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APRESENTAÇÃO 
 

O Instituto Futebol de Rua é uma organização social sem fins lucrativos, 

que atua com a inclusão social pelo esporte educacional. Resgatamos o bom e 

velho futebol que jogávamos nas ruas com os/as amigos/as, o ressignificando, 

com uma regra básica: o fair-play, ou seja, o jogo limpo,  tornando o jogo mais 

bonito e inclusivo para todos e todas. 

Nossa proposta educacional fundamenta-se no conceito do esporte para 

o desenvolvimento humano integral e tem por objetivo promover a garantia do 

direito ao esporte, a inclusão social e cultural, o sentimento de pertença do/a 

estudante e o fortalecimento dos vínculos, comunidade e escola, 

complementando, assim, as ações da rede pública/formal de educação.   

A metodologia Futebol de Rua é composta por atividades lúdicas e prática 

esportiva educacional num ambiente de participação. Prevê negociação de 

regras entre pares e viabiliza o uso da voz na promoção do diálogo como 

mecanismo de interação e resolução de diferenças intra e extrajogo.  

Baseado no esporte como instrumento de desenvolvimento do humano 

integral, que agrega o conceito de corporeidade e das formulações pedagógicas 

sociointeracionistas (Vygostky e Wallon) com especial atenção nas relações 

socioemocionais, favorece o desenvolvimento cognitivo, sensorial, mental, 

emocional e motor, incorporando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) no fomento ao debate sobre gênero, raça, etnia e identidade, a construção 

da cidadania e a capacidade de atuar sobre suas realidades, viabilizando assim, 

sua participação crítica e ativa no processo de transformação social. 

Por sua natureza este é um documento inacabado, em constante 

reformulação, mas que tem por objetivo auxiliar no planejamento, direção e 

realização das atividades que serão executadas nos diversos núcleos Futebol 

de Rua em todo país.  

Boa leitura! 
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INSTITUIÇÃO 
 

O Instituto Futebol de Rua é uma organização não governamental e sem 

fins lucrativos, que através da sua metodologia exclusiva, atua na formação 

esportiva de crianças e adolescentes especificamente com a modalidade Futebol 

de Rua.  

Apresenta uma proposta educativa baseada no conceito do esporte para 

o desenvolvimento humano, sendo mecanismo da construção da cidadania e 

garantia dos direitos sociais.  

O Instituto nasceu do um sonho de seu fundador, Alceu de Campos Natal 

Neto, que queria utilizar o esporte, rico em valores sociais e culturais, como fonte 

da preparação educacional e cidadã, com vistas ao desenvolvimento integral de 

crianças e adolescentes. 

O instituto Futebol de Rua foi fundado em 2006, na comunidade de 

Heliópolis -SP. Desde então, vem utilizando o futebol e a pedagogia da rua, a 

“liberdade” como meio de preparação social, atendendo cerca de 20 mil crianças, 

jovens e adolescentes espalhadas pelas cinco regiões brasileiras. Atualmente a 

sede fica na cidade de Curitiba-PR, no Parque dos Peladeiros, bairro Cajuru (um 

dos bairros de maior vulnerabilidade social da capital).   

O Instituto Futebol de Rua constitui um ambiente de participação, tendo o 

futebol como instrumento de PREPARAÇÃO para a vida, onde todos têm voz, 

liberdade para negociar regras e, assim, promover o protagonismo dos/as que 

nele estão. O espaço de ensino/aprendizagem promove a AUTONOMIA em um 

ambiente rico de EXPERIÊNCIAS LÚDICAS, CRIATIVAS e DRIBLADORAS 

por natureza. O JOGO COM A BOLA NOS PÉS considera não somente o 

ambiente, mas também os saberes e potenciais de cada participante. 

 

[...] buscamos aqui aproximar ao máximo o nosso ambiente de 
aprendizagem a reprodução do ambiente do jogo na rua, seus 
valores, suas dificuldades e seu aprendizado. Alceu de Campos 
Natal Neto (fundador do Instituto Futebol de Rua). 

Assim, a proposta educacional visa a garantia de direitos como a 

convivência familiar e comunitária, o respeito às diferenças, educação escolar 

pública de qualidade e o direito ao esporte seguro e inclusivo. 
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GARANTIA DE DIREITOS  

Direito à Convivência Social, Familiar e Comunitária 

 

Conforme artigo 2º da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, denominado 

Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa até doze 

anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade (BRASIL, 1990). Assim como a Convenção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente considera criança todo ser humano menor de 18 anos de idade, 

(Art. 1º), (ONU, 2010). A importância de se estabelecer a idade para a criança e 

para o adolescente, está diretamente vinculada às violações de direitos que 

usurpam sua fase de desenvolvimento. 

Essa é a etapa em que as crianças realizam suas fantasias, brincadeiras, 

aprendizados e os adolescentes suas descobertas e suas potencialidades, 

ambos desfrutando de seus direitos pela condição de cidadão.  

Meninos e meninas submetidos a qualquer privação de direitos, acabam 

por não usufruírem daquele que é mais fundamental e elementar: o direito de 

SER CRIANÇA. O direito de correr, pular, brincar de boneca, soltar pipa, jogar 

futebol, imaginar, fantasiar, cair, levantar e descobrir. O direito de viver 

experiências lúdicas, tão importantes no processo do desenvolvimento físico, 

mental, social e emocional. O que denominamos de desenvolvimento humano 

integral. 

Nesse sentido, a proposta do Futebol de Rua pela Educação é ser, 

juntamente com a família, um dos sustentáculos para efetivação de direitos que, 

em grande parte, não podem por seus próprios meios se concretizar, haja vista 

suas situações de vulnerabilidade social. 

Por isso, nossa metodologia considera a centralidade do trabalho 

pedagógico-esportivo na criança, na valorização da pluralidade e da 

singularidade da infância e adolescência, na prática esportiva e no 

desenvolvimento socioemocional, que torna-se imperativo na construção tanto 
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da garantia dos direitos fundamentais, como de hábitos saudáveis, com os seus 

pares, família, escola e comunidade. 

 

Direito à Educação Escolar de qualidade 

 

O artigo 4º da Lei n° 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) determina que o dever do Estado com a educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de padrões mínimos de qualidade, definidos como 

a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

O Projeto Futebol de Rua pela Educação se coloca como um agente 

potencializador das ações educativas escolares e complementares ao processo 

de escolarização. Primamos por um constante diálogo com a escola, sobre e 

principalmente as questões vivenciadas pelas crianças e adolescentes em seu 

cotidiano e na participação do projeto.  

Ainda como marco legal de nossas ações, o Projeto Futebol de Rua pela 

Educação aborda os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS: “O ano 

de 2015 apresentou uma oportunidade histórica e sem precedentes para reunir 

os países e a população global e decidir sobre novos caminhos, melhorando a 

vida das pessoas em todos os lugares”1. 

Esses que já calcados nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio- 

ODM2 se propunham a construir uma nova agenda mundial no sentido de se 

alcançar a “dignidade humana” até 2030. Nesta proposição é que o Instituto 

Futebol de Rua, por meio de seu Projeto Futebol de Rua pela Educação também 

assume como princípios e marco referencial essa responsabilidade de, em seus 

projetos, enraizar os ODSs que entendemos que estão ao nosso alcance 

enquanto instituição. Assim, a partir de 2015 alguns destes “Objetivos” passaram 

a reger nosso agir. 

                                                             
1 Sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável- ODS. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ acesso em: 08 de junho de 2020. 
2 Sobre os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio- ODM. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/tema/odm/ acesso em: 08 de junho de 2020. 
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Em sua operacionalização o projeto aborda temas transversais (oficinas 

de formação humana) e atividades de movimento, treinamento físico e o futebol 

em si (oficina esportiva), de forma a orientar a realização das ações 

socioeducativas a serem executadas pelo/a pedagoga e professores/as de 

educação física. 

Destaca-se que esses conteúdos temáticos estão sempre alinhados aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODSs e outras agendas 

internacionais que visam o desenvolvimento humano e a sustentabilidade 

ambiental. 

Outro fator que se objetiva na oferta de uma educação pública de 

qualidade é a escolha do público-alvo do Futebol de Rua pela Educação, o/a 

estudante de escola pública, com prioridade àqueles numa condição de 

vulnerabilidade social e que exigem, muitas vezes da escola enquanto instituição 

de ensino, um trabalho diferenciado para o enfrentamento da evasão.  

As atividades do projeto possibilitam a formação de valores de 

convivência, desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, sendo estes 

aspectos os facilitadores da melhora significativa no rendimento escolar dos/as 

estudantes por consequência da participação no projeto. 

 

Direito ao Esporte Seguro e Inclusivo 

 

A Lei Federal n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

institui os direitos e deveres da criança e do/a adolescente, dentro de um novo 

paradigma e concepção que reconhece a criança e o/a adolescente como 

sujeitos de direito, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e 

prioridade absoluta no que se refere às políticas públicas, incluindo a destinação 

e liberação de recursos financeiros. 

Entretanto, os fundamentos para a garantia dos direitos fundamentais da 

criança e do/a adolescente enquanto pessoa humana tem sua origem na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, sendo 

fortalecidos por subsequentes documentos legais decorrentes da Declaração 
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Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente (1959), da Constituição da 

República Federativa do Brasil (1988), da Convenção Internacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (1989), e outros conclaves de igual importância que 

se sucedem após o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (AZINELLI; 

LUZ, 2009), incluindo os Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ao qual nos 

referimos no item sobre garantia de educação de qualidade. 

A Carta Internacional da Educação Física e do Desporto, adotada pela 

Conferência Geral da UNESCO, em 1978, reforçada pelo RCNEI (1998), 

destacam que:  

Todo ser humano tem o direito de acesso à educação física e ao 
desporto. A liberdade de desenvolver capacidades físicas, 
intelectuais e morais por meio da educação física e do desporto 
deve ser garantida tanto no âmbito do sistema educacional quanto 
em outras áreas da vida social. (UNESCO, 1978) 

O movimento humano, portanto, é mais do que simples 
deslocamento do corpo no espaço: constitui-se em uma 
linguagem que permite às crianças agirem sobre o meio físico e 
atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por 
meio de seu teor expressivo. As maneiras de andar, correr, 
arremessar, saltar resultam das interações sociais e da relação 
dos homens com o meio; são movimentos cujos significados têm 
sido construídos em função das diferentes necessidades, 
interesses e possibilidades corporais humanas presentes nas 
diferentes culturas em diversas épocas da história. (BRASIL, 
RCNEI, 1998, p. 15). 

 

Podemos observar, então, que o Direito à Educação, à Cultura, ao 

Esporte e ao Lazer tem como eixo central o desenvolvimento pessoal e social da 

criança e do(a) adolescente. A esse respeito, o Ministro de Estado da Educação 

e do Desporto, em portaria 1.656, de 28 de novembro de 1994, considera que 

"toda educação, por definição, deve ser preventiva para o exercício da cidadania 

e para a melhoria da qualidade de vida, bem como recomenda a inclusão da 

prática da educação preventiva integral nos conteúdos e atividades curriculares 

da educação infantil, fundamental e ensino médio". 

Sendo assim, para o Instituto Futebol de Rua, praticar esportes é, antes 

de mais nada, um direito garantido a cada criança e a cada adolescente. Somado 
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ao conjunto dos demais direitos, oferece mais qualidade de vida a meninas e 

meninos. 

Historicamente, o esporte é uma atividade humana socialmente 

construída. Representa valores e costumes de uma sociedade, como as da 

antiguidade, que eram fortemente influenciadas pela caça, guerra, vida e hábitos 

dos animais, assim como nos trabalhos de semear, cultivar e colher (BRASIL, 

2009).  

É um fenômeno sociocultural, considerado patrimônio da humanidade, 

representa a cultura e os valores de uma nação (BARROSO; DARIDO, 2006). 

De acordo com a Lei n° 9.615/98, conhecida como “Lei Pelé”, hoje, o texto da 

Constituição Federal de 1988 apresenta o esporte sob quatro dimensões, a 

saber: 

I – Desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas 

assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hiper competitividade 

de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do 

indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer; 

II – Desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as 

modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a 

integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e 

educação e na preservação do meio ambiente; 

III – Desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta 

Lei e regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade 

de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do País e estas com as 

de outras nações; 

IV – Desporto de formação, caracterizado pelo fomento e aquisição 

inicial dos conhecimentos desportivos que garantam competência técnica na 

intervenção desportiva, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento 

qualitativo e quantitativo da prática desportiva em termos recreativos, 

competitivos ou de alta competição (BRASIL, 1988, p. 57). 

O esporte educacional tem por premissa democratizar e gerar cultura por 

meio de modalidades esportivas. Buscando desenvolver no indivíduo condições 

de relações sociais recíprocas consigo e com o meio ambiente, sua formação 
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corporal, preparar para o exercício crítico da cidadania, evita a seletividade, a 

segregação social e a competitividade, visando uma sociedade livremente 

organizada, cooperativa e mais humana (TUBINO, 2001).  

A igualdade reflete a um conceito amplo e de diferentes abordagens. De 

acordo com Favoretti (2012), a igualdade significa evitar tratamentos desiguais, 

discriminações e preconceitos. “Todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e em direitos.” Assim começa o Artigo 1º da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos.  

Desconhecida por muitos, ela tenta tornar nítido algo que deveria ser 

óbvio: independentemente de questões como gênero, etnia ou religião, todos os 

seres humanos merecem, por princípio, os mesmos direitos. 

Para o Instituto todos os educandos são diferentes em sua biologia, mas 

iguais perante aos seus direitos e deveres. Nessa lógica conseguimos perceber 

que o Futebol de Rua preza por um ambiente de justiça, buscando superar as 

desigualdades e preconceitos.  

O Instituto Futebol de Rua utiliza-se do termo EQUIDADE, que é o 

princípio que reconhece a diferença entre pessoas. Esse reconhecimento das 

diferenças homogêneas garante que as devidas adaptações sejam feitas para 

atingir a igualdade, sendo assim, reconhecer a diferença se faz necessário, e o 

termo equidade é parte intrínseca da justiça social. 

Para nós a diferença é importante, e são as diferenças culturais, raciais e 

de sexo que dão cara ao Instituto. Um exemplo da equidade dentro do Instituto 

é que as meninas possuem direito de jogar futebol, não jogar adaptado, mas sim 

jogar o jogo que é jogado pelos meninos e com os meninos, além disso, 

garantimos que 50% das vagas do projeto sejam destinadas ao público feminino. 

Assim, o Instituto Futebol de Rua busca superar as desigualdades que foram 

criadas pela sociedade. 

 

Na rua onde jogávamos bola a igualdade fazia existir em 
pequenas ações, os menores eram os cafés com leite, ou seja 
as regras eram adaptadas para que se fosse possível jogar o 
jogo, as situações de preconceitos eram repudiadas pelo grupo, 
as trapaças também […] (Debate realizado entre Alceu Natal, 
Hernanny Figueiredo e Leandro Miranda, 2020).  
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O Instituto Futebol de Rua utiliza o termo igualdade como um dos 

picaresco DNA FdR, pois entende que é uma temática importante a ser debatida 

com nossos educandos, buscando quebrar os paradigmas sociais, e reforçar as 

boas práticas e a justiça social entre todos.  

O esporte educacional, segundo Tubino (2001) é facilmente confundido 

com a prática que se desenvolve nas escolas de ensino regular, porém o 

transcende essa visão, enaltecendo os valores, conceitos de participação, a 

autonomia e a cooperação, evitando o conteudismo escolar.  

Líder mundial em conhecimento relacionado à infância e a adolescência, 

o UNICEF aponta o esporte para o desenvolvimento humano como uma 

estratégia transversal para a educação plena.  

Sabemos que muitas são as questões, problemas e preocupações 

mundiais relacionados à primeira infância até a juventude, que as desigualdades 

iniciadas na infância tendem, muitas vezes, a desenhar o destino das meninas e 

meninos do nosso país.  

A privação ou concentração de oportunidades acontecem desde muito 

cedo. Levando em consideração este cenário, o Instituto Futebol de Rua se 

preocupa em contemplar em suas ações, os objetivos e metas da “Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável”. 

Os objetivos adotados pelo FDR- Educação são: 

● 03 - Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o 

bem-estar para todos, em todas as idades. 

● 04 - Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva, 

equitativa de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem 

ao longo da vida para todos. 

● 05 - Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e 

empoderar todas as mulheres e meninas. 

● 10 - Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles: 

erradicar a pobreza em todas suas dimensões, na redução das 

desigualdades socioeconômicas e no combate às discriminações de 

todos os tipos. 
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O objetivo número 03 da agenda de 2030, aborda a promoção da saúde 

e bem-estar. Vistos como essenciais ao fomento das capacidades humanas, 

três metas deste objetivo que estão diretamente ligadas às nossas atividades: 

3.5 Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o 

abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool. 

3.7 Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e 

reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem 

como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. 

3.a Fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do 

Tabaco da Organização Mundial de Saúde em todos os países, conforme 

apropriado. 

Na perspectiva da interdisciplinaridade, a nossa proposta educativa 

proporciona a interação entre diversas áreas do conhecimento. Nesse sentido, 

quando desenvolvemos o traçado metodológico do Futebol de Rua pela 

Educação incluímos em nosso cronograma oficinas nas áreas de educação 

sexual, saúde e gênero, de olho na meta 3.7: “assegurar o acesso universal aos 

serviços de saúde sexual e reprodutiva [...]”.  

Por isso, a presença de um profissional de assistência social é essencial 

em nosso projeto, contribuindo para a promoção das metas. Este profissional é 

quem integra as estratégias aos programas nacionais no Futebol de Rua pela 

Educação, assim como, quando necessário, encaminha quem precisa destes 

programas de aconselhamento de alunos/as, familiares e/ou responsáveis. 

As oficinas de formação humana também estabelecem um diálogo com 

as metas 3.5 e 3.a, pois é a partir do desenvolvimento destas oficinas, palestras, 

dinâmicas e acompanhamento que podemos discutir temas relacionados ao uso 

nocivo de álcool, tabaco e abuso de drogas, indicando tratamento e reforçando 

a prevenção, promovendo campanha e conscientização por uma vida saudável. 

Seguindo o objetivo número 4 - Educação de qualidade: “assegurar a 

educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos”, este Traçado Pedagógico-
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Metodológico do Instituto Futebol de Rua, análogo aos Projetos Político-

Pedagógico das instituições escolares, fundamenta-se no esporte como 

instrumento de desenvolvimento do humano integral, que agrega o conceito de 

corporeidade e formulações pedagógicas com especial atenção nas relações 

socioemocionais.  

Assim, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, sensorial, mental, 

emocional e motor das crianças, incorporando os significados de gênero, raça e 

identidade, a construção da cidadania e a capacidade de atuar sobre suas 

realidades, viabilizando assim, sua participação crítica e ativa no processo de 

transformação social (protagonismo). 

Ainda, utilizando-se de metodologias ativas e interdisciplinares, com foco 

lúdico nas oficinas de formação humana, desenvolvendo valores a partir da 

prática esportiva, e a exploração das potencialidades pelo exercício do 

protagonismo, além da construção de uma formação continuada para nosso 

corpo docente que tem por objetivo a qualificação constante de nosso quadro de 

colaboradores, entendemos que dessa forma contribuímos para a construção de 

um referencial de educação de qualidade, cuja relação com a equidade se 

expressa pelo público alvo de nosso projeto, crianças de escolas públicas em 

situação de vulnerabilidade social e o acesso delas ao projeto. 

O objetivo (ODS) 5 - Igualdade de gênero; poucos sabem, mas foi só no 

ano da anistia política no Brasil, em 1979, que as mulheres tiveram permissão 

para praticar o esporte bretão mais brasileiro entre os esportes: O futebol. Até 

então, uma legislação criada durante a ditadura de Getúlio Vargas as mantinha 

afastadas dos gramados.  

As mulheres já tinham obtido o direito de frequentar aulas e lecionar nas 

universidades, já podiam exercer profissões tidas como masculinas, como as de 

engenharia ou química, já tinham saído às ruas para protestar contra o regime 

militar, até criado grupos feministas, mas continuavam sem permissão para jogar 

futebol.  

O ingresso feminino nos gramados tem sido lento, permeado de 

obstáculos e preconceitos, pois pouco espaço lhe é dedicado na mídia e fora 
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dela. Embora a presença feminina das torcedoras nas arquibancadas e em frente 

à televisão tenha crescido, ainda fica em torno de 30% do público. A presença 

feminina no futebol ainda busca uma afirmação no país do futebol. A maior 

dificuldade é tentar driblar o machismo, que é tão predominante na cultura 

brasileira.  

Em 2007, foi criada a Copa do Brasil de Futebol Feminina, que busca 

difundir o esporte no país e atrair novos talentos. A Seleção Brasileira vem 

conquistando mais espaço e prestígio e isso atrai meninas que desejam seguir 

a carreira no futebol. É fato que o futebol feminino no nosso país já é um esporte 

popular, apesar da falta de um campeonato mais organizado e de patrocinadores 

para o esporte. As últimas conquistas da seleção nas Olimpíadas e no Pan, além 

do tetracampeonato de Marta como a melhor jogadora do mundo, contribuíram 

muito para o desenvolvimento da modalidade. 

No Futebol de Rua pela Educação, a questão de gênero, com foco na 

valorização do papel da mulher no futebol e na sociedade, está presente em 

nossa metodologia, tanto em nossas oficinas de formação humana, quanto 

esportiva, e tornou-se em 2019 eixo orientador em nosso plano de ação 

estratégica para os próximos anos. 

Expressa-se pelo incentivo constante da participação feminina no projeto 

deixando muito nítido no momento da realização dos convênios com as 

empresas parceiras e escolas/núcleos, que a turma precisa ser composta 

também por meninas e mais que isso, incentivadas a participar com uma 

narrativa de igualdade de direitos entre homens e mulheres, inclusive no que diz 

respeito à participação esportiva, em especial no futebol. 

Em nossos planos de aula, em todos os cronogramas de aplicação do 

projeto são garantidas cerca de pelo menos três oficinas com abordagem direta 

sobre a questão de gênero e a valorização da mulher no futebol e na sociedade.

 Além de permear transversalmente o conceito de Fair Play que está 

presente em todos os encontros com as crianças/adolescentes. 

O objetivo número 10 - Redução das desigualdades, é um assunto 

urgente e necessário da nossa sociedade, requer soluções integradas. Nesse 
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sentido, a visão estratégica do Futebol de Rua pela Educação entende que o 

diálogo com outros setores é essencial para a promoção e expansão de 

oportunidades, por isso, um de seus principais mecanismos de atuação começa 

na parceria com escolas públicas do Brasil, este diálogo dá início às ações 

efetivas desta agenda. 

Outras duas metas desse objetivo estão intimamente ligadas às nossas 

atividades, são: 

10.1 Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda 

dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional.

  

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de 

todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, 

religião, condição econômica ou outra. 

A meta 10.1 tem relação direta com nossos objetivos, pois o projeto 

Futebol de Rua pela Educação, além de promover a inclusão esportiva de 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade econômica e social, 

estimula uma melhora significativa nas condições de aprendizado, cidadania e 

formação de valores, promovendo a mudança de comportamento dos alunos em 

relação a sua própria realidade. 

Para chegar a este resultado, investimos na metodologia dos eixos de 

formação humana e esportiva, na qual os temas discutidos são utilizados como 

ferramenta para trabalhar a educação emocional, comunicação não violenta, 

cidadania, educação financeira, cultura de paz e aulas sobre direitos humanos, 

tudo isso em um ambiente de respeito, diálogo e interação.   

A meta 10.2, também dialoga com a proposta das nossas atividades, pois 

é na participação ativa e no comprometimento dos nossos profissionais que 

podemos oportunizar a mudança social, promovendo a inclusão, 

empoderamento e superação de desigualdades.  

Sabemos que a desigualdade é um problema global, por isso o Futebol 

de Rua em sua prática esportiva das aulas privilegia o brincar de futebol, trabalho 

em equipe, mediação de conflitos e o protagonismo juvenil, uma metodologia 
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esportiva inovadora que promove a inclusão social, econômica e política de 

todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, 

religião e condição econômica. O número expressivo de meninas participando 

das atividades de Futebol de Rua também está entre os nossos objetivos e 

metas, assim promovemos a igualdade de gênero e auxiliamos na realização da 

meta 10.2.  

Levando em consideração esse cenário, o Instituto Futebol de Rua se 

preocupa em contemplar em suas ações, os objetivos e metas da “Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável”. Os objetivos adotados pelo FdR incluem 

saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, e redução das 

desigualdades. 

Trabalhando com foco no resultado destas metas, o Instituto Futebol de 

Rua se coloca como um agente de transformação social, utilizando o esporte 

como ferramenta para contribuir com uma sociedade mais justa e humana, 

oportunizando transformações de impacto para o futuro desta geração. 
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FUNDAMENTOS NA CONSTRUÇÃO DA PRÁXIS 
PEDAGÓGICA DO FUTEBOL DE RUA PELA 
EDUCAÇÃO 
 

A educação por meio do esporte, vai além da aprendizagem dos 

conteúdos específicos do jogo, assim sendo a educação por meio de 

modalidades esportivas preza primeiramente pela participação prazerosa, 

coeducação, cooperação e a corresponsabilidade, de forma que o aluno se 

desenvolva por meio das relações socioafetivas e socioeducativas (UNESCO, 

2015, p. 3). 

De acordo com Scaglia (1999), as práticas pedagógicas institucionais 

precisam ir ao encontro dos conceitos do esporte educacional, sendo práticas 

que, não visam apenas a valorização dos saberes técnicos – esportivos –, e sim 

ações de respeito, autonomia, relações sociais, educacionais e socioafetivas, 

nas quais o aluno é agente principal do seu desenvolvimento, não sendo um 

mero reprodutor de conteúdos tecnicistas e metódicos (SCAGLIA, 1999, p. 5).  

O esporte quando adotado numa abordagem educativa e humana, passa 

a ser um instrumento que auxilia na evolução global e crítica do ser humano. A 

figura do/a professor/a ou educador/a social é de muita relevância nesse 

processo de preparação, sendo fonte de segurança e exemplo para seus 

educandos, o/a professor/a além de se preocupar com as práticas pedagógicas 

adequadas, precisa ter um olhar humano, e apresentar valores éticos/morais que 

impactam por bons exemplos seus educandos (CAPITANIO, 2003, p. 3). 

No Projeto Futebol de Rua pela Educação, a práxis pedagógica é 

concebida como o resultado da organização e planejamento do processo de 

apropriação dos saberes e valores, expresso nas atividades realizadas com as 

crianças, por meio das quais elas se apropriam das objetivações humanizadoras 

produzidas historicamente, tendo isso como uma condição para o seu 

desenvolvimento social e psíquico (VÁSQUEZ, 2007, p. 257).  

Nesse escopo, encontra-se desde a formulação teórico-metodológica, 

constantemente aperfeiçoada por instrumentos de formação continuada 

docente, avaliações de processos internos de gestão, no planejamento 

estratégico de aulas, conteúdos e ações desenvolvidas pelo Instituto FdR. 
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Os processos de ensino e de aprendizagem no Instituto Futebol de Rua 

são desenvolvidos pela expressão prática das reais necessidades do 

desenvolvimento cognitivo, físico, socioemocional, de interação com seus pares 

e demais sujeitos do processo, em vista da apropriação da realidade objetiva, ou 

seja, da própria vivência no projeto, na relação com o jogo como esporte e, 

também, pelo ambiente educacional que propomos. 

É o método de trabalho contínuo de ação-reflexão-ação, que nos conduz 

a uma prática que busca constantemente pelo aperfeiçoamento, agregando não 

só saberes consolidados academicamente, mas também os como um conjunto 

de ações e operações, por meio das quais a criança estabelece relações com a 

realidade externa e dela se apropria.  

A metodologia Futebol de Rua apresenta quatro princípios para se ensinar 

bem o esporte, norteadores e alicerces metodológicos que vão de encontro com 

a práxis pedagógica e esportiva que propomos: 

● Ensinar o esporte a todos: esse princípio defende a ideia de que todos 

os educandos precisam ser ensinados sem que haja segregação de 

gêneros, raças, níveis sociais e nivelamento técnico, assim sendo um 

ensino justo para todos; 

● Ensinar o esporte bem a todos: todos os/as alunos/as precisam ser bem 

ensinados, de maneira igualitária, não havendo distinção de níveis 

técnicos ou saberes, consideramos o cuidado e a atenção de 

potencialidades individuais e coletivas, numa avaliação constante do quão 

significativo e efetivo se dá o processo de apreensão do desenvolvimento 

esportivo; 

● Ensinar mais que o esporte: ou seja, o esporte visto como fonte de 

preparação para a vida social, considerando os diversos aspectos de 

desenvolvimento integral humano, para além do desenvolvimento técnico, 

contemplando numa visão holística os aspectos de interação, 

socioemocionais e cognitivos;  

● Ensinar a gostar do esporte: o lúdico como ferramenta metodológica 

fazendo que os alunos desenvolvam o gosto pela modalidade esportiva e 

esportes em geral. 
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O Instituto utiliza-se do conceito esporte educacional como ferramenta 

para desenvolver seu trabalho, buscando garantir direitos a todos, de maneira 

justa e ética, olhando para o desenvolvimento biopsicossocial das crianças, 

jovens e adolescentes por meio do esporte/jogo, “[...] o trabalho educativo é o 

ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens” (SAVIANI, 2005, p. 7). 

Transmitir os conhecimentos fundamentais que possibilitem o 

entendimento das necessidades de uma transformação social e, portanto, uma 

formação integral dos sujeitos é papel precípuo da educação. Para que tais 

transformações sejam possíveis, o trabalho educativo deve desempenhar papel 

central no desenvolvimento psicológico e cognitivo do sujeito, o que exige uma 

postura inovadora dos/as professores/as frente ao processo de ensino e 

aprendizagem. Mesmo na Educação Física e na prática esportiva, é de suma 

importância possuir certa disciplina para uma rotina de estudos e reflexões. Essa 

é uma especificidade de qualquer profissional na área da educação, estudar faz 

parte de suas atribuições funcionais. 

Assim, conhecer as bases teóricas e os métodos que fundamentam e 

orientam sua prática é dispor do máximo de conhecimentos científicos que 

permitem alçar os níveis mais elevados de seu próprio desenvolvimento. Sem a 

pretensão de exaurir neste documento todo o aporte teórico fundamental das 

práticas esportivas-educacionais do Futebol de Rua pela Educação, tão pouco, 

de uma presunçosa reinvenção pedagógica do conhecimento sobre o 

desenvolvimento humano, sintetizam-se aqui alguns dos pressupostos teóricos 

que mais se conciliam como explicativos dos bons resultados já aferidos em 

nosso projeto. 

O termo corporeidade remete a essência, natureza do corpo que se 

movimenta ao mesmo tempo em que localiza o ser humano no mundo. Ou seja: 

é o conhecimento do e sobre o corpo filosófico desde um olhar da 
Filosofia, mas que parte de sua dimensão biológica. Neste 
contexto, o corpo já não se dissocia da mente, já que fazem parte 
de um conjunto que se inter-relaciona contínuo e 
ininterruptamente. [...] É a maneira como o ser humano se diz de 
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si mesmo e se relaciona com o mundo com seu corpo enquanto 
objetividade (matéria) e subjetividade (espírito, alma) num 
contexto de inseparabilidade. [...] Para Hugo Assmann, a 
corporeidade é uma complexa dinâmica de auto-organização da 
corporalidade viva. “Estar vivo neste planeta consiste, 
essencialmente, na interação ativa de corpos, inteiramente em si 
mesmos e com seu mundo-ambiente. Ao empregar o conceito de 
corpo, é fundamental manter-se atento a tudo o que ele implica”. 
(AHLERT, 2010, p. 117). 

 

Assim, o desenvolvimento cognitivo está diretamente relacionado aos 

sentimentos e emoções, e que o corpo, suas posturas e reações são a expressão 

dos sentimentos, emoções, limites e possibilidades. Nesse sentido, o ponto de 

partida na construção de uma práxis podem ser teorias que têm por objetivo 

explicar os processos de desenvolvimento cognitivo a partir das relações entre 

o Ser, Agir, Pensar e Interagir, que são os eixos metodológicos da disposição 

didática que norteiam o planejamento, execução e avaliação de todo o trabalho 

pedagógico do Futebol de Rua pela Educação. 

No que se refere à construção de uma práxis esportiva e educacional 

percebemos que: 

Uma teoria do desenvolvimento assume três funções paralelas e 

complementares: da previsibilidade à rotina, oferece subsídios 

para o questionamento e o enriquecimento da prática e da própria 

teoria e possibilita alternativas de ação com mais autonomia e 

segurança. (MAHONEY; ALMEIDA, 2005, p. 15). 

 

Neste escopo, retomemos o conceito do construtivismo de Jean Piaget, 

para a partir disso, pinçarmos algumas concepções importantes. Nessa visão 

pedagógica, o ser humano é compreendido como aquele que elabora os 

conhecimentos, respondendo a estímulos, transformando-os continuamente 

através da relação com as pessoas e os objetos. Este conhecimento se constrói 

na medida das interações com o meio físico e social, com o simbolismo humano 

e com o mundo das relações sociais. O que Piaget irá definir como processo de 

assimilação e acomodação. 
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Ainda neste processo, percebe-se que nossa metodologia fornece um 

roteiro de aulas pré-preparadas, não significa que o conhecimento será entregue 

ao estudante como um produto pronto e impensado. O papel do/a professor/a 

neste processo é o de mediador do conhecimento, que desafia o/a estudante 

provocando sua capacidade de pensar e assim mobilizar suas estruturas de 

inteligência. 

Neste olhar piagetiano sobre o processo educativo, considera-se o “erro” 

como algo importante na rota da aprendizagem, não como algo a ser 

considerado como um “tropeço”, mas como um “trampolim” para o processo de 

cognição, já que sua teoria se fundamenta na compreensão de que as 

experiências vividas é que possibilitam a relação entre aquilo que está no plano 

das ideias e aquilo que é real. 

Ainda, mesmo sob uma raiz pedagogizante distinta de Piaget, nos é útil o 

conceito de Zona de Conhecimento Proximal, fundamentado por Vygostky 

(1998), que concebe que é o próprio processo do aprender é que gera e promove 

o desenvolvimento das estruturas mentais superiores. Ou seja, o entendimento 

de que há uma potencialidade de aprendizagem em todos os sujeitos e que 

quanto mais ricas forem as interações, maior e mais sofisticado será o 

desenvolvimento cognitivo. 

Em outras palavras, Vygostky afirma que a interação social exerce um 

papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, em que ao educador/a cabe 

associar aquilo que o aprendiz sabe a uma linguagem culta ou científica, como 

forma de ampliar o repertório daquele que aprende integrando-o ao mundo 

intelectual. Nesta perspectiva, acredita-se que a ação ou o discurso do outro 

causam modificações na forma de pensar e agir, interferindo de modo 

significativo com a elaboração e apropriação do conhecimento consolidado.  

Entretanto, ao conceber o processo de ensino-aprendizagem como uma 

via de mão dupla, em que pelo menos há dois atores sujeitos no processo 

(professor/a e estudante) percebemos que as necessidades de interação irão 

muito além do discurso advindo da fala, da exposição e do “treinamento”.  
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Para que conceitos espontâneos advindos da convivência social evoluam 

para conceitos científicos, para que haja, de fato, um esporte educacional para 

o desenvolvimento humano é preciso ainda os aspectos emocionais: da 

receptividade, prontidão e capacidade de escuta do educando a partir do que ele 

está sentindo em relação à escola, ao projeto, aos colegas, ao docente e a sua 

própria vida. Como também os aspectos sociais: como ele/a se localiza na 

sociedade contemporânea, sua realidade social, perspectivas e sonhos. 

DNA DO FUTEBOL DE RUA E A AFETIVIDADE 
 

Henri Wallon propõe o estudo da pessoa completa, tanto em relação ao 

seu caráter cognitivo, quanto ao caráter afetivo e motor. Em sua concepção a 

cognição é importante, mas não mais importante que a afetividade ou 

motricidade (psiquismo) e reconhece que as potencialidades psicológicas 

influenciam no processo de aprendizagem e dependem especialmente do 

contexto sociocultural. 

Nesse sentido, desenvolvimento é o processo pelo qual o indivíduo 

emerge de um estado de completa imersão social, em que não se distingue do 

meio, para um estado em que pode distinguir seus próprios motivos, dos motivos 

do ambiente. Ou seja, o sujeito passa a questionar se o que pensa é porque 

todos ao seu redor pensam e agem assim (meio) ou se aquilo que pensa é 

legítimo de sua própria compreensão acerca de algo. 

Neste escopo, o desenvolvimento da autonomia é um desenvolvimento 

movido por conflitos (acomodação, assimilação e equilíbrio), em que um 

comportamento aprendido não é extinto, mas sim, integrado. Assim os conflitos, 

mesmo que resultem em retorno ao estágio anterior de compreensão, são 

fenômenos geradores de evolução e desenvolvimento humano. 

O foco da teoria de Wallon está na interação da criança com o meio, numa 

relação complementar entre os fatores orgânicos e socioculturais. É na interação 

entre o meio físico, espacial e temporalmente determinado que as reações 

sensório-motoras, dos objetivos atuais, da inteligência, das situações, meio e 

suas representações simbólicas implicam no processo de desenvolvimento 

humano.  
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Ou seja, os meios em que a criança vive e aqueles com que ela sonha 

constituem a forma que molda sua pessoa. Daí a grande relevância na oferta e 

na garantia do atendimento do direito ao esporte, na perspectiva educacional 

como um meio que viabilize seu desenvolvimento. 

Um dos pontos mais importantes da metodologia do Futebol de Rua é a 

relação com o conceito de drible, que ultrapassa o ato motor no jogo e por isso 

descrevemos aqui como parte da práxis e metodologia do FdR. 

Dizemos que o surgimento do Instituto nasceu de um drible dado por seu 

fundador, apoiado por pessoas importantes nesse processo. Advogado 

apaixonado por futebol, estudou Liverpool junto com sua esposa, lá passaram 

por diversas dificuldades, porém, através de um estágio num bairro frequentado 

por pessoas da periferia, percebeu que o esporte social era seu destino, sua 

missão de vida. Voltando para o Brasil teve a oportunidade de colocar em prática, 

seu desafio: dar aula dentro de uma das maiores favelas do estado de São Paulo 

(Heliópolis), sem material ou formação específica, superou os obstáculos, 

encontrou aliados (Oscar e Leandro) e começou a desenvolver o projeto em 

Curitiba. 

Gostou da história? Pois bem ela faz parte da origem do Instituto Futebol 

de Rua, e entender o que está por trás é o mais rico nisso tudo. Nesse resumo, 

conseguimos perceber que o drible não é apenas um ato de movimento, é uma 

ação que é pensada e sonhada (cognição e emoção), existem muitas 

dificuldades, mas todas podem ser superadas. 

Percebemos também que o drible é um ato de amor e que não é realizado 

apenas sozinho, pode ter outras pessoas para te ajudar e acima de tudo não 

desistir, sempre acreditar e ter a coragem de colocar em prática sem medo do 

erro e do jugo, o aspecto coletivo da aprendizagem. 

Para Wallon (1995) os domínios funcionais entre os quais se categorizam 

as etapas que a criança percorre neste processo de desenvolvimento são, 

portanto, a afetividade, o ato motor, o conhecimento e a pessoa. É válido 

ressaltar que esses conjuntos são construtos teóricos para explicar 

didaticamente aquilo que é inseparável: a pessoa. Assim temos: 
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Os conjuntos ou domínios funcionais são, portanto, constructos 
de que a teoria se vale para explicar o psiquismo, para explicar 
didaticamente o que é inseparável: a pessoa.  

O conjunto afetivo oferece as funções responsáveis pelos 
sentimentos e pela paixão [...] 

O conjunto ato motor oferece a possibilidade de deslocamento do 
corpo no tempo e no espaço, as reações posturais que garantem 
o equilíbrio corporal, bem como o apoio tônico para as emoções 
e sentimentos se expressarem. 

O conjunto cognitivo oferece um conjunto de funções que permite 
a aquisição e manutenção do conhecimento por meio de 
imagens, noções, ideias e representações. É ele que permite 
ainda registrar e rever o passado, fixar e analisar o presente e 
projetar futuros possíveis e imaginários. (WALLON, 1995, p. 131-
135). 

 

Em cada estágio de desenvolvimento categorizado por Wallon há uma 

predominância de um ou outro conjunto, sendo que o conjunto afetivo é mais 

evidente nos estágios do personalismo (3 a 6 anos) e categorial (6 a 11 anos). 

Assim, a afetividade refere-se à capacidade, à disposição do ser humano de ser 

afetado pelo mundo externo/interno por sensações ligadas a tonalidades 

agradáveis ou desagradáveis. Ser afetado é reagir com atividades 

externas/internas que a situação desperta. 

O drible para o Instituto Futebol de Rua, representa a liberdade de sonhar, 

expressar, pensar, imaginar e colocar em prática quantas vezes for preciso. 

Representa muito mais do que o um simples movimento corporal, é a ação de 

superar os obstáculos, de ser criativo, de ser visto, ter um espaço em que se 

pode errar sem ser julgado, de superar as desigualdades que existem no mundo 

atual, é a liberdade de pensar, sonhar e realizar.  

Não abrimos mão do drible, é por meio dele que queremos desenvolver e 

oportunizar em nossos alunos(as) o desejo de brincar, de não levar a vida tão a 

sério nessa fase em que se encontram, de superar as dificuldades encontradas 

pelo caminho, serem criativos, corajosos, sonhadores, e que esse 

comportamento beneficie toda a sua trajetória. Por isso, o ato de driblar não é 

apenas uma ação motora, tudo está interligado à cognição, à emoção e ao 

movimento.  
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Wallon ainda irá fazer uma importante distinção conceitual entre 

emoções, sentimento e paixão, em que na emoção, há predomínio da ativação 

fisiológica, no sentimento da ativação representacional e na paixão a ativação 

do autocontrole. 

Assim, emoção é a exteriorização da afetividade, ou seja, na sua 

expressão corporal e motora. Tem poder plástico, expressivo e contagioso; é o 

primeiro recurso entre o orgânico e o social, estabelece os primeiros laços com 

o mundo humano e através dele com o mundo físico. São sistemas de atitudes 

reveladas pelo tônus, que aparecem desde o início da vida com os espasmos do 

recém-nascido estes não são apenas atos musculares e viscerais: existe bem-

estar, mal-estar. A tensão é provocada pela energia retida e acumulada: riso, 

choro, soluço aliviam a tensão do músculo. Das oscilações viscerais e 

musculares vão se diferenciando as emoções: medo, alegria, raiva, ciúmes, 

tristeza. A cada uma passa a responder um padrão postural, que libera ou 

concentra energia com maior ou menor intensidade. A emoção dá rapidez às 

respostas corporais: fugir ou atacar, avançar ou recuar, esquivar ou se manter. 

A emoção é uma forma concreta de participação mútua, é forma primitiva 

de comunhão, que se apresenta nos ritos coletivos, instrumento de sociabilidade 

que une os indivíduos entre si. É determinante na evolução mental. 

Diante disso, outro conceito utilizado como instrumento de nossa práxis 

pedagógico-esportiva é o fair play. De acordo com Tubino (1987), o fair play 

compreende o cavalheirismo, a forma de ser esportista baseado no jogo limpo, 

é um conjunto de princípios éticos que regem o esporte, sendo uma oposição à 

vitória a qualquer custo.  

O fair play está vinculado à ética/moral no esporte, com o comportamento 

exemplar dentro e fora da prática esportiva, esse termo norteador estimula o 

esportista a refletir sobre suas ações e aplicá-las de maneira correta no esporte 

e na vida (RUBIO; CARVALHO, 2005).  

O conceito de fair play é utilizado dentro da estrutura pedagógica do 

instituto, pois é um valor que está alinhado com os princípios do esporte (futebol) 

educacional. Este conceito é apresentado por meio de conteúdos pedagógicos, 

brincadeiras e as próprias ações que acontecem dentro do jogo, oportunizando 
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situações para que as crianças/adolescentes desenvolvam atitudes justas e 

éticas, dando a liberdade do educando refletir sobre suas ações e colocá-las em 

prática.  

O jogo estimula essa vivência a todo o momento, pois nele acontecem 

ações práticas e situacionais, em que a criança/adolescente precisa passar por 

esse processo de reflexão. O/a professor/a “educador/a” está ali como um ser 

suporte “alicerce”, estimulando essas reflexões sem julgar, culpabilizar e/ou 

influenciar suas decisões a partir de sua visão pessoal.  

Entendemos assim, que cada um/a precisa construir sua ética/moral 

dentro desse processo de maturação, o/a educador/a pode e deve corrigir com 

base na compressão dos conhecimentos sistematizados em nossos planos de 

aula, mas sempre respeitando e considerando a ótica do/a aluno/a naquele 

momento, cultivando o processo de reflexão e assimilação. 

A concepção de fair play também nos auxilia no preparo de nossos 

educandos no que se refere à ética e o senso crítico de justiça. Reforça a 

importância do diálogo entre os pares e o trabalho colaborativo, em 

contraposição a excessiva competitividade que vemos em outros modelos 

educacionais. Modelos estes, que nossa perspectiva não considera os 

sentimentos de pertença, portanto, são excludentes em sua gênese (afinal, 

quantos 1º lugares podem existir numa única competição?), pois como 

afirmamos no início deste capítulo, a práxis que concebemos aqui está 

diretamente relacionada à vivência real de nossos educandos num mundo cuja 

solidariedade e a colaboração são cada vez mais urgentes. Fair play é a 

inclusão, é olhar para o outro e levar os sentimentos do outro em consideração, 

é a prática afetiva levada ao jogo de forma positiva. Esses sentimentos, é o que 

Wallon irá conceituar como a expressão representacional da afetividade. 

Os sentimentos não implicam reações diretas e/ou instantâneas, como na 

emoção. Podem ser expressos pela mímica e pela linguagem, que multiplicam 

as tonalidades, as cumplicidades tácitas e subentendidas. Em exaustivo trabalho 

de revisão dos conceitos de afetividade no desenvolvimento pelo esporte, Secco 

reafirma: 
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o ser humano é fundamentalmente social, tem na sua essência o 
movimento, é esse o conduz ao desenvolvimento. Esse 
movimento não é uma ação isolada, meramente motriz. Entende-
se que ele conduz à interação com as pessoas e, em 
consequência, ao aprendizado, e desta forma acredita-se que 
deva ter significado para então ganhar sentido. (SECCO, 2015, p. 
48, grifo nosso). 

 

À luz da teoria de Vygotsky, a autora ainda considera que: 

 

O professor pode ser um mediador e investir para que o indivíduo, 
a partir do que aprende, possa transformar sua realidade [...] O 
conceito vygotskyano compreende a educação como expressão 
histórica e o crescimento da cultura humana a partir do qual o 
homem emerge.” (MOLL, 1996, p. 310 apud STOLTZ, 2010, p. 
173).  

 

Com base nesse pensamento, compreende-se o quanto o ambiente social 

pode fortalecer a formação do indivíduo, as práticas da sociedade, seus símbolos 

e instrumentos tecnológicos, a educação nas suas mais variadas formas. 

Vygotsky se refere ao uso de signos como mediadores sendo a linguagem 

um sistema articulado de signos: os gestos e as palavras. Nesse escopo é que 

compreendemos o esporte como uma atividade composta por sistemas de 

signos, e por consequência uma oportunidade de apropriação (internalização) 

das funções psicológicas, tanto inferiores como superiores. 

Nesta perspectiva, o ser humano é visto como um sujeito completo, em 

que corpo e mente não se separam, assim como cognitivo e afetivo. A conexão 

entre as emoções e a consciência, pautada nas experiências e interações são 

aspectos denunciados e/ou expressados corporalmente. Assim, as diversas 

experiências a que uma criança é submetida e a forma como suas emoções são 

compreendidas ou não, são fatores determinantes no processo de 

desenvolvimento humano. 

Em estudo sobre as emoções pré-competitivas, Miguel (2008) irá concluir 

que, 

 



 

31 
 

[...] os indivíduos que se sobrecarregam de emoções negativas, 
podem experimentar raiva, medo, frustração, desespero, fúria, 
tristeza, tensão, nervosismo intenso, pânico, desespero, culpa, 
vergonha e embaraço. Estas emoções alteram o nível de atenção, 
concentração e, como consequência, modificam a coordenação 
motora. Ao passo que, ao vivenciar emoções positivas como, 
felicidade, alegria, satisfação, excitação, contentamento, os 
indivíduos podem manter boa atenção e concentração (MIGUEL, 
2008, p. 15). 

 

Na prática e na perspectiva da afetividade podemos dizer que “os 

sentimentos positivos são estimuladores de ação, atuam como motivadores, 

assim como os negativos podem inibir a ação e ter como resultado o desânimo”. 

(SECCO, 2015, p. 57). 

Ou seja, a prática pedagógica pode ser tanto fortalecedora, quanto 

desmobilizadora de emoções, sentimentos e ações dos indivíduos. Assim, 

podem ou não desenvolver o protagonismo infanto/juvenil, que é mais um dos 

conceitos fundamentais de nossa metodologia.  

Atualmente, a terminologia protagonista é muito comentada e debatida 

na educação. A palavra protagonismo se origina de raízes gregas protón, que 

significa o primeiro agon/agonista, podendo ser traduzido como principal 

personagem ou lutador principal.  

O conceito atual na educação transformadora entende o termo 

protagonismo e acrescenta as terminologias “infanto/juvenil” para atingir as 

faixas etárias, sendo o conceito de protagonismo infanto/juvenil é visto como a 

atuação cidadã na luta pela democracia, crença e valores, trata-se do 

empoderamento e enfrentamento de situações em seu cotidiano, na busca da 

autonomia, construção da identidade pessoal e social (de SOUZA et al, 2010). 

O Futebol de Rua acredita que as crianças, jovens e adolescentes 

precisam ser estimulados à autonomia, ao empoderamento da fala e da escuta, 

na construção de seus saberes. O autor Paulo Freire (2011, p. 47) afirma que “o 

educar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua 

própria educação ou sua construção”, a fala do autor exemplifica que o professor 

“adulto” precisa se desapegar da angústia pelo controle total da criança, ou seja, 
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o adulto precisa dar liberdade à criança, saber que existe um ser, e o mesmo 

possui desejos e ideias, tais precisam ser respeitados.  

O professor João Batista Freire, colaborador da Universidade do Futebol 

irá nos lembrar que “na rua não havia professores” pois neste jogo de criarmos, 

enquanto projeto, um ambiente similar às situações vivenciadas pela rua como 

elemento pedagogizante, verificamos que propicia a construção de um ambiente 

autorregulado, auto arbitrado combinado por quem está jogando. 

E nesta atitude, de auto arbitragem e autorregulação que reside o 

potencial de desenvolvimento do protagonismo de nossas crianças e 

adolescentes, "conceber a juventude como fonte de iniciativa, de liberdade e de 

compromisso, torná-la parte da solução, e não dos problemas, para o 

desenvolvimento social e humano do país." (GIFE, 2008, p. 9). 

O protagonismo que buscamos, enquanto modelo de ação educativa, é 

na verdade criar espaços, dar condições e possibilitar aos jovens o envolvimento 

em atividades direcionadas à solução de problemas reais, utilizando-se de 

intervenções pedagógicas e de um novo processo metodológico esportivo, esse 

aluno atuará como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso. 

 

A sociedade ganha em democracia e em capacidade de 
enfrentar e resolver problemas que a desafiam. A energia, a 
generosidade, a força empreendedora e o potencial criativo dos 
jovens, é uma imensa riqueza, um imenso patrimônio que o 
Brasil ainda não aprendeu a utilizar da maneira devida. (da 
COSTA, 2004). 

 

Protagonistas de seus futuros, estes alunos constituirão uma nova 

geração, mais educada, saudável e disposta para a vida, promovendo, de forma 

contínua o seu autodesenvolvimento. 

Apropriando-se de abordagens pedagógicas indiretas, ou seja, aquelas 

onde o aluno desempenha um papel ativo no processo de ensino/aprendizagem, 

tendo os professores apenas a incumbência de mediar as ações, utilizando 

algumas ferramentas como: resolução de problemas, experimentação, 

autodescoberta, entre outros (GOULART, 2018). 
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Diante do exposto, compreendemos a prática esportiva educacional, que 

observa o aspecto da afetividade, dos sentimentos e emoções, suas 

manifestações corporais e mentais, fundamentais na construção do equilíbrio ou 

desequilíbrio, a harmonia ou a constantes desordens e conflitos no que 

denominamos de desenvolvimento humano.  

Nesta seara é que o Futebol de Rua pela Educação propõe como princípio 

metodológico o Jogo e a Brincadeira, pois funcionam como instrumentos que 

oportunizam momentos de estímulos positivos, de movimentação corpórea e 

sentimentos elevados como alegria, cuidado, atenção equilíbrio, influenciando 

uma prática esportiva educacional transformadora e positivamente 

influenciadora no desenvolvimento humano integral. 

 

O Jogo  

 

Reconhecendo a influência que o futebol tem e pode vir a ter no indivíduo 

e no meio social, sobretudo dentro do Brasil, onde o esporte é uma religião no 

sentido devocional da palavra, ele se encontra em um ponto crucial que pode 

ser o eixo de uma mudança e um ponto de convergência no qual ele se relaciona 

como um “teatro” onde uma imensa gama de emoções são despertadas e 

expostas tal qual pequenas frações da vida em forma análoga. Ou seja, 

situações apresentadas na vida de qualquer cidadão, como perdas, êxitos, 

discordância entre partes, desmotivação, descrença, disputas, são 

representadas dentro do jogo. 

A forma como se reage dentro de uma partida pode ser um material 

generoso para o conhecimento de si e de cada participante, momentos nos quais 

sentimentos, emoções, formas de atuar e de pensar de cada indivíduo entram 

em cena. 

Por vezes, esses sentimentos afloram espontaneamente, possibilitando 

uma reflexão e análise de como e por que cada sujeito é tal como é, o que ele 

quer deixar de ser e o que ele acredita que deveria expressar de maneira mais 

constante. Quando em nossas aulas uma criança “balança a rede” ou completa 
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uma caninha levando sua equipe à vitória, o que passa pela cabeça dessa 

criança? Não seria para ela uma Copa do Mundo? Essa vitória? E a criança que 

tomou o drible? A forma como reage não é a oportunidade para, por exemplo, 

discutir sobre “perdas”, ou reafirmar a necessidade de se posicionar 

assertivamente no sentido de construir sem a possibilidade de “virar o jogo”? 

Habilidades emocionais, inteligência, gestão e educação das emoções 

são tópicos que estão em alta dentro do futebol atualmente. Uma das 

consequências das constantes discussões realizadas no cenário educacional e 

cultural para o processo de formação de pessoas é, sem dúvida, no mínimo a 

problematização sobre as formas como lidamos com nossas emoções e 

sentimentos. 

Sabemos que cada criança tem um estado inicial e um final ao participar 

do projeto; sabemos que ao percorrer todo o ano dentro do projeto ela deverá 

absorver e desenvolver habilidades, tanto no nível educacional, emocional e 

esportivo. Tais habilidades são trabalhadas dentro das oficinas, porém, a 

emocional está direta e indiretamente relacionada com o “todo”, tomando como 

exemplo o que afirma o autor: 

 

A vida em família é onde iniciamos a aprendizagem emocional; 

nesse caldeirão íntimo aprendemos como nos sentir em relação a 

nós mesmos [...], aprendemos como avaliar nossos sentimentos 

e como reagir a eles [...], aprendemos como manifestar nossas 

expectativas e temores. Aprendemos tudo isso não somente 

através do que nossos pais fazem e do que dizem, mas também 

através do modelo que oferecem quando lidam, individualmente, 

com seus próprios sentimentos e com aqueles sentimentos que 

se passam na vida conjugal. Alguns pais são professores 

emocionais talentosos, outros são atrozes. (GOLEMAN, 1995, p. 

204). 

 

Em outras palavras, a criança que está em nossa atividade não chegou 

só, ela carrega consigo um universo emocional. Mais que um estado emocional 
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daquele dia específico da oficina, ela “transporta” consigo as vivências 

familiares, por exemplo, (como já citadas) que foram constituindo-se ao longo da 

vida em família como apontado por Goleman, mas também em outras esferas 

(igreja, escola, clubes, etc.) da sociedade. Nesse sentido, compreender tal “base 

emocional” é fundamental.  

As interfaces afetam diretamente e indiretamente as ações e emoções 

das crianças durante a execução do projeto. Uma vez que temos a criança como 

o foco principal, ao seu entorno temos professores, colegas, propostas de 

atividades e as ações que a estimulam, porém qual é a disposição dela para 

aceitar tal proposta?  

A criança chega até nós rodeada de experiências que as predispõe 

durante o dia a dia. A problemática familiar é uma das principais a serem 

consideradas, porém, inicialmente está escondida. É o que podemos chamar de 

parte de um “currículo oculto” . 

A problemática escolar é uma das mais intensas para as crianças: 

dificuldades de aprendizagem, tarefas, relacionamentos com professores, 

colegas, quem sabe algumas vivem em situação de violência como bullying, 

preconceito, dentre outras, constroem uma relação muito próxima com o estado 

emotivo e comportamental dos nossos estudantes. A pergunta que especulamos 

é: Quais são as habilidades para lidar com essas situações que nossos alunos 

vivenciam? Eles foram ensinados a lidar de que forma frente a tais situações? 

Como o futebol pode auxiliar nisso?  

Sabemos que cada um possui um nível de habilidade específica para gerir 

todas estas influências somadas às novas que irão surgir no decorrer das 

atividades. No entanto, compreendemos que nem todas elas são de equilíbrio, 

diálogo e respeito. Não raramente surgem os “empurra-empurra”, “bate-boca” e, 

por vezes, a agressão física.  

Nesse sentido, é preciso entender de onde veio esse “modus operandi” 

de resolver tais situações. Assim, é fundamental a visão estratégica e inteligente 

do/a professor/a, deixando a criança no centro do projeto. Isso significa que suas 

ações e sua prática com o ambiente (as atividades) precisam ser enriquecidas 



 

36 
 

com conceitos descritos dentro deste traçado metodológico, e uma das 

estratégias utilizadas para atingirmos nossos objetivos é o jogo. 

Tentar definir o termo jogo não é uma tarefa fácil, a riqueza da palavra 

escapa pelas diversas áreas de estudos, isso acontece porque há uma grande 

diversidade de conceitos inseridos dentro do verbo, então pode-se dizer que o 

jogo é uma entidade de difícil definição (PAULA, 1996). 

A essência do jogo é o “espírito” ou a “vontade”, ou seja, existe um sentido 

intrínseco “um significante” pessoal do SER em jogar, implica em elementos não 

palpáveis “não materiais”, superando a lógica da civilização e da racionalidade 

humana. Tentar entender o que o jogo faz com o jogador é muito mais importante 

do que defini-lo ou contextualizá-lo  (HUIZINGA, 2000). 

O jogo apresenta algumas características que são elementos 

enriquecedores dessa prática. A primeira particularidade do jogo é, uma 

atividade livre e voluntária, sendo uma ação desligada de qualquer interesse 

material “lucros fora do jogo”, possui uma certa ordem e certas regras, além de 

promover a formação de grupos sociais dentro daquela atividade (HUIZINGA, 

2000). 

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro 
de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo 
regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, 
dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentido de 
tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da 
“vida cotidiana (HUIZINGA, 2000, p. 24). 

 

No jogo, suas motivações são intrínsecas, “está dentro do ser humano” e 

não extrínsecas “não vem de fora”, são ações espontâneas e não forçadas, que 

possibilitam expressão de sentimentos e emoções, em geral motivadas pela 

autossuperação dentro de um ordenamento, um conjunto de regras que 

possibilitam uma reflexão acerca de como se expressar diante de determinadas 

situações, sentimento e emoções, regulando também em alguma medida, a ação 

do jogador. 

Pois para que o jogo aconteça, os jogadores precisam se organizar, 

dentro daquele ambiente que é imprevisível, as regras são pré-estabelecidas 

pelos seus jogadores, ninguém inicia o jogo sem saber de suas regras e das 
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consequências e por isso ele também promove a formação de grupos sociais, 

uma vez que, no momento que o jogador joga, somente o que se refere aquele 

jogo é importante, fortalecendo os laços e as interações sociais de seu grupo.   

Assim e em consonância com nossa práxis, Huizinga (2000) afirma que a 

principal característica do jogo é levar seus participantes a um estado fora da 

vida cotidiana.  

O jogo por natureza tem um ambiente instável (imprevisível), ao mesmo 

tempo em que é lúdico, possui um lado sério. Huizinga (2000), define que a 

frivolidade (desprezo) e o êxtase (prazer e as emoções) são os dois pólos que 

limitam o âmbito do jogo. Para entender melhor essa reflexão, apresentamos 

uma citação do autor Scaglia: 

[...] O jogo, ao mesmo tempo, é lúdico e sério, e talvez aí se 
encontre uma das suas mais valiosas virtudes. Assim sendo, o 
jogo apresenta inúmeras outras características paradoxais, tais 
como: ordem, desordem, tensão, movimento, mudança, 
solenidade, ritmo e entusiasmo […]. (SCAGLIA, 2003, p. 238). 

 

Ainda de acordo com Scaglia (2003) o jogo se caracteriza por uma 

unidade complexa, suas características correlacionam-se com o todo, a partir do 

seu contexto. Sendo assim, o jogo torna-se algo maior: 

O Jogo é algo maior, e por isso, para ensinar o basquete, deve-
se ensinar mais do que o basquete, mas também o basquete. 
Para ensinar o futebol, deve ensinar mais do que o futebol, mas 
também o futebol e isso pode ser orientado sob a organização 
das “Famílias de Jogos” para o planejamento do ensino dos 
esportes coletivos. (SCAGLIA, 2003). 

 

Quando o jogador (indivíduo, aluno, etc.) está dentro do ambiente de jogo, 

aquele tempo e espaço entra em suspensão temporária da realidade, as ações 

são simbólicas, porém quando quiser o indivíduo pode sair desse ambiente, pois 

o jogo está ancorado na realidade. Esse aspecto permite ao jogador a sensação 

de liberdade, de afirmar seu SER, seus desejos e inspirações que no mundo real 

são pré-julgadas por seus semelhantes (VIEIRA, 2013; SCAGLIA, 2003).  
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O ambiente do jogo é uma fantasia, de acordo com Vieira (2013) está fora 

dos princípios da realidade, sendo assim, tudo é possível dentro do imaginário, 

com seu jogo simbólico o jogador aprende e aprende o mundo. 

O meio que cerca o jogo é sustentado por conceitos da realidade, sendo 

assim dentro do jogo, o jogador é o “Ser do Jogo”, sendo livre para tomar 

qualquer decisão, porém essa liberdade não é sem risco, é o risco que impede 

que o jogador ultrapasse os limites do imaginário ou da fantasia. O professor 

João Batista Freire (2002) define essa ação como o “Senhor do Jogo”, que é 

quem controla e restringe o jogo de forma subjetiva, constituído por uma ação 

de liberdade e não de libertinagem.  

Por fim, Scaglia (2003) ainda irá definir o jogo como processo e produto 

coexistentes, o jogador joga o jogo e é jogado por ele numa relação 

interdependente e complexa. 

Assim, o jogo permite à pessoa entrar no estado de liberdade, de ser 

espontânea, facilitando a criatividade, permite que tenha relações ambivalentes 

(prazer, desprazer e etc.), dentro do jogo o jogador expressa seus sentimentos 

mais profundos, sem ter consciência de tais ações (VIEIRA, 2013). Contudo, 

assim, expressando o aspecto afetivo que nossa práxis considera. 

Nosso compromisso é contribuir para a construção de um ambiente 

favorável para que o educando/a se insira ao estado de jogo, esta sendo a 

condição de concentração em que o indivíduo estabelece ao se envolver e ser 

envolvido com o jogo. É essa condição que garante a entrega total do aluno ao 

jogo, evidenciando a seriedade própria do jogo, e a certeza de que o jogador 

está sempre dando o máximo de si para a sua realização. 

O desejo de jogar irá garantir um cenário ao qual também seja o de 

trabalho, potencializando o que estamos chamando de práxis esportiva-

educacional. 

Sendo assim, diferente das concepções tradicionais de ensino, é o anseio 

de se entregar ao jogo que irá sustentar esse ambiente de aprendizagem, 

método de trabalho que coloca o jogador, a criança/adolescente, como centro de 

todas as atividades.    

O jogo fornece aos seus participantes o estado de liberdade, potencializa 

a ludicidade, além disso proporciona que os participantes, entrem no mundo do 



 

39 
 

imaginário havendo um tempo e um espaço que não é real, porém ancorado no 

estado da realidade, fornece a participação de múltiplos grupos, a motivação 

intrínseca o compromisso em realizar as atividades, organização por meio das 

regras pré-estabelecidas e além de ofertar a relação social com seus pares. 

Finalmente, o jogo proposto pelo Instituto Futebol de Rua, oferta o resgate 

das brincadeiras antigas, auxilia na perpetuação da cultura infantil, 

representando o DNA que originou projeto. Dessa forma não é apenas um 

divertimento, é um elemento pedagógico, formado de valores e conhecimentos, 

um instrumento precioso da nossa práxis. 

A família de jogos de bola com os pés, é a expressão simbólica através 

dos movimentos, oriundo da interação e sentimentos com o mundo, carregado 

de significados, que se expressa pelo jogo (SCAGLIA, 2003). Portanto essa 

família apresenta duas particularidades, as representações da parte com o todo 

e as autonomias das partes (SCAGLIA, 2003).  

Nessa perspectiva, as crianças que brincavam com bola nos pés, ao 

brincar criavam novos jogos, automaticamente transformavam novas regras, 

novos dribles e jeitos de jogar com características distintas, partindo da essência 

da liberdade e sentimentos intrínsecos impulsionados pelo lúdico. 

Essas brincadeiras/jogos são produtos culturais, mas ao mesmo tempo 

são processos, pois continuam se transformando em novos jogos e brincadeiras.  

Podemos dizer que o futebol (esporte) é um parente dessa família de 

jogos com bola nos pés, sendo considerado aquele primo “famoso”, antes de 

mais nada, o esporte é constituído por um jogo, o futebol pode ser visto como 

uma célula do jogo com bolas nos pés, pois mantém a essência, porém 

apresenta características próprias, podemos citar outros esportes que seguiram 

essa lógica. 

O autor Scaglia (2003) utiliza-se do termo "ressignificar" como uma ação 

de transformação, ou seja, foi por meio das brincadeiras/jogos que as crianças 

praticavam em seus diversos ambientes que surgiu os esportes que são 

praticados usando bola e pés.  

O ambiente que era tido na rua, não pode ser replicado (universalizado) 

em nenhuma instituição de ensino, pois suas características são marcantes e 

únicas. Trazendo para o contexto do futebol que era praticado na rua, 
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conseguimos perceber do porquê ainda esse jogo não virou um esporte, a 

liberdade propiciada por aquele jogo e ambiente não pode ser reconstituída.  

Utilizar-se da essência do jogo com a bola nos pés é a principal forma de 

tentar esse resgate, novamente afirmo tentar, é por meio das complexidades do 

jogo e da metáfora “rua” que vamos conseguir oferecer um ambiente mais 

democrático e livre.   

A autora Kishimoto (1997), destaca que o jogo é um recurso essencial 

para a educação, pois tem nele um clima propício para o desenvolvimento da 

aprendizagem, oferta a autonomia, estimulação da cognição e de seus 

relacionamentos sociais. 

 

DIAGRAMA DE JOGO:  

 

  

Portanto, para o Instituto Futebol de Rua O JOGO faz parte do DNA FdR, 

nele visualizamos a liberdade, potencializamos o protagonismo, a criatividade, o 

“drible”, o respeito mútuo entre os participantes e o “fair play”, ou seja, a 

democracia, além de ter um cunho pedagógico e compromisso com a educação 

e desenvolvimento do ser humano.  

Além disso, a criança precisa ser criança. E tudo que leva a criança à 

condição de arquitetar, refletir, exibir e procurar soluções para as situações 

problemas que acontecem nas brincadeiras e jogos, e acontecem de forma 
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espontânea, sem o compromisso e a obrigatoriedade, sendo de suma 

importância para sua formação. 

 

[...] brincando a criança desenvolve suas capacidades físicas, 

verbais ou intelectuais. Quando não brinca, ela deixa de 

estimular, e até mesmo de desenvolver as capacidades inatas, 

podendo vir a ser um adulto inseguro, medroso e agressivo. Já 

quando brinca à vontade, tem maiores possibilidades de se 

tornar um adulto equilibrado, consciente e afetuoso (VELASCO, 

1996, p. 78). 

 

Nesse sentido, a proposta do projeto é resgatar as brincadeiras e jogos 

da rua, não necessariamente as com bola, pois, além de fisiologicamente essas 

realizarem seus papéis, ajudam as crianças a aprender a se expressar, lidar com 

os sentimentos, resolver conflitos, respeitar as regras e os companheiros, e é de 

maneira despretensiosa que isso acontece, porque é no brincar que a criança 

trabalha o desenvolvimento emocional, social, cognitivo e motor. 
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FUTEBOL DE RUA PELA EDUCAÇÃO NA 
PRÁTICA 
 

A relação entre professor/a e estudante, o que aqui conceituamos como 

aspecto afetivo, é um elemento motriz que rege a adesão, a permanência e a 

efetividade do caráter complementar do Futebol de Rua pela Educação na 

educação escolar, como traz Wallon: 

 

O processo ensino-aprendizagem é o recurso fundamental do 

professor: sua compreensão, e o papel da afetividade nesse 

processo, é um elemento importante para aumentar sua eficácia, 

bem como para a elaboração de programas de formação de 

professores." (WALLON, 2005, p. 2). 

 

O Futebol é um esporte (modalidade) onde as emoções são afloradas. 

Seja para jogadores profissionais, treinadores, torcedores, praticantes adultos e 

iniciantes (crianças), o futebol tem como característica a utilização e a 

participação das emoções, sejam elas de forma direta ou indireta.  

E nós, do Instituto Futebol de Rua que atuamos diretamente com esse 

esporte, acreditamos que é fundamental para nossos/as professores/as um 

entender um pouco mais sobre as emoções no futebol para que, dotados desse 

conhecimento, possam contribuir no processo de educação socioemocional de 

nossas crianças e adolescentes com quem cotidianamente trabalhamos. 

Situações e exemplos das diversas emoções e sentimentos no futebol 

podem ser representados ou demonstrados na história, desde a criação do 

futebol, das copas do mundo, da inclusão nos jogos olímpicos, competições 

regionais, nacionais, continentais, em esferas mais reduzidas como em jogos 

escolares, clubes recreativos e muitos outros. O que sobra são grandes 

momentos que valem a pena citar como início de um longo diálogo. 

Nesse contexto, apresenta-se o Futebol de Rua pela Educação e sua 

prática, por entender-se que são ferramentas efetivas e grandes propulsores 
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para o desenvolvimento integral do indivíduo, que nesta perspectiva conduz a 

novos olhares à prática esportiva, para além da ação motriz, da técnica ou da 

tática e dos resultados de alta performance. 

Não temos dúvida de que educar nossas emoções contribui de forma 

significativa no processo de socialização bem como confere orientação de como 

nos posicionamos frente os diversos adventos de nossa vida. Todos nós 

deveríamos ingressar em alguma forma de educação emocional, pois os 

equívocos emocionais são tremendamente comuns e destrutivos. 

Assim, a metodologia de trabalho do Futebol de Rua pela Educação 

estabelece quatro dimensões de ênfase, que se conciliam com uma prática 

educacional pretensa ao olhar da afetividade como elemento propulsor no 

alcance dos objetivos propostos por esta instituição. São elas as dimensões do 

Sentir, Pensar, Agir e Interagir, que dão ênfase no trabalho pedagógico 

realizado com os temas transversais das Oficinas de Formação Humana e 

Prática Esportiva Educacional. 

Sentir. Ao longo da história, com o avanço da ciência, da tecnologia e das 

mudanças no mundo do trabalho, com a supervalorização da racionalidade em 

detrimento dos sentimentos e das emoções, socialmente, pouco a pouco, fomos 

sendo expropriados das nossas capacidades de produzir um equilíbrio entre 

corpo e mente, emoções e cognição. A vontade livre é definida por Steiner como 

motivos que atuam no homem consciente, e que são determinados por sua moral 

e por sua ética de acordo com a disposição do seu caráter. São os impulsos ou 

os fins da moral (STEINER, 1979, p. 119). 

O resultado disso pode ser observado todos os dias nos telejornais, nos 

quais a sociedade diuturnamente é exposta como adoecida. Haja vista o grande 

número de pessoas ansiosas, depressivas, o aumento no número de homicídios 

com motivos torpes, feminicídios e todo tipo de violência desproporcional às 

causas racionalmente justificadas.  

Em nossa metodologia priorizamos a dimensão do Sentir o conhecimento 

de si e o reconhecimento de nossas emoções, de sua importância no processo 

de evolução da aprendizagem e do desenvolvimento humano. Resgatamos 
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práticas que propiciam não somente o reconhecimento dos próprios 

sentimentos, mas também da construção de um olhar sobre a alteridade, no 

reconhecimento do “outro” e no “sentir do outro”, o que possibilita a construção 

de um olhar mais humanizado das relações sociais. 

Pensar. Como vimos anteriormente, o processo de desenvolvimento 

cognitivo está diretamente ligado à dimensão da afetividade (sentimentos e 

emoções), mas também com um processo educativo que estimule um 

determinado tipo de conflito interno, de questionamento dos saberes já 

apreendidos pelas experiências vividas em confronto com o repertório de 

ampliação aos saberes científicos.  

Agir. A dimensão da ação é a dimensão do protagonismo, da realização, 

da intervenção. A partir de um processo sentido e pensado para o 

desenvolvimento da autonomia. As aulas desta dimensão didática têm por 

objetivo estabelecer uma relação entre o sentir e o pensar transmutado numa 

ação consciente. É onde o aluno é convidado a refletir sobre o outro em virtude 

das consequências de suas ações ou omissões. É também uma dimensão de 

coletividade, de solidariedade e responsabilidade social. 

Interagir. De acordo com todo nosso escopo teórico sobre o 

desenvolvimento humano e toda a importância do desenvolvimento 

considerando os aspectos afetivos, a dimensão do interagir é onde as 

construções cognitivas superiores se encontram para promover o equilíbrio entre 

o eu, o outro, minhas emoções e as emoções do outro. Pois o ser, desde o 

nascimento, é um ser social. Nesta dimensão, assim como na dimensão do “Agir” 

estão presentes os princípios da coletividade, da solidariedade, do respeito ao 

próximo. Nesta dimensão se expressa também o sentido da comunicação. 

 

Periodicidade 

 

A execução do projeto Futebol de Rua pela Educação é por um período 

de 10 meses, sendo 1 vez por semana em cada núcleo, com atendimento nos 
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turnos matutino e vespertino. Contempla uma carga horária de 320 horas, 

distribuídas em 30 encontros anuais. 

 

Modalidade de Ensino Híbrido 

 

Em situações de pandemia, o projeto atenderá no formato híbrido ou 

remoto atendendo as especificações e decretos de cada região. Sendo mantida 

a regularidade das atividades nos mais diversos formatos, incluindo, vídeo aulas, 

e-books, cartilhas de atividades, gincanas interativas, festivais esportivos online, 

entre outras estratégias utilizadas para execução do projeto. 

Metodologia de Execução 

 

A Metodologia do trabalho do Futebol de Rua pela Educação é composta 

pela realização de duas oficinas a cada encontro realizado com as turmas, o que 

corresponde, em média, a um período de três horas (manhã ou tarde), 

atendendo assim o caráter complementar e de contraturno escolar a que se 

propõem. 

O método de ensino e aprendizagem é pautado no jogo, e entendemos o 

jogo a ação do sujeito brincar e interagir com seu meio interno e externo de forma 

voluntária e lúdica. Sendo assim, nosso jogo acontece em um espaço reduzido 

onde dentro daquele ambiente joga-se 1x1, 2x2 e 3x3, o drible vale mais que o 

gol, os educandos são os atores principais do jogo, o professor é o alicerce nesse 

momento. O jogo ocorre com meninas e meninos juntos e possuem direitos 

iguais, sendo o fair play o Código Regulador da Justiça e Ética dentro da oficina 

(Caderno de Regras). 

O primeiro momento é marcado pelo trabalho pedagógico-educacional, 

com as oficinas de formação humana que abordam temas transversais, os quais 

foram definidos de forma coletiva em 2012, com várias organizações que atuam 

com futebol, membros da Comunidade de Aprendizagem de Futebol para o 

Desenvolvimento, que são: Cultura de Paz, Enfrentamento ao Racismo, Gênero, 
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Sexualidade, Saúde, Meio Ambiente, Mundo do Trabalho, Comunicação e 

Cultura. 

Com a necessidade de atender as demandas dessa nova geração, ao 

longo dos anos, foram incorporados novos temas sendo eles: Educação 

socioemocional, Ecocidadania, Educação Financeira, Educação para o Trânsito, 

Direitos Humanos, Comunicação não violenta e Tecnologia. 

O segundo momento é constituído pela prática esportiva educacional 

tendo como eixos da formação esportiva o DNA do Futebol de Rua. 

A cada ano de aplicação no projeto no mesmo núcleo apesar da estrutura 

de aula e os valores aplicados em todos os momentos serem mantidas a conduta 

do professor/a assim como a ênfase da prática esportiva do Futebol de Rua pela 

Educação é reconsiderada. Assim, consolidamos até o presente momento, três 

anos distintos a saber: 

Ano I: Trabalho voltado para o estímulo à prática esportiva, tendo o 

professor/a a responsabilidade de levar os educandos a ter prazer e alegria 

através do jogo e das brincadeiras, reconhecendo o bem-estar e a aprendizagem 

que o movimento traz ao ser. 

Ano II: O conceito do ANO II do projeto gira sempre ao redor da Educação 

e Competências socioemocionais, o qual o professor da área esportiva deve 

estar atento e buscando gerar nos educandos os aprendizados sobre seus 

sentimentos e emoções através das atividades ofertadas, utilizando de 

questionamentos e reflexões que levem as crianças e adolescentes a 

identificarem seus sentimentos e consequentemente emoções, pensamentos e 

ações a partir das situações presenciadas nos jogos e brincadeiras. 

Ano III: O Ano III vem a ser o ano do Protagonismo em suas diversas 

formas e expressões, neste ano todo o trabalho deve ter como agente principal 

da ação os próprios educandos ou, neste caso, jogadores ou participantes das 

atividades. O educador deve ter como ponto central do trabalho estimular que 

toda a resolução de conflitos ou realização de ideias dentro dos jogos e 

atividades devem ser propostas e executadas em sua totalidade pelo grupo 

tendo o professor apenas como um ponto de apoio e auxílio. 
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Vale ressaltar que, frente à proposta do desenvolvimento psicomotor, o 

Instituto trabalha levando em consideração a heterogeneidade das turmas e para 

isso desenvolveu todos os planos de aula com diversas adaptações e variações 

que os professores devem propor de forma individualizada ou em grupos, a fim 

de estimular o desenvolvimento e evolução de cada participante a partir do ponto 

em que se encontra para um ponto superior. O professor sempre deve estar 

atento a que as atividades propostas sejam adaptadas para serem desafiadoras, 

a um nível que seja estimulante para o educando aprender e que não esteja nem 

facilitado em demasia ou em um grau alto de dificuldade muito alto que torne 

uma tarefa quase impossível partindo de como o educando se encontra em sua 

fase psicomotora. 

 

Métodos de Ensino do Futebol  

 

Atualmente existem inúmeros métodos de ensino do futebol, porém 

muitos se preocupam com o método, esquecendo da essência que é o jogo, a 

brincadeira livre e espontânea. Nessa lógica, seguimos a linha de Batista Freire, 

em que a criança aprende o esporte brincando, do mesmo modo, o autor Scaglia 

cita que os jogos e brincadeiras foram o principal instrumento para se aprender 

futebol, pois não havia professores na rua, os jogadores eram livres e 

autônomos, sendo assim a proposta do Instituto Futebol de Rua é propor 

metodologias que devolvam o jogo aos devidos atores principais, os jogadores, 

ou seja, nossos alunos. 

Elencamos cinco métodos de se ensinar o futebol: os jogos e brincadeiras 

socioculturais; para trazer o resgate cultural, os jogos analíticos; que compõem 

nosso Laboratório de Dribles, os jogos situacionais/globais; que buscam 

abordar conceitos do jogo e jogo de confrontação que, para nós, é o coletivo, o 

jogo em sua liberdade e totalidade, sem interferência do educador. 

● Jogos e Brincadeiras Socioculturais: os jogos e brincadeiras 

caminham juntos com o desenvolvimento infantil, portanto é uma 

manifestação livre e espontânea da cultura popular, tem a função de 
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perpetuar a cultura infantil, desenvolver o convívio social e o prazer do 

lúdico (KISHIMOTO, 1999). 

● Jogos Analíticos: entendemos a atividade analítica como a relação 

íntima da criança com a bola, essa relação parte de ações mais 

fragmentadas para facilitar o entendimento da sua corporalidade e o 

relacionamento com o objeto bola. Queremos deixar claro que esse 

momento para o Instituto é onde a criança amplia seu contato com a bola, 

e não uma ação tecnicista, sendo assim a didática transcende o método 

(INSTITUTO FUTEBOL DE RUA, 2020). 

● Jogos Situacionais: é uma atividade que visa fragmentar o jogo formal, 

com o intuito de facilitar o entendimento das ações, ou seja, a inserção 

aos princípios táticos inerentes a faixa etária (GRECO, 1998). 

● Jogos Condicionantes Globais: é um ensino onde o jogo não é dividido 

em ações técnicas, mas sim em conceitos funcionais e operacionais 

(GARGANTA, 1998). 

● Jogos de Confrontação: é entendido por nós do Instituto como “aprender 

a jogar por meio do deixar jogar”, é o nosso coletivo, esse é o momento 

do jogo é dos alunos, o professor é apenas o alicerce (INSTITUTO 

FUTEBOL DE RUA, 2020). 

Estrutura Organizacional da Oficina 

A criança precisa ser criança, precisa brincar, precisa ser educada. Deve 

aprender esporte, brincando de fazer esporte (FREIRE, 2012). Essa proposta 

inicia-se logo na chegada das crianças ao projeto. Sabemos que muitos chegam 

ao projeto logo após o ambiente escolar regular, ou vão para a escola após o 

projeto. Queremos aproveitar essa janela de aprendizagem, estimular que os 

alunos brinquem, sintam prazer por meio do movimento, sem ter um adulto 

dirigindo e orientando, esse momento serve para o educador/a ampliar seu 

relacionamento com os educandos/as, observar como estes estão chegando, 

aproveitando-se desse ambiente lúdico para dar as boas-vindas e, por fim, deixá-

los preparados para que na sequência desenvolvam os conteúdos da oficina 

pedagógica. 
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Sendo assim, a metodologia Futebol de Rua pretende estimular o brincar 

espontâneo, indo contra o pensamento tradicional, os professores neste 

momento são parceiros das relações criadas dentro do grupo, é um ambiente 

livre do julgo, é um momento dos alunos, são eles de forma individual e coletiva 

que vão decidir o que vão fazer naquele momento de liberdade, porém essa 

liberdade não pode ultrapassar a liberdade do outro e de normas pré-

estabelecidas com o grupo de educandos/as. 

 

Atividade de Integração com Jogos e Brincadeiras de 

Rua: 

Após os educandos adentrarem ao projeto, sendo recepcionados com 

muita alegria e brincadeiras por seus educadores, irão participar da oficina de 

formação humana, na qual serão abordados os temas transversais, esses de 

grande relevância para sua formação como cidadão. 

Nesse sentido, a atividade de integração é uma extensão da aula 

pedagógica, sendo o primeiro momento dos alunos em quadra para a prática 

esportiva. Utilizando-se da ludicidade da família dos jogos e brincadeiras, 

procuramos desenvolver esse momento com o objetivo de explanar, refletir e 

transferir os valores apresentados anteriormente, o lúdico proporciona 

descontração e concede prazer na sua realização, ou seja, agrega 

conhecimentos inerentes a vida de forma recreativa. 

Segundo Almeida: 

 

[...] o lúdico está distante da concepção ingênua de 
passatempo, brincadeira vulgar, diversão superficial. Ela 
é uma ação inerente na criança, no adolescente, no jovem 
e no adulto aparece sempre como uma forma transacional 
em direção a algum conhecimento, que se redefine na 
elaboração constante do pensamento individual em 
permutações com o pensamento coletivo. (ALMEIDA, 
2000, p. 13). 
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O resgate de atividades socioculturais e os jogos de bola com os pés que 

eram praticados no passado e atualmente no ambiente da “rua”, e são ricos de 

valores socioculturais, indo de encontro com o autor Freire (2003), o qual afirma 

que o desenvolvimento da cultural intelectual se dá especialmente na juventude, 

pois aprender é uma condição fundamental para a vida, o meio que se vive é 

cultural, e a cultura humana se altera a cada instante, precisamos conviver em 

meio a cultural, aprender permanentemente. 

Os jogos e brincadeiras com o passar do tempo estão sumindo, dando 

vez às atividades mais tecnológicas, sendo assim queremos com esse momento 

fornecer um resgate cultural da infância, trazendo à tona atividades que são 

marcantes da cultura social brasileira. Esse momento além de ter o fim do 

resgate dos jogos e brincadeiras, serve de aquecimento para os alunos, pois 

dentro do jogo e da brincadeira há uma ativação ativa de todo o corpo. 

 

Laboratório de Dribles 

 

O momento dos jogos de conceitos, é basicamente o ensino das ações e 

conceitos de jogo do futebol, salientamos que os outros momentos também 

contribuem para a aquisição das capacidades psicomotoras e aprendizagem do 

jogo, porém é dentro desse momento que é dado ênfase.   

O Laboratório de Dribles, como sugere o próprio nome, é um ambiente de 

experimentação do educando/a visando o aprendizado de um novo repertório de 

habilidades e dribles para uma posterior aplicação durante os jogos. De acordo 

com Tenroller, “trata-se de uma série de movimentos e ações que culmina com 

a superação do adversário e a sequência da jogada com a posse da bola” 

(TENROLLER, 2004). 

Este momento foi criado a partir de um estudo realizado sobre grandes 

atletas do “Street Soccer” a nível mundial, uma gama de jogadores que disputam 

competições onde o maior foco é a realização de dribles, para tanto, o treino 

destes atletas precede e muito as competições, são muitas horas de 

treinamentos sem adversários, apenas com uma bola testando, criando e 
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aprimorando a execução de novos movimentos que posteriormente serão 

aplicados em um jogo. 

Em síntese, o drible está composto pelo desenvolvimento de cinco fatores 

que são trabalhados de forma seccionada ou simultânea, sendo eles: 

• Condução em movimento; 

• Finta de corpo; 

• Mudança de direção; 

• Repertório de movimentos; 

• Capacidade de execução. 

 

Coletivo FdR:   

 

O momento do coletivo é o mais aguardado pelos alunos, pois é nele que 

eles jogam o jogo de bola com os pés, tendo enfrentamento, disputas e acima 

de tudo tentam se superar dentro do jogo. Nosso coletivo é um pouco diferente, 

por não existir a figura do juiz ou professor que apita o jogo, os educandos/as 

nesse momento são as autoridades, eles que decidem as regras, é um jogo auto 

arbitrado, onde o fair play impera, não pode haver desigualdade, injustiça e 

passar dos limites do jogo. 

No jogo do FdR o drible vale 3 pontos, já o gol vale apenas 1, com essa 

regra queremos proporcionar momentos criativos e valorizar a ousadia e 

criatividade individual, já do outro lado, quem tomou o drible precisa entender 

que é um processo do jogo e da vida, precisa usar de motivação para dar a 

resposta dentro de campo. 

No nosso jogo não existe goleiro, pois as traves são pequenas e podemos 

jogar 1x1, 2x2 e 3x3. Essa proposta traz em sua essência uma progressão do 

jogo, em que parte-se do mais simples para o mais complexo. Nesse sentido, 

queremos oferecer um jogo simples e prazeroso para nossos educandos/as, no 

qual eles são os atores principais do jogo, o jogo precisa e deve ser do jogador, 

o professor é um alicerce neste momento, não deve tomar partido e sim contribuir 

com o aluno no desenvolvimento da autonomia.  

Pautado em Grandes autores como João Batista Freire e Alcides José 

Scaglia, essas referências na pedagogia do ensino/aprendizagem esportiva para 
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crianças e adolescentes, o Instituto Futebol de Rua entende que o futebol 

praticado na fase de desenvolvimento do jovem, deve ser organizado e 

operacionalizado de forma sistêmica, ou seja, todas as valências (física, técnica, 

tática, cognitiva e psicológica) integradas e estimuladas ao mesmo tempo, dando 

ênfase a um ou mais de um quesito na sessão. 

Diante disso, Scaglia (2014) fez uma lembrança análoga com outras 

disciplinas, em que aprendemos, por exemplo, a somar e subtrair no primeiro 

ano escolar, multiplicar e dividir no terceiro e no quarto ano, mas que 

continuaríamos a utilizar essas mesmas em trigonometria no ensino médio, lá no 

último ano, porém, com uma complexidade muito superior. Ou seja, assim deve 

ser a instrução da iniciação, o ensino do futebol deve conter todas as valências, 

porém em níveis contextuais adequados a cada faixa etária, não apenas 

replicando exercícios tecnicistas, como aprender a passar para depois driblar e 

só depois jogar, mostrando que todas elas agrupadas a partir das competências 

essenciais com suas respectivas contextualizações lógicas presentes no jogo, 

são aprendidos ao mesmo tempo em que se aprende a jogar futebol. 

Dentro de um panorama geral, o Futebol de Rua deve ser difundido com 

responsabilidade social e caráter exclusivamente inclusivo, onde todos os 

participantes possam mostrar suas habilidades e desenvolver suas 

potencialidades com segurança e prazer. 

Por estes motivos, o Instituto entende que todos podem jogar o Futebol 

de Rua, onde, suas regras particulares específicas fazem do jogo uma grande 

oportunidade de diversão, independente de gênero, pois aqui todos jogam 

juntos. Quem não lembra dos jogos feitos nas ruas? Essa é a ideia desse 

momento, resgatar os formatos, que eram muito utilizados nas ruas, mostrando 

que onde se tem duas pessoas e uma bola é possível ter jogo. 

 

Conversa Final e Organização: 

 

Este último momento serve para o professor dialogar sobre o andamento 

da aula e das ações que foram trabalhadas, reforçar o tema e acima de tudo 

escutar o feedback dos alunos. Além da organização final, tudo que é utilizado é 
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em prol dos alunos e nada mais justo que eles auxiliem nessa organização dos 

espaços, é uma ação pedagógica da organização, desorganização e 

organização novamente, já existem valores empregados nesse momento. 

 

EMENTA DOS TEMAS 
  

As diretrizes, apresentadas nessas ementas fazem parte de um 

instrumento de apoio aos professores/as na implementação dos ODS da 

metodologia do Futebol de Rua pela Educação, composto por este próprio 

documento e o documento da UNESCO: “Educação para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável: Objetivos de Aprendizagem”. 

O material aqui proposto nos serve como uma referência e como fonte 

inspiradora e geradora de reflexões a educadores do Instituto Futebol de Rua, 

no desenvolvimento de nossos encontros, possibilitando articulações para o 

desenvolvimento sustentável. 

Comunicação  

 

A palavra é o principal meio de comunicação, mas não o único. Além da 

linguagem verbal, existem outras formas de comunicação não verbais, que são 

aquelas que não utilizam palavras. A comunicação verbal abrange tanto a troca 

por meio da oralidade em conversas formais ou informais, ou por escrita, como 

no caso de cartas e de mensagens. A não verbal é construída pelo uso de 

imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, 

pintura, música, mímica, escultura, gestos e até em passes em jogadas de 

futebol, como meio de comunicação. A palavra comunicação pode levar a 

caminhos infinitos de significado. A palavra é até hoje o principal signo criado 

pelo ser para socializar-se e edificar culturas. Hoje, buscar entender o significado 

de uma palavra na vida social passou a ser uma forma de conhecer as 

sociedades e suas culturas. Para o educador Paulo Freire, a verdadeira 

educação só é possível através de uma verdadeira comunicação. Somente o 

diálogo, que implica um pensar crítico e capaz também de gerá-lo. O direito à 
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comunicação e liberdade de expressão garante aos indivíduos buscar e receber 

informações para formar ideias e opiniões. 

 

Comunicação Não Violenta 

 

A Comunicação Não Violenta-CNV é um modo de se expressar, 

desenvolvido pelo psicólogo Marshall B. Rosenberg, que busca aprimorar os 

relacionamentos interpessoais, nos ligando às nossas necessidades e às dos 

outros, com a finalidade de falar sem machucar e ouvir sem se ofender. Trata-

se de uma abordagem que pode ser aplicada a todos os níveis de comunicação, 

nos mais variados contextos. 

Nós do Instituto Futebol e Rua temos este como sendo um dos temas a 

serem trabalhados com as crianças, adolescentes e jovens, isso porque 

entendemos que as relações humanas dentro e fora do esporte bem como da 

educação, devem ser pautadas pelo respeito e a diversidade e a dignidade 

humana. 

 

Cultura  

 

O ser humano é o único que consegue produzir trabalho que pode ser 

aprendido por gerações, e portanto, o único capaz de produzir cultura. Com o 

advento da globalização digital, é mais difícil delimitar a cultura apenas pelo 

território de uma determinada nação. Contudo, a trajetória histórica pela qual um 

país se constitui ainda determina em muito a sua cultura. Assim, é importante 

aprendermos a nossa história, especialmente aquelas produzidas em cada 

tempo. Por exemplo: uma música, uma obra de arte, um fóssil de utensílios, um 

desenho, uma poesia, aquela história “de antigamente” contada pela sua avó, 

etc. Tudo estava inserido num contexto, numa vivência, nos informando sobre a 

história vista por outros ângulos e que nos auxilia a compreender melhor a 

cultura de um povo. A cultura brasileira, neste sentido, é muito rica, haja vista a 
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diversidade étnica (indígenas, africanos, caboclos, italianos, japoneses, 

alemães, poloneses, árabes, etc.) e um espaço geográfico de proporções 

continentais, cujas condições climáticas, econômicas e sociais também 

interferem no processo cultural. No entanto, sabemos que é uma cultura 

marcada pela boa disposição, alegria e muito trabalho. O povo brasileiro 

encontra na arte uma forma de expressar suas dores e a esperança de dias 

melhores. Reflexo disso é a música, o futebol, as brincadeiras de rua, a dança, 

as festas e suas alegorias, a arte de rua, o hiphop, a poesia e tantas outras 

coisas tão belas que somos capazes de produzir. 

 

Cultura de Paz  

 

Quando falamos em cultura de paz, estamos tratando de algo bem mais 

profundo do que a simples ausência de guerras ou de conflitos. Como a própria 

ONU descreveu na Declaração do Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz 

(1999), a cultura de paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições e 

comportamentos baseados no diálogo, na cooperação, no respeito à soberania 

nacional dos países, na promoção dos direitos humanos, na tentativa da 

resolução de conflitos por vias pacíficas, na equidade de gênero, na proteção do 

meio ambiente, na democracia e na diversidade cultural. Isso significa que tudo 

aquilo que é trabalhado em prol do desenvolvimento humano e social torna-se, 

naturalmente, uma importante ferramenta para a promoção e a manutenção da 

cultura de paz. Com este tema, abordamos a cultura de paz com foco no futebol, 

avaliando seu potencial para a promoção dos valores, das atitudes e dos 

comportamentos que a envolvem.  

É importante ressaltar que para promover a cultura de paz, todo esforço 

é válido, vindo ele de indivíduos, comunidades, sociedade civil organizada, 

instituições públicas e privadas, ou diferentes órgãos do governo. Para que a 

cultura de paz se converta em políticas públicas e se institucionalize em um país, 

é necessário que suas leis, diretrizes e planos de ação governamental sejam 

pautados por tudo aquilo que a cultura de paz representa. Mas não podemos nos 
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esquecer que para que essa mudança aconteça nos níveis mais altos da gestão 

pública, também é preciso que o ‘trabalho de base’ seja implementado. Isso quer 

dizer que também cabe a você, educadora e educador, a tarefa de mobilizar e 

conscientizar cada vez mais pessoas sobre a importância do diálogo, do respeito 

à diversidade e aos direitos humanos, entre outros 

 

Direitos Humanos  

 

Conhecer, ampliar os saberes sobre os direitos humanos, a partir de um 

processo de formação e reflexão com crianças e adolescentes sobre a efetivação 

dos seus direitos no âmbito escolar e social. 

Crianças e adolescentes têm os mesmos direitos humanos gerais que os 

adultos, como também direitos específicos que reconhecem suas necessidades 

especiais. As crianças e os adolescentes não são propriedade de seus pais, nem 

são objetos indefesos de caridade. Eles são seres humanos e são sujeitos de 

seus próprios direitos. 

A Convenção sobre os Direitos da Criança estabelece os direitos que 

devem ser realizados para que meninas e meninos desenvolvam todo o seu 

potencial. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é, por sua natureza, o código de 

conduta relativo à infância e à adolescência, na medida em que sugere, 

determina e normatiza as formas de acesso, permanência e promoção da 

criança e do/a adolescente no direito à Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 

delegando papeis às diferentes instâncias de relacionamento da criança e do 

adolescente. 

Para o Instituto todos os educandos/as são diferentes em sua biologia, 

mas iguais em seus direitos e deveres. Nessa lógica, conseguimos perceber que 

o Futebol de Rua preza por um ambiente de justiça, buscando superar as 

desigualdades e preconceitos. 
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Ecocidadania 

 

O Artigo 225 da Constituição Federal de (1988) afirma que “todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações” (BRASIL, 1988). Se este direito está a todas e todos garantindo, está 

intrínseco também que é dever desta civilização cuidar, preservar toda esta 

riqueza natural, sinônimo de vida para os seres humanos e animais. 

A ecocidadania que agregamos as temáticas do Instituto Futebol de Rua 

visa garantir que nossas crianças, adolescentes, jovens e professores/as 

aprendam a conscientizar-se acerca desta fundamental discussão, certos de que 

a vida neste planeta está conectada e vinculada a nossa responsabilidade 

cidadã. Somos todos e todas corresponsáveis pela vida na terra. 

 

Educação Financeira 

 

A educação financeira para crianças e adolescentes, tanto na escola 

como em casa, é um processo que impacta toda a família. 

O objetivo da educação financeira é que as pessoas devem gerir bem o 

seu dinheiro ao longo de suas vidas. Assim, a educação financeira deve 

abranger atitudes e comportamentos, bem como conhecimentos e habilidades. 

(MUNDY, 2008, p. 74).  

Modernell (2009), conceitua educação financeira de duas maneiras, o 

conceito geral é: um conjunto amplo de orientações e esclarecimentos sobre 

posturas e atividades adequadas no planejamento e uso de recursos financeiros 

pessoais. O conceito para crianças: são dicas para ajudar as crianças a lidar com 

o dinheiro, agora e no futuro. 
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Com base nas citações acima podemos compreender a importância da 

educação financeira desde a sua primeira fase e garantir a formação adequada, 

pois o conhecimento não se manifesta por si próprio a não ser com aprendizado. 

As oficinas realizadas com esse tema visam orientar crianças e 

adolescentes, sobre o uso consciente do dinheiro, para obterem um futuro mais 

tranquilo e uma vida financeira mais saudável e estável. 

 

Educação para Trânsito 

 

A ONU estabeleceu, entre os anos de 2011 a 2020, a Década de Ação 

pela Segurança no Trânsito, que tem como objetivo o comprometimento de 

vários governos ao redor do mundo em reduzir pela metade o número de 

acidentes. 

As oficinas de Educação Financeira têm como proposta o ensino valores 

essenciais para a formação do caráter de um bom cidadão, como cordialidade, 

respeito, solidariedade e senso de responsabilidade. Por isso, é fundamental que 

o assunto comece a ser abordado na infância, enquanto o indivíduo começa a 

se entender como parte de um todo e aprende, seja na escola ou em casa, a 

conviver em sociedade. Esse aprendizado garantirá que, mais tarde, ele faça 

parte do trânsito de uma maneira segura e consciente. 

 

Educação Socioemocional 
 

A educação socioemocional tem como proposta desenvolvimento 

intencional, chamado de “habilidades socioemocionais”, como proatividade, 

perseverança, criatividade e pensamento crítico, auxiliando crianças e 

adolescentes a ampliar a compreensão de si, sua capacidade de se relacionar 

com outras pessoas, tomar decisões e encontrar caminhos para os desafios 

cotidianos e futuros.  
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No Instituto Futebol de Rua trabalhamos as seguintes competências: 

saber reconhecer suas emoções, amabilidade, autoconfiança, autocontrole, 

autonomia, cooperação, comunicação, engajamento, interesse por aprender e 

motivação.  

A educação socioemocional influencia o modo como uma pessoa pensa, 

sente, decide e age em determinada situação. Desenvolver habilidades 

socioemocionais é questão de aprendizado, pois interfere diretamente em 

diversos fatores da nossa vida, como a saúde mental e o convívio social. 

 

Enfrentamento ao Racismo 

 

No Brasil somos 51% de negros e pardos, uma pesquisa publicada em 

2011 indica que 63,7% dos brasileiros consideram que a raça interfere na 

qualidade de vida dos cidadãos. No dia 13 de maio de 1888, a promulgação da 

Lei Áurea proibiu a escravidão, mas não foram criadas políticas públicas de 

inserção do negro recém-libertado no mercado de trabalho e na educação. Sua 

origem na escravidão acabou gerando uma posterior marginalização, pois após 

o fim da escravidão, que acabou sem que houvesse uma infraestrutura social 

para os negros, os quais não tinham dinheiro, terras, tão pouco educação, acaba 

fazendo com que estes sejam marginalizados. Sem direito algum perante a 

sociedade, voltam ao trabalho que é bruto por troca de um salário inferior ao 

pobre branco. Uma das consequências do racismo, é que o racismo faz muitas 

pessoas negras se sintam insuficientes e culpadas devido essa falta de 

integração plena em uma sociedade que os violentam e segregam 

recorrentemente. É necessário realizar sempre debates, levando dos fatos 

cotidianos para a discussão, recorrendo à história e a dados de estudos e 

pesquisas recentes para que o tema seja abordado com maturidade em nossos 

encontros. 
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Gênero 
A construção do conceito de gênero tem relação direta com o processo 

histórico e social da humanidade. Gênero é o discurso sobre a diferença dos 

sexos. Ele não remete apenas a ideias, mas também a instituições, estruturas, 

práticas cotidianas e rituais, ou seja, a tudo aquilo que constitui as relações 

sociais. O discurso é um instrumento de organização do mundo, mesmo se ele 

não é anterior à organização social da diferença sexual. Ele não reflete a 

realidade biológica primária, mas constrói o sentido desta realidade. Ou seja, 

aprendemos a ser mulher e a ser homem a partir do nosso aprendizado 

cotidiano, desde criança, quando se estabelecem proibições, permissões, 

direitos e obrigações que vão formando, estruturando nosso modo de ser, 

pensar, ver e agir enquanto gênero: menina não faz barulho, menino não brinca 

com bonecas, menino brinca de carrinho. Dessa forma, o conceito de gênero 

deve ser abordado de maneira transversal nas práticas pedagógicas, buscando 

assim a desconstrução dos estereótipos. Vale lembrar que, como representamos 

uma referência para as educandas e para os educandos é muito importante que 

no cotidiano de nossa organização o respeito e a igualdade de gênero 

prevaleçam. 

 

Meio Ambiente  

 

Significa o conjunto de condições e influências naturais que cercam um 

ser vivo ou uma comunidade, e que agem sobre ele(s). Assim, o meio ambiente 

envolve não somente plantas, animais e paisagens bonitas, mas todos os seres 

vivos e os ambientes em que eles vivem. Considerando isto, sabendo da relação 

existente entre todos os seres vivos e não vivos, é importante aprender sobre as 

condições que conduzem a degradação do planeta, para aprender a respeitar e 

criar condições de vida saudáveis e com qualidade para todos/as. Estamos 

observando de perto as mudanças climáticas e, infelizmente, estamos sofrendo 

diretamente com todo o impacto negativo que o homem causa ao planeta. O fato 

é que não podemos só observar todas as mudanças, devemos buscar melhorias. 
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Sexualidade  

 

 Nossa discussão sobre sexualidade se aplica no trabalho com alguns 

conceitos básicos relacionados à gênero e diversidade sexual. Assim, 

distinguimos da seguinte forma: 

GÊNERO: conceito formulado nos anos 70 com profunda influência do 

pensamento feminista. Ele foi criado para distinguir a dimensão física da 

dimensão social, baseando-se no raciocínio de que há machos e fêmeas na 

espécie humana, no entanto, a maneira de ser homem e mulher é realizada pela 

cultura. Assim, gênero significa que homens e mulheres são produtos da 

realidade social e não decorrência da anatomia de seus corpos.  

IDENTIDADE DE GÊNERO: diz respeito à percepção de ser masculino 

ou feminino, conforme os atributos, os comportamentos e os papéis 

convencionalmente estabelecidos para homens e mulheres.  

HETERONORMATIVIDADE: é um termo usado para descrever situações 

nas quais orientações sexuais diferentes da heterossexual são marginalizadas, 

ignoradas ou perseguidas por práticas sociais, crenças ou políticas. Deste modo, 

os debates além de fundamentarem-se em conceitos advindos de uma crescente 

e histórica mobilização de grupos sociais dentro desta temática, também aplica 

o fair play ao considerar as formulações advindas destes mesmos grupos 

demonstrando acima de tudo o respeito. 

Mundo do Trabalho 

 

A formação para o mundo do trabalho define-se aqui como processo 

educativo, que contribui para tornar possível aos jovens a sua existência 

autônoma e a sua cidadania. O trabalho é estruturador de identidades, cria 

espaço de pertencimento social, é organizador de práticas sociais específicas de 

caráter histórico e cultural. 

Nas oficinas com tema Mundo do Trabalho é proposto aos jovens 

conhecerem suas potencialidades, compreendendo seus talentos para 
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construírem sua carreia profissional. Articulando a relação entre conhecimento e 

atividade produtiva, possibilita aos jovens a compreensão dos elementos que 

envolvem o trabalho, carreira, cidadania e vida economicamente ativa. 

A adolescência é um período de grandes descobertas e nessa fase é 

importante estimular que jovem conheça suas habilidades, suas preferências, 

coisas que mais gosta de fazer, quais áreas do conhecimento se identificam. No 

Instituto Futebol de Rua os jovens encontram diversas oportunidades para 

desenvolver sua vida profissional. 

Saúde  

O tema é trabalhado com a perspectiva de que, acima de tudo, a saúde é 

um direito garantido pelo Artigo 7 do Capítulo I do Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA). A alimentação saudável é um dos pilares mais importantes 

para o desenvolvimento da saúde e qualidade de vida, e com certeza para o 

desempenho esportivo. Para conseguir uma melhor qualidade de vida e ter uma 

vida saudável é necessário levarmos em conta a nossa saúde, a partir de 

diversos pontos de vista, como saúde natural, saúde e exercícios, saúde e 

nutrição e saúde integral. Com esses padrões de comportamento e saúde, 

seguindo o conselho de especialistas, devemos nos proporcionar uma 

alimentação saudável e a prática de esporte, além da higiene corporal. Fazendo 

assim, teremos uma vida mais saudável e mais divertida. 

Tecnologia 

 

Nos dias de hoje, a tecnologia está presente de maneira expressiva em 

nosso cotidiano e, tal inclusão, permitiu com que uma série de atividades 

pudessem ser realizadas de forma ágil, tornando a rotina de milhões de pessoas 

mais produtiva e simplificada. Entretanto, como tudo carrega um “outro lado”, 

diversos são os relatos dos efeitos colaterais do manejo tecnológico, nos quais 

pessoas entram em situação de descontrole psíquico e comportamental. Essa 

situação tem acometido crianças, jovens, adultos e até idosos, tornando-se um 

novo problema mundial de saúde mental. 
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O Instituto Futebol de Rua tem comum dos seus temas a Tecnologia e 

desejamos que nossas crianças e professores possam construir oportunidades, 

tendo precauções e cuidados para que esta tão importante ferramenta não acabe 

por atrair mais malefícios do que benefícios. 
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PARCERIA EMPRESA 
 

O projeto Futebol de Rua pela Educação é patrocinado por empresas 

privadas, via Lei de incentivo Federal do Esporte. O projeto é aprovado 

previamente pela equipe do Ministério do Esportes, onde os recursos são 

destinados às ações descritas nas fases de execução. 

O aporte financeiro é realizado em parcela única e posteriormente é 

apresentado o relatório de prestação de contas. Nesse sentido, não é possível 

realizar nenhuma despesa que não esteja prevista no projeto aprovado. 

 

PARCERIA ESCOLA 
 

O projeto é executado em parceria preferencialmente em escolas da rede 

pública de ensino, no turno inverso das atividades escolares. A celebração do 

termo de parceria é realizada via secretarias municipais e estaduais de 

educação. 

Para efetivação da parceria, a instituição de ensino precisa disponibilizar 

um espaço físico para realização das oficinas de formação humana e quadra 

esportiva para as oficinas de futebol de rua. 

Para execução, o Instituto Futebol de Rua fornece os profissionais, 

material esportivo, pedagógico e a capacitação metodológica. O monitoramento 

das atividades é realizado pela equipe do projeto com sede em Curitiba/PR. 

Todas as ações e etapas da parceria estão descritas no termo de adesão 

do projeto. 
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PERFIL DOS EDUCADORES 
 

Em pesquisa realizada pela Prof.ª Fabiane Prado, com educandos/as do projeto 

Futebol de Rua pela Educação Ano VII, em 2018, totalizando 301 educandos (30% dos 

total de alunos atendidos naquele ano), com crianças que já frequentavam o projeto há 

mais de um ano, oriundos de escolas de Curitiba-PR, Heliópolis-SP, Navegantes-SC e 

São José dos Pinhais-PR, na faixa etária entre 8 a 10 anos, observou-se que quando 

questionados sobre o que mais gostavam no projeto, cerca de 76% indicaram como 

resposta os/as professores/as. Ou seja, a relação afetiva, expressa no respeito, 

acolhimento, construção do sentimento de pertença e o processo de mediação pela 

busca da autonomia do educando é o que fundamenta a permanência do aluno/a no 

projeto e por consequência melhora os resultados de aprendizagem do/as educandos. 

Verifica-se então que o educador é um elemento de ampla importância no 

projeto, uma vez que as crianças e jovens o tem como referência para o seu processo 

de aprendizagem. Assim, o/a educador/a do Instituto Futebol de Rua estabelece com 

seus educandos uma relação pautada em valores éticos, que norteiam as ações 

educativas relacionadas ao companheirismo, amizade e respeito às diferenças.  

Pode-se inferir que profissional que atua no programa Futebol de Rua pela 

Educação, além do vínculo com educandos estabelece um ambiente propício para atuar 

de forma transformadora e abrangente, o que inclui o processo de desenvolvimento 

motor, cognitivo, social e afetivo. 

A primeira orientação pedagógica é que o professor do Instituto Futebol de Rua 

precisa estar engajado com a educação dos nossos educandos/as, e educar por meio 

do esporte, indo além das concepções de apenas transmitir os conteúdos técnicos de 

movimento. O professor de educação física do Instituto precisa ter o compromisso em 

ensinar o esporte a todos, sem ter distinção ou se importar apenas com o melhor, 

ensinar bem a todos é o engajamento com seu grupo de alunos, é ter o compromisso 

de fazer o melhor dentro daquele momento em prol dos educandos, buscando superar 

as dificuldades, ensinar mais do que o esporte o processo de ensino/aprendizagem 

deve ser pra vida, o compromisso do professor do Instituto é com o desenvolvimento de 

um cidadão. É preciso que o professor seja exemplo, que o mestre se conecte com seus 

educandos/as, tendo a sensibilidade de entender cada um, e por último é proporcionar 

o prazer do gosto pela prática esportiva deve oferecer um ambiente seguro, inclusivo 

e de liberdade para todos. Citando Alves, “Ensinar é um exercício de imortalidade. De 



 

67 
 

alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela 

magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais” (ALVES, ANO). 

A autora Helena Singer (2017) aborda que muitas instituições não dão a 

verdadeira autonomia aos seus professores, por meio de apostilas e conteúdos prontos, 

estimulam que seus profissionais façam apenas o “básico”, a autora levanta um 

questionamento: “como estimular alunos a serem protagonista, se nem o professor é?” 

Refletindo sobre esse questionamento, o Futebol de Rua tem como segunda orientação 

e normativa pedagógica que nossos professores sejam protagonistas. 

Mas ser protagonista nesse sentido não é querer ser o centro da atenção da 

oficina e o detentor de todos os saberes, é ir além e compreender que é exemplo para 

seus alunos, mostrar que tem o compromisso com uma educação de maneira 

democrática, é sempre buscar sair da zona de conforto e criar estratégias que estimulem 

os educandos a descobrir seu mundo interno e externo, é buscar ser diferente em prol 

do desenvolvimento dos educandos. 

A proposta do Instituto é ter um ambiente de ensino/aprendizagem democrático, 

e o professor de educação física precisa devolver esse protagonismo, de dar voz e vez 

para seus educandos, caso o contrário essa pedagogia fica apenas no papel, apenas 

fazer o “básico” não faz parte da nossa proposta queremos sim, professores mais 

humanos, democráticos, pedagogos do esporte e comprometidos com a educação. 

“Mais educadores e menos treinadores” (SÉRGIO, 1974). 

A terceira orientação e normativa pedagógica vem do nosso fundador Alceu de 

Campos Natal Neto (2020), “[...] o professor (educador) precisa criar um ambiente de 

ensino/aprendizagem de mão dupla, ou seja, que ele ensine, porém aprenda com seu 

aluno”. Essa fala vai de encontro com o autor Santana (2003), o qual afirma que o 

professor precisa criar um ambiente cooperativo, de trocas, no qual a criança e o 

professor/a se encontrem como iguais, o professor/a permite a criança caminhar 

sozinha, o que demonstra uma atitude de respeito, o que não significa deixar ela liberta 

a todas as vontades, o professor é o centro do ensino, porém um ensino democrático, 

aberto e orientado. 

Diante disso, apropriando-se de abordagens pedagógicas indiretas, ou seja, 

aquelas nas quais o aluno/a desempenha um papel ativo no processo de ensino-

aprendizagem, tendo o professor/a apenas a incumbência de mediar as ações, 

utilizando algumas ferramentas como: resolução de problemas, experimentação, 

autodescoberta, entre outros (GOULART, 2018). 

O professor, nesse processo, remete-se ao ensino chamado por Goulart (2018) 

de “Estilo de Descoberta Orientada” e “Estilo Solução de Problemas”, em ambas o aluno 
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é o centro do processo educativo, porém, na primeira, o professor assume o papel de 

elemento que orienta e incentiva as atividades dos alunos, auxiliando no 

desenvolvimento, esclarecendo as dúvidas e fornecendo feedbacks de forma gradual, 

necessário para que os educandos formulem suas respostas e por fim acessem uma 

nova descoberta. 

Já no segundo processo, a metodologia parte de uma situação apresentada pelo 

professor, de forma a estimular a curiosidade dos alunos. Na sequência é elaborado 

uma situação-problema, expressa nos objetivos da aula, a resposta é consequência da 

autoavaliação e a relação de professor e aprendiz está há um nível de informalidade, o 

que deixa a aula mais prazerosa. 

 

Quem é o educador que atua nos projetos futebol de 

Rua? 

 

● Apaixonados pela causa do esporte, da educação social, pelas crianças 

e adolescentes, acolhedores, amigos, inovadores, criativos, sensíveis e 

compreensíveis à realidade dos educandos;  

● Alegres, prestativos, ouvintes, respeitosos, disponíveis, pacientes e 

educando para a inclusão; 

● Com uma proposta educativa que valorize, respeite e promova a vida de 

todos e todas; 

● Que promovam uma educação que parta do princípio que são sujeitos de 

direito; 

● Cheios de esperança e que acreditam que em cada pessoa pode ter sua 

vida transformada. 

 

 

 

O educador que trabalha com o Futebol de Rua tem 

como elementos norteadores: 
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 ● Assegurar o bem-estar e a segurança dos educandos durante as 

atividades; 

● Planejar as atividades e o desenvolvimento saudável de cada educando, 

levando em consideração suas condições físicas, técnicas, psicológicas e 

sociais; 

● Planejar as atividades de maneira a assegurar a participação de todos; 

● Envolver os educandos nos processos de tomada de decisões em temas 

referentes a eles; 

● Não ignorar ou ser indiferente às discriminações, bullying, conflitos e 

violência dentro de sua própria equipe; 

● Tratar a todos com o mesmo respeito e ser imparcial; 

● Ser transparente em suas atitudes: saber explicar e justificar suas ações; 

●  Estar disposto a se atualizar e ampliar seus conhecimentos sobre futebol, 

esporte educacional, metodologias educacionais, dentre outros; 

● Estar disposto a reconhecer e admitir seus próprios erros e fraquezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejamos o esquema: 
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Prática pedagógica do professor/educador 

 

Em termos práticos, como trabalhar em nosso dia a dia? Vamos 

exemplificar abaixo em tópicos dez conceitos, simplificando as ações que 

viabilizam o estímulo às competências socioemocionais, segundo o estudo do 

sistema MAXI de Ensino. 

1. Valorizar o conhecimento e as capacidades dos/as nossos/as 

estudantes  

Correções de modo individual e elogios coletivos. 

2. Exercitar a curiosidade e a busca pelo conhecimento 

Aos finais da aula lançar um desafio, questionar seus alunos. 

3. Valorizar as manifestações artísticas e culturais 

Você conhece seus estudantes? Quais são as suas habilidades e seus 

interesses culturais? De que forma podemos orientá-los a um direcionamento 

neste sentido? 

4. Utilizar diferentes linguagens durante as atividades 
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Em uma aula específica utilizar a linguagem visual (oral, escrita, sonora e digital) 

para demonstrar as atividades. 

5. Compreender e utilizar tecnologias digitais 

Aulas com músicas, análise de desempenho e vídeos, mostrar a utilidade da 

tecnologia em benefício de afazeres e não simplesmente para momentos de 

lazer  

6. Valorizar a diversidade de saberes 

Como é rica a diversidade de habilidades em uma turma: Alguns, tecnicamente, 

e outros com o cognitivo bem alinhado. Mostrar a importância da diversidade 

em prol de características que o jogo nos pede. 

7. Argumentar com base em fatos 

Sempre mostrar por meios práticos as correções coletivas, deixar a sua 

justificativa para atividades ou fundamentações, de modo palpável e acessível 

a compreensão da criança.  

8. Cuidar da saúde física e emocional  

A prática do futebol está enriquecida de justificativas em prol das vantagens em 

praticar uma atividade física. Mostre aos seus alunos a importância em correr, 

saltar, enfim, movimentar-se, pois, nosso corpo não foi “feito” para ficar parado. 

9. Exercitar a empatia 

A empatia é um valor difícil para as crianças. Fazer o que gosta e com quem se 

gosta é simples, porém, nem sempre se gosta do que se faz ou com quem se 

faz. Fazer com que os estudantes assimilem a empatia por meio de diálogos, 

respeito às diferenças, dentre muitos conceitos de empatia.  

10. Agir com autonomia/protagonismo 

Mediar as situações, criar o feeling do momento certo para interferir, pontos 

estratégicos para incentivar o protagonismo, a autonomia. Até que ponto a 

criança consegue escolher, como ela chega a suas escolhas? Exercício de 

responsabilidade para a criança, auxiliares nas aulas, semana do capitão da 

turma, entre outros meios. 
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ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE  
 

O Projeto Futebol de Rua pela Educação conta com uma equipe de 

profissionais para o desenvolvimento do projeto: 

Diretor Executivo 

O diretor executivo é o responsável pela agenda política da Instituição. É 

ele que articula as relações junto aos patrocinadores, simpatizantes e 

mobilizadores do Instituto. Com a responsabilidade de zelar pelo nome da 

Instituição bem como levá-la aos recôncavos, o diretor executivo é o principal 

articulador da pauta da Instituição cabendo a ele tomar em última instância às 

decisões políticas pensando e compreendendo a identidade e o momento que 

vive o Instituto. Na atualidade essa função é exercida pelo Fundador do Instituto. 

Contudo, o Diretor Executivo segue regras, normas, orientações 

estipuladas por um Conselho e Diretoria mais ampla que baseada em “Estatuto 

Social” garante ações também orientadas em ordenamento jurídico como é o 

caso do Instituto. Em outras palavras, o Diretor Executivo está subordinado ao 

Estatuto Social, atas e Conselhos “juridicamente constituídos”. 

Ainda, dentro do Instituto Futebol de Rua e do Projeto Futebol de Rua pela 

Educação há um grupo de “gestão e coordenação” que auxilia no processo de 

orientação, promoção e articulação das ações do Instituto, grupo esse formado 

por supervisor/a dos projetos, coordenadores e coordenadoras de projetos, 

assistente social, psicóloga e equipe financeira. 

Por fim, está sob a “alçada” desta diretoria a tarefa de coordenar a parte 

de comunicação da instituição, que mantém em seu quadro na atualidade 

“empresa e comunicação” e “responsável interno” pela comunicação além de 

sempre que possível um estagiário para auxiliar nos processos. 

 

Diretor Financeiro 

Se cabe ao Diretor Executivo comandar a Instituição da perspectiva 

política está nas mãos do Diretor Administrativo/Financeiro o comando no 

aspecto das finanças e estruturas da Instituição. Cabe a esse diretor orientar, 
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zelar e coordenar toda questão burocrática e relações administrativas do Projeto 

junto aos governos municipais, estaduais e federal. É ele quem orienta a questão 

contábil e dos diversos pagamentos e prestações de contas de todos os projetos 

do Instituto. 

Contudo, a ele também se aplicam às regras dispostas pelo Diretor 

Executivo. Ou seja, também o diretor financeiro segue regras, normas, 

orientações estipuladas por um Conselho e Diretoria mais ampla que baseada 

em “Estatuto Social” e garante ações também orientadas em ordenamento 

jurídico como é o caso do Instituto. Em outras palavras, o Diretor Executivo está 

subordinado ao Estatuto Social, atas e Conselhos “juridicamente constituídos”. 

 

Supervisor Pedagógico 

Gestão organizacional dos processos e etapas de execução do projeto 

Futebol de Rua pela Educação, garantindo que todas as etapas sejam cumpridas 

de acordo com o plano de trabalho e planejamento estratégico da Instituição. 

Principais responsabilidades desta função: 

• Fará o processo de gestão e acompanhamento equipe garantindo 

treinamento, feedback das etapas executadas. 

• Elaboração junto a equipe do cronograma do projeto Futebol de Rua pela 

Educação. 

• Elaborar, atualizar junto a equipe do projeto o traçado metodológico de 

acordo com o planejamento estratégico; 

• Organizar reuniões e encontros com equipe gestão e colaboradores; 

• Supervisionar a realização do calendário de atividades; 

• Acompanhando a elaboração e a execução dos planos de estudo, curso 

e trabalho; 

• Avaliando, junto com o coordenador, o material didático compatível com 

a proposta pedagógica; 

• Organizar as atividades comemorativas e de formação; 

• Auxiliar na construção e organização de instrumentos avaliativos; 

• Realizar a avaliação junto aos educadores e educandos; 

• Participar na elaboração dos dados estatísticos do Instituto; 



 

74 
 

• Acompanhar a legislação pertinente à sua função; 

• Exercer a supervisão geral da área pedagógica; 

• Manter a Direção a par do andamento do Projeto em andamento; 

• Elaborar relatório de sustentabilidade; 

• Promover encontros de Avaliação dos projetos e melhoria dos processos; 

• Orientar e acompanhar produção de relatórios do projeto; 

• Elaborar editais de financiamento do projeto e prêmios; 

• Revisar relatórios e sistematizar resultados. 

 

Coordenador Pedagógico 

Responsável pela coordenação das atividades pedagógicas do Futebol 

de Rua pela Educação. Dentre as principais tarefas está: 

• Coordenar a parte pedagógica do futebol de Rua pela Educação; 

• Acompanhamento das contratações (entrevistas, seleção); 

• Realizar viagens para treinamento, acompanhamento dos professores 

fora e dentro do estado; 

• Correção de relatórios pedagógicos; 

• Orientar o suporte sobre os fluxos de trabalho e demandas; 

• Videoconferências com os professores; 

• Substituir quando necessários a parte pedagógica dentro dos núcleos em 

caso de não possibilidade de outro professor realizar a substituição; 

• Visita nas escolas de Curitiba; 

•  Elaborar, sistematizar a metodologia do Futebol de Rua; 

• Respeitar seu/suas colegas de tratando-as com empatia, lealdade e 

parceria; 

• Acompanhar, orientar e monitorar possíveis estagiários/estagiárias, 

emitindo relatório de desempenho sempre que necessário; 

• Acompanhar e monitorar a utilização dos materiais pedagógicos dentro 

dos núcleos, responsabilizando-se em garantir que todos os núcleos 

tenham materiais necessários para a realização das atividades propostas; 
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• Envolver-se em parceria com os/as demais colaboradores na Campanha 

de Natal realizada no final do ano; 

• Usar uniformes adequados no uso de suas atribuições (camiseta 

personalizada, calça, bermudas abaixo do joelho, tênis); 

• Reportar-se à Supervisão bem como garantir as informações dos 

processos junto à direção. 

 

Suporte Pedagógico 

Planejamento das atividades voltadas ao Futebol de Rua, monitoramento, 

treinamento e suporte para os professores. Bem como o melhoramento 

permanente dos processos que conduzem o desenvolvimento das crianças e 

adolescentes, voltadas ao âmbito esportivo. 

 

Assistente Pedagógico 

Auxiliar no suporte pedagógico, construindo e planejando atividades 

voltadas ao Futebol de Rua, auxiliando no monitoramento e suporte aos 

professores, bem como nos relatórios, documentos, eventos, campanhas que 

irão conduzir o educando a um processo formativo. 

 

Coordenador Esportivo 

Responsável pela coordenação das atividades esportivas do Futebol de 

Rua pela Educação. Dentre as principais tarefas está: 

● Coordenar a parte esportiva do futebol de Rua pela Educação; 

● Acompanhamento das contratações (entrevistas, seleção); 

● Realizar viagens para treinamento, acompanhamento dos professores 

fora e dentro do estado; 

● Correção de relatórios esportivos; 

●  Orientar o suporte sobre os fluxos de trabalho e demandas; 

●  Videoconferências com os professores; 
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● Substituir quando necessários a parte esportiva dentro dos núcleos em 

caso de não possibilidade de outro professor realizar a substituição; 

● Visita nas escolas de Curitiba; 

●  Elaborar, sistematizar a metodologia do Futebol de Rua; 

● Respeitar seu/suas colegas de tratando-as com empatia, lealdade e 

parceria; 

● Acompanhar, orientar e monitorar possíveis estagiários/estagiárias, 

emitindo relatório de desempenho sempre que necessário; 

● Acompanhar e monitorar a utilização dos materiais esportivos dentro dos 

núcleos, responsabilizando-se em garantir que todos os núcleos tenham 

materiais necessários para a realização das atividades propostas; 

● Envolver-se em parceria com os/as demais colaboradores na Campanha 

de Natal realizada no final do ano; 

● Usar uniformes adequados no uso de suas atribuições (camiseta 

personalizada, calça, bermudas abaixo do joelho, tênis); 

● Reportar-se à Coordenação do Projeto e Supervisão bem como garantir 

as informações dos processos junto à direção. 

 

Treinador 

Oferecer treinamento para os professores de educação física, no tocante 

a metodologia desenvolvida pelo Futebol de Rua. Ser assertivo e educado e 

sempre intervir quando houver a necessidade de uma correção das atividades, 

preferencialmente sem que o relacionamento professor-aluno seja afetado.  

Utilizar sempre o checklist de coordenação e verificar todos os itens que 

estão na planilha, acompanhar a evolução e avaliar junto com a coordenação o 

processo evolutivo dos professores. Sempre estar atento e procurar aprimorar o 

conhecimento técnico para tentar ser um exemplo entre os professores e 

estagiários. 

 

Suporte Esportivo 
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Planejamento das atividades voltadas ao Futebol de Rua, monitoramento, 

treinamento e suporte para os/as professores/as. Bem como, pelo 

aperfeiçoamento permanente dos processos que conduzem ao desenvolvimento 

das crianças e adolescentes. 

 

Professor Pedagogo 

Cabe ao pedagogo aplicar junto aos educandos as oficinas de formação 

de valores, utilizando a metodologia do Futebol para o desenvolvimento, bem 

como realizar e encaminhar planejamento semanal, lista de frequência mensal, 

relatório mensal de atividades aplicadas, relatório bimestral de acompanhamento 

de desempenho escolar dos educandos e trimestral de formação de valores. 

Também deverá acompanhar o professor de educação física nas atividades 

esportivas, mediar conflitos e apoiar as atividades propostas pelo FdR. 

Outra esfera de atuação do pedagogo dentro do projeto é de articular e 

promover as atividades extraclasse junto à coordenação pedagógica do FdR e 

Escola onde acontecem as atividades dos núcleos. Cabe também a esse 

profissional o atendimento aos pais dos alunos e a organização da 

documentação da criança participante. 

 

Professor de Educação Física 

A função desse profissional é desempenhar as atividades esportivas do 

Futebol de Rua, seguindo as orientações técnicas do FdR. Criar, desenvolver e 

participar de torneios, campeonatos de Futebol de Rua, registrar a frequência, 

encaminhar relatório de atividades semanais e por ciclo de trabalho. Também 

deverá acompanhar o pedagogo nas atividades de formação de valores, 

atividades extraclasse, passeios e eventos do núcleo. 

 

Assistente Social 

Representa o Instituto nas diversas instâncias de conselhos e junto a 

Fundação de Ação Social - FAS. Responsável por elaborar editais e projetos 

junto aos diversos órgãos, além de fazer o acompanhamento dos alunos/as e 
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das famílias do Serviço de Convivência. Orienta os/as professores/as do Projeto 

Futebol de Rua pela Educação no que tange às questões ligadas ao Serviço 

Social. 

 

Psicóloga 

Colabora no desenvolvimento de habilidades e competências através da 

exploração da elaboração, verbal ou não, dos anseios pessoais das crianças e 

adolescentes, como também junto aos seus familiares. Auxilia no processo de 

descoberta de possíveis vocações, de modo que, possam no futuro dirigir sua 

própria formação e tomadas de decisões. Integra a equipe multifuncional para 

encaminhamentos, quando necessário. 

 

MANUAL DE CONDUTA 
 

Dos direitos dos Educadores: 

● Ser tratado com dignidade e valorizado pelo trabalho realizado; 

● Zelar pela saúde; 

● Participar das reuniões e momentos de formação; 

● Ter acesso à comunicação efetiva; 

● Ter disponível uniforme padrão; 

● Ter disponível material apropriado para desenvolver as atividades; 

● Ter subsídio para cursos de capacitação/extensão e complementação 

educacional; 

● Estar presente nas conversas realizadas com os pais/responsáveis; 

● Ter garantidos os direitos previstos em lei – CLT. 

Dos deveres dos Educadores: 

● Zelar pelos direitos fundamentais da criança e do adolescente; 

● Priorizar o atendimento ao educando; 

● Cumprir a função de educador de acordo com a definição de papéis e funções; 



 

79 
 

● Ser e estar presente de forma educativa em todos os momentos; 

● Encorajar as crianças e adolescentes a participarem de momentos formativos e 

preparar momentos de reflexão; 

● Integrar-se aos momentos de lazer junto aos educandos; 

● Organizar as atividades e elaborar planejamento e atividades; 

● Solicitar material com antecedência, de acordo com o Plano de Aula; 

● Ser exemplo de conduta e moralidade, formar valores e apontar caminhos para 

o discernimento da vida; 

● Envolver-se no desenvolvimento de atividades e capacitações; 

● Buscar capacitação para desempenhar bem o papel de educador; 

● Estudar e vivenciar integralmente o ECA; 

● Cumprir os deveres previstos no contrato de trabalho; 

● Zelar pela organização e limpeza do ambiente; 

● Educar e ensinar limites, sem utilizar qualquer forma de violência contra os 

educandos (verbal, física etc.); 

● Comunicar antecipadamente e justificar as ausências. 

 

Das famílias: 

Direitos: 

● Ter acesso a entidade quando considerar necessário; 

● Ter sua privacidade respeitada, nos assuntos pertinentes aos seus filhos; 

● Ser comunicado em relação às atividades externas ou outros assuntos (faltas 

contínuas, saídas antecipadas, entre outros); 

● Ser acolhido em um espaço apropriado, organizado e agradável; 

● Participar de encontros promovidos pela Instituição como palestras, eventos 

festivos e troca de experiências; 

● Ter acesso prioritário aos cursos oferecidos para adultos. 
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Deveres: 

● Trazer os documentos necessários na matrícula ou rematrícula; 

● Conhecer e acatar as normas da Instituição; 

● Respeitar os horários de atendimento; 

● Comparecer em reuniões, apresentações e outras atividades; 

● Comparecer na Instituição sempre que solicitado; 

● Avisar e justificar por escrito quando o seu filho precisar atrasar, faltar ou sair 

antecipadamente; 

● Comunicar a entidade o motivo do afastamento ou desligamento do educando; 

● Respeitar os educadores; 

● Acompanhar o crescimento dos/as filhos/as e incentivá-los/as na escola, cursos 

ou trabalho, observando sempre as normas estabelecidas, os horários de 

chegada e saída e as mudanças de comportamento. 

 

Dos Educandos: 

Direitos: 

● Ter ambiente limpo, organizado e seguro; 

● Ter presença dos educadores em todos os momentos e horários; 

● Ter apoio de educadores e serviços quando sofrer atos de violência ou 

desrespeito; 

● Ser tratado com carinho e proteção, sem discriminação; 

● Ser respeitado em suas convicções religiosas; 

● Ter direito à formação integral, visando o pleno desenvolvimento pessoal; 

● Ser encaminhado à saúde pública ou à família, no caso de estar doente e/ou 

acidente; 
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● Ter um aprendizado de qualidade, com participação, organização e respeito, nas 

atividades de sala e nos outros espaços. 

 

 Deveres: 

● Estar matriculado e frequentar a escola; 

● Respeitar os horários das atividades; 

● Trazer justificativa assinada pelos pais e/ou responsável, caso se atrase, falte ou 

tenha que sair mais cedo; 

● Manter todos os espaços limpos e organizados; 

● Respeitar cada ambiente; 

● Cuidar dos materiais existentes; 

● Não utilizar aparelhos eletrônicos nos momentos de atividades; 

● Não trazer materiais esportivos e brinquedos; 

● Participar das atividades promovidas; 

● Respeitar os educadores e colegas em todos os ambientes; 

● Ser prestativo e dedicado quando for solicitado para ajudar; 

● Trazer o boletim escolar, quando solicitado; 

● Zelar pela conservação dos materiais esportivos e devolvê-los ao término das 

atividades; 

● Evitar se envolver em aglomerações e brigas; 

. 

PROCEDIMENTO TÉCNICO DENTRO DO 
PROJETO: 
 

Partindo da premissa que nossos projetos são na sua maioria em espaços 

internos de terceiros (escolas públicas, ginásios, centros de esporte), necessitamos de 

alguns procedimentos que esperamos dos nossos representantes: 

● Usar sempre o uniforme para se identificar como professor ou estagiário; 
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● Utilizar os coletes do Futebol de Rua nas atividades; 

● Colocar sempre os materiais de divulgação do projeto (banners, faixas, etc.); 

● Tratar com respeito e cordialidade os outros funcionários; 

● Representar a identidade e os valores do Futebol de Rua; 

● Durante as atividades do projeto, pedir sempre que o espaço esportivo seja 

utilizado exclusivamente pelo Futebol de Rua, sem atividades paralelas. 

 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
 

A metodologia utilizada pelo Instituto Futebol de Rua para monitorar e 

avaliar a execução dos projetos inclui a avaliação por objetivos, avaliação 

somativa, formativa, processos e resultados. Esse conjunto de avaliações 

permite ter clareza se os objetivos do projeto estão sendo alçados para gerar o 

impacto social proposto. 

De uma forma geral, o processo de monitoramento e avaliação do projeto 

consiste em procedimentos de análise e acompanhamento das ações e 

resultados ligados a sua execução. Este processo, em última análise serve para 

definir um possível redirecionamento do projeto ou ainda para confirmar se foram 

atingidos os objetivos anteriormente determinados.  

 

Um projeto necessita de procedimentos de coleta e 
sistematização de dados e informações que não apenas 
subsidie o gerenciamento (uso interno), como também 
permita a comunicação e negociação com outros atores 
(uso externo)” (BROSE, 1999). 

 

Utilizamos avaliação formativa e somativa justamente para determinar 

que as mesmas, respectivamente, tenham o papel de: 1) dar informações 

avaliatórias úteis para a melhoria do programa ou projeto; 2) dar aos gestores 

informações para tomada de decisão acerca do encerramento, continuidade ou 

adaptações no programa ou projeto. No caso do primeiro, o público-alvo é 

formado pelos usuários e as decisões têm caráter de desenvolvimento do 
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processo, enquanto no segundo o público-alvo é a equipe do projeto e as 

decisões se baseiam em implantação, encerramento, continuidade ou 

ampliação/redução. Nesse caso, enquanto a avaliação formativa tem o objetivo 

de determinar o valor ou a qualidade para diagnóstico, e com isso buscar a 

melhoria do projeto, a somativa determina o valor e o mérito para posterior 

tomada de decisão pelos gestores e financiadores em relação ao futuro projeto. 

As metas do projeto Futebol de Rua pela Educação são compreendidas 

como objetivo de forma quantificada. Quando utilizamos este termo, estamos 

falando de tarefas específicas, que precisam ser realizadas de forma regular, 

para alcançar os objetivos determinados. É importante saber que as metas são 

temporais e estritamente ligadas a prazos, ou seja, elas são as pequenas ações 

que precisam ser realizadas diária, semanal e mensalmente, para que se 

alcance o objetivo final proposto, de forma organizada e planejada. 

Outro termo importante dentro desse processo são os Indicadores. 

Conforme descrito por Armani (2000) “os indicadores são os padrões ou sinais 

que nos indicam se alcançamos nossos propósitos”, isto é, são instrumentos 

utilizados para medição do alcance de determinadas metas ou objetivos. De uma 

forma geral, ele visualiza a qualidade, a quantidade, a direção e a forma das 

mudanças de um parâmetro definido no planejamento do projeto. 

 

Indicadores e Metas 

Futebol de Rua Pela Educação Ano X /2021 e Futebol de Rua Pela Educação Brasil 2021 

Indicadores - quantitativo Meta Instrumento Periodicidade 

Taxa de Ocupação de Vagas 90% Cadastro dos Alunos Semestral 

Taxa de Aproveitamento de Carga 

Horária 

90% Cronograma de 

atividades 

Mensal 

Taxa de Frequência nas Atividades 75% Lista de Frequência Mensal 

Número de Beneficiários (Indiretos) metal anual do 

projeto 

Lista Inscritos 

eventos 

Semestral 

Número de Beneficiários (diretos) metal anual do 

projeto 

Cadastro dos Alunos Semestral 

Quantidade de ações a serem 

realizadas por núcleo  

*(previsão acima 

de 25 atividades 

por turma) 

Relatório Semanal 

de Atividades 

Semanal 

Participação nas atividades 

esportivas 

Taxa de frequência  

50% 

Listra frequência Semanal 

Indicadores - qualitativo Meta Acompanhamento  
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Percepção de desenvolvimento do 

Fair-play 

Desenvolvimento 

do Fairplay 

Questionário de  

Autoavaliação 

Semestral 

Percepção de desenvolvimento do 

Protagonismo 

Desenvolvimento 

do protagonismo 

Questionário de  

Autoavaliação 

Semestral 

Percepção de desenvolvimento das 

habilidades socioemocionais 

Reconhecer suas 

emoções 

Questionário de  

Autoavaliação 

Semestral 

Percepção de desenvolvimento de 

Valores 

Saber reconhecer 

suas emoções 

Questionário de  

Autoavaliação 

Semestral 

Relacionamento com colegas Resolver conflitos 

com Diálogos 

Questionário de  

Autoavaliação 

Semestral 

Participação em sala de aula Melhora da 

participação 

Questionário de  

Autoavaliação 

Semestral 

Desempenho escolar Melhora do 

desempenho 

escolar 

Questionário de 

Autoavaliação 

Boletim Escolar 

 

Anual 

Comportamento em sala de aula Melhora do 

comportamento em 

sala de aula 

Questionário de 

Autoavaliação 

Boletim Escolar 

Anual 

Fortalecimento do vínculo com a 

escola 

Permanência da 

criança na escola 

100% do 

participantes do 

projeto 

 

Planilha de Matrícula 

escolar 

 

Planilha de 

Conclusão escolar 

Anual 

 

 

Instrumentos Utilizados 

INSTRUMENTO PERÍODICIDADE RESPONSAVÉL 

1. Cadastro de Alunos  Anual (durante o projeto) Pedagogo 

2. Relatório Oficina de Formação 
Humana 

A cada aula 
aplicada(semanal) 

Pedagogo 

3. Relatório Oficina Futebol de Rua  A cada aula 
aplicada(semanal) 

Professor de Ed. 
Física 

4. Diagnóstico Esportivo e 
Acompanhamento Esportivo 

Semestral Professor de Ed. 
Física 

5. Acompanhamento Escolar Semestral Pedagogo 

6. Pesquisa de Percepção/Satisfação Semestral Pedagogo /Professor 
de Ed. Física 

7. Lista de frequência A cada aula aplicada Pedagogo 

8. Relatório Final do Projeto Parcial e No 
Encerramento das 
Atividades 

Pedagogo /Professor 
de Ed. Física 
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Descrição dos Instrumentos 

 

Cadastro / Ficha de Inscrição 

Documento preenchido no ato da matrícula com os dados dos/as 

beneficiários/as e pais/responsáveis pelo projeto. Os cadastros deverão ser 

realizados pela equipe do núcleo, porém fica o professor pedagogo responsável 

pelo envio das informações à coordenação. Para cadastrar um aluno é 

necessário: Ficha de Inscrição, Contrato de Gratuidade, RG do Responsável, 

RG ou Registro de Nascimento do Beneficiário, Declaração de Matrícula da 

Escola e Comprovante de Endereço. 

 

Relatório de Frequência dos Participantes  

Registro de presença dos alunos nas atividades. O documento é de 

responsabilidade do professor pedagogo, deverá ser realizado no primeiro 

momento da aula e enviado mensalmente de acordo com o cronograma de 

avaliação e monitoramento. 

 

Relatório de Aula semanal 

O relatório de aula é o principal instrumento para acompanhar, avaliar e 

monitorar as ações do projeto. É por meio dele que verificamos o impacto do 

projeto. Respeitando as especificidades de cada oficina, tanto o professor 

pedagogo quanto o professor de educação física precisam preencher o relatório 

semanalmente de acordo com a oficina aplicada. 

 

Avaliação Esportiva Diagnóstica 

O Instituto Futebol de Rua acompanha seus alunos semanalmente, e ao 

final de cada aula o professor faz o registro de suas aulas nos relatórios, desta 



 

86 
 

forma o suporte e a coordenação poderão acompanhar o desenvolvimento dos 

alunos e das aulas. Porém, as aulas esportivas visam o desenvolvimento 

humano em diversos aspectos (motor, afetivo-social, psicológico, cognitivo, entre 

outros), dentre eles destacamos o motor, o qual podemos aplicar uma avaliação 

inicial e outra final, para podermos comparar como ocorreu o processo de 

desenvolvimento destes alunos. 

Para tal, sugerimos a aplicação de um teste simples, de domínio, 

condução de bola, chute e domínio corporal, para que além de acessível, o 

professor possa aplicar em todos os núcleos, a fim de no início diagnosticar o 

padrão motor de seus alunos e ao final possa comparar como evoluiu este 

padrão. 

Teste: aplicar um circuito motor simples, que consiste na condução de 

bola por entre os cones ou outro tipo de obstáculo, em zig-zag e ao final o aluno 

chute a bola no mini gol, e volte trazendo a bola no pé, conduzindo-a até o ponto 

de saída. Vejamos o esquema: 

 

Legenda: 

EDUCANDO  CONE 

 

Devendo considerar como critérios de avaliação: 
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- Avaliação diagnóstica: 

1. compreensão do circuito; 

2. execução do circuito (número de erros); 

3. domínio do corpo (velocidade na execução); 

4. domínio de bola durante o exercício (velocidade e controle da 

bola). 

- Avaliação final: 

1. aprimoramento da execução (aumento da velocidade); 

2. execução do circuito sem erros; 

3. manter o domínio corporal e da bola durante a execução. 

 O professor deverá considerar o contexto, material, local, faixa etária e a 

evolução dos educandos ao longo do processo de ensino, buscando a inclusão 

dos diferentes níveis de desenvolvimento de cada criança. 

 

Relatório Semestral de Acompanhamento Escolar dos Alunos 

O relatório de acompanhamento escolar é um instrumento que visa 

monitorar o aproveitamento do aluno na escola. A instituição parceira do projeto 

tem a responsabilidade em fornecer as informações relativas a cada aluno 

semestralmente. É função do professor pedagogo solicitar o documento na 

escola e repassar a coordenação do projeto em Curitiba. 

Através do relatório de acompanhamento escolar aferimos alguns 

resultados qualitativos em relação à participação da criança no projeto. Além de 

perceber um pouco mais da realidade dessas crianças e adolescentes ao que 

se refere às questões ligadas à vulnerabilidade, instrumentalizando uma leitura 

que qualifica nossas ações sejam em âmbito educacional em conjunto com a 

escola, esportivo e/ou social. 

Este relatório é aplicado em duas etapas, uma no primeiro semestre e a 

outra no segundo semestre, para que assim, possamos ter os elementos 

comparativos em relação ao desenvolvimento que propomos. 

 

Pesquisas de Satisfação 
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Desde 2020 a pesquisa de satisfação integra no mesmo instrumento a 

Pesquisa de Acompanhamento Escolar. Nele aferimos em escala o grau de 

satisfação tanto dos participantes do projeto, quanto de seus familiares e 

gestores das escolas parceiras. Neste instrumento colhemos também os 

depoimentos desses sujeitos que nos auxiliam a qualificar os dados 

apresentados pela média em escala. 

 

Relatório Semestral e Relatório Anual 

Estes relatórios produzidos semestralmente e a cada ano-projeto 

finalizado, são um compilado de todos os dados obtidos pelos instrumentos 

acima, atividades realizadas pelo projeto tanto internas como para seus 

beneficiários, inclusive com questões ligadas à gestão, formação continuada 

docente e quadro geral de colaboradores/as. Além, dos depoimentos de todos 

os sujeitos que compõem este grande projeto que é o Futebol de Rua pela 

Educação. 

O objetivo principal deste relatório é a transparência, tanto com quem 

investe tempo e recursos para levar às crianças beneficiárias aquilo que 

propomos e assim, estruturarmos nossas ações em diferentes aspectos. 

Um processo de inclusão ao esporte pelo desenvolvimento humano, que 

pretende ser transformador de uma determinada realidade, exige dos/as 

profissionais envolvidos muita disciplina organizativa, diálogo permanente, 

planejamento e avaliação constantes.      

Nesta perspectiva, o Instituto Futebol de Rua criou um sistema de 

acompanhamento do trabalho pedagógico/esportivo aula a aula, com o objetivo 

de produzir ferramentas e indicadores que possibilitem o acompanhamento de 

cada estudante participante do projeto.  

Os dados obtidos através dos relatórios de aulas, a análise e avaliação 

dos relatórios, semanais e semestrais, de desempenho e atividades compõem 

uma série de indicadores que nos auxiliam, não só, na mais proveitosa condução 

das atividades do projeto, como também, na consolidação dos princípios de 

transparência e publicidade dos investimentos recebidos pela instituição, bem 
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como seus resultados objetivos e subjetivos. Conforme disposto no Quadro 1 de 

instrumentos e a metas de acompanhamento. 
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