ou através do e-mail: claudiabrentinipsicologa@hotmail.com ou pelo 

telefone: (16) 98112-9502. 

Para os fins mencionados neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

lhe é feito este convite para a permissão de participação, esclarecendo que a pesquisa 

é muito importante para identificarmos possíveis políticas e para fomentar discussões 

acerca do esporte e promoção de cidadania. 

Dados de contato com pesquisadores: Cláudia Maria Pereira Brentini telefones: 

(16) 98112-9502 ou (16) 30173559. 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO  

Concordo em deixar participar______________________________________ da 

pesquisa ―Esporte e cidadania: um estudo de caso em uma unidade do serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculo‖ desenvolvido pela aluna Cláudia Maria Pereira 

Brentini. Declaro estar ciente das informações contidas no Termo de Consentimento 

Esclarecido, do qual guardo uma cópia.  

Franca,________ de  ______________________ de 2015. 

 

_________________________________        ______________________________ 

Responsável                                 Cláudia Maria Pereira Brentini  

RG: ___________________                        RG: ________________________ 

 

Participante da pesquisa 

RG:____________________ 

 

 

 

 

 

mailto:edney@facef.br
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA FAMÍLIA 

 

Pesquisador: Cláudia Maria Pereira Brentini 

Orientadora: Profa. Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro 

Coordenadora do Programa de Mestrado Interdisciplinar – Desenvolvimento 

Regional do Centro Universitário de Franca- Uni-FACEF:Profa. Dra. Barbara Fadel 

 

Prezado ________________________________________________ (nome do 

participante), você está sendo convidado para participar da pesquisa intitulada ―Esporte 

e cidadania: um estudo de caso em uma unidade do serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculo‖ que tem por objetivo realizar um estudo acerca da realização 

da Promoção da Cidadania nas atividades esportivas, promovida na unidade de serviço 

de convivência e fortalecimento de vínculo do Jardim Luiza, em Franca-SP. Esta 

pesquisa está sendo desenvolvida por mim, Cláudia Maria Pereira Brentini, Psicóloga 

de atendimento individual e grupal, mestranda no Programa de Mestrado 

Interdisciplinar – Mestrado em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário de 

Franca, orientanda pela Professora Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro. 

Sua contribuição consiste na permissão para receber uma visita familiar em sua 

casa e dar uma entrevista, com intuito de promover uma reflexão acerca das atividades 

esportivas como promotoras de cidadania na instituição para crianças e adolescentes 

que seu filho participa. Sendo que a visita familiar e a entrevista ocorrerão em horário 

previamente marcado junto com você e conduzido pela mestranda responsável pelo 

estudo.  

Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem à RESOLUÇÃO Nº 466, 

DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012, do Ministério da Saúde, referente à pesquisa com 

seres humanos, sendo respeitados: o sigilo quanto à pessoa e sua participação; a 

garantia de liberdade de escolha quanto à participação ou não na pesquisa, bem como 

a desistência de sua participação em qualquer momento; e os cuidados com a 

manutenção da integridade pessoal e profissional. A visita será gravada ou filmada e 

transcrita e será usado um codinome para identificar os participantes da visita familiar. 

É importante salientar que todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais, respeitando assim sua integridade, e mantendo preservada 

sua identidade, de uso eminentemente para fins científicos e relevantes para realização 

de projetos de pesquisa e publicações de artigos científicos.   
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Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. Não haverá 

nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa, nada será pago por sua 

participação e será garantido que você poderá desistir de participar da pesquisa a 

qualquer momento, sem nenhum prejuízo para você e sua família. 

É importante frisar que sempre que se necessitar pedir mais informações sobre 

a mesma, poderá entrar em contato com o responsável pelo estudo pessoalmente ou 

através do e-mail claudiabrentinipsicologa@hotmail.com ou pelo telefone: (16) 98112-

9502. 

Para os fins mencionados neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

lhe é feito este convite para participar, esclarecendo que a pesquisa é muito importante 

para identificarmos possíveis políticas e para fomentar discussões acerca da do 

esporte e promoção de cidadania. 

Dados de contato com pesquisadores: Cláudia Maria Pereira Brentini.Telefones: 

(16) 98112-9502 ou (16) 3017-3559. 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO  

Concordo em participar da pesquisa ―Esporte e cidadania: um estudo de caso 

em uma unidade do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo‖ desenvolvida 

pela aluna Cláudia Maria Pereira Brentini. Declaro estar ciente das informações 

contidas no Termo de Consentimento Esclarecido, do qual guardo uma cópia.  

Franca,________ de  ______________________ de 2015. 

 

_________________________________        ______________________________ 

Participante da pesquisa    Cláudia Maria Pereira Brentini  

RG: ___________________                        RG: ________________________ 
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ANEXO A: APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

principal 
 

central de suporte 
 

sair 
 

Claudia Maria Pereira Brentni - Pesquisador | V2. 21 

Cadastros 
 

Sua sessão expira em: 33min 53 
Você está em: Pesquisador > Gerir Pesquisa > Detalhar Projeto de Pesquisa 

DETALHAR PROJETO DE PESQUISA 

Dados do Projeto de Pesquisa 

Título da Pesquisa: Esporte e cidadania: um estudo de caso em uma unidade do 
serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. 

Pesquisador: Claudia Maria Pereira Brentni 

 Área Temática: 
 

 

Versão: 2 

CAAE: 38962414.4.0000.5384 

Submetido em: 03/12/2014 

Instituição Proponente: Centro Universitário de Franca 

Situação: Aprovado 

Localização atual do Projeto: Pesquisador Responsável 

 Patrocinador Principal: 
 
Financiamento Próprio  

 

 

 

 

 
 
 
 

Documentos Postados do Projeto 

Tipo Documento Situação Arquivo Postagem 

Parecer 
Consubstanciado 
do CEP 

A 
PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_CEP_965664.pdf  

26/02/2015 15:45:03 

Interface REBEC A 
PB_XML_INTERFACE_REBEC.xml  

02/02/2015 11:25:42 

Informações 
Básicas do 
Projeto 

A 
PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_430493.pdf  

03/12/2014 20:21:02 

TCLE - Modelo 
de Termo de 
Consentimento 
Livre e 
Esclarecido 

A TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
dos RESPONSÁVEIS.doc  

03/12/2014 20:20:21 

Projeto 
Detalhado 

A 
Projeto COMEP Esporte e cidadania.doc  

03/12/2014 20:19:33 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
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Declarações 
Diversas 

A 
DECLARAÇÃO IDILBERTO.pdf  

21/11/2014 11:48:36 

Documento 
comprobatório 

A 
Folha de rosto assinada.pdf  

21/11/2014 10:16:39 

Folha de Rosto A 
Folha de rosto assinada.pdf  

21/11/2014 10:01:59 

 

» 
Listar Todos  

 
Tramitação: 

CEP Trâmite Situação Data Trâmite Parecer Informações 

Centro Universitário de Franca - Uni-
FACEF/SP 

Submetido para avaliação do CEP 21/11/2014 
  

Centro Universitário de Franca - Uni-
FACEF/SP 

Aceitação do PP 21/11/2014 
  

Centro Universitário de Franca - Uni-
FACEF/SP 

Parecer liberado 02/12/2014 
  

Centro Universitário de Franca - Uni-
FACEF/SP 

Submetido para avaliação do CEP 03/12/2014 
  

Centro Universitário de Franca - Uni-
FACEF/SP 

Aceitação do PP 12/02/2015 
  

Centro Universitário de Franca - Uni-
FACEF/SP 

Parecer liberado 26/02/2015 
  

 

Localização atual do Projeto: Pesquisador Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisa.jsf
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ANEXO B: DESENHOS DAS CRIANÇAS 

Apresentação dos desenhos, da escrita e da colagem realizada na pesquisa: 
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