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Educação para o desenvolvimento humano pelo esporte: Um estudo do projeto 
futebol de rua pela educação 

 

 

Fabiane do Prado Penteado1 
 

 

Resumo 
 

Este artigo busca identificar as possíveis contribuições do projeto Futebol de Rua 
pela Educação para os beneficiários do programa esportivo desenvolvido pelo 
Instituto Futebol de Rua. Por meio de pesquisa exploratória, o trabalho apresenta 
revisão bibliográfica a respeito da evolução do conceito de esporte na sociedade, as 
leis brasileiras que garantem o direito ao esporte a todo cidadão, bem como as 
concepções da educação para o desenvolvimento humano pelo esporte na 
perspectiva da inclusão. O trabalho ainda contextualiza as ações do projeto Futebol 
de Rua pela Educação, apresentando suas diretrizes metodológicas. Para o 
levantamento dos dados foi aplicado um questionário com objetivo de verificar a 
percepção dos alunos sobre o projeto. A partir da análise da pesquisa foi possível 
mapear os resultados do programa, os quais foram apresentados nas considerações 
finais. 
 

Palavras-chave: Futebol de Rua. Inclusão Social. Educação pelo Esporte. 
 

Introdução 

 

O esporte tem se revelado como uma importante ferramenta de apoio à 

educação. Assumindo novos papéis que vão além das atividades de educação física 

escolar, utilizando metodologias esportivas inovadoras para o processo de 

desenvolvimento humano. 

Nesse sentindo o Instituto Futebol de Rua – FDR, tem se destacado ao 

desenvolver projetos esportivos educacionais que colaboram com a rede pública de 

ensino. Este artigo busca identificar as possíveis contribuições do projeto Futebol de 

Rua pela Educação para os beneficiários do programa. O público alvo do projeto são 

crianças e adolescentes de 06 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social. 

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

tem como missão a inclusão social por meio do esporte. A sede da instituição está 

localizada na cidade de Curitiba-PR e desde 2006 a organização vem 

desenvolvendo projetos de promoção esportiva. Atualmente o projeto acontece nos 
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estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo e atende 

mensalmente cerca de 860 crianças e adolescentes. 

O projeto Futebol de Rua pela Educação é um programa sócio-esportivo, com 

duração de 10 meses, com uma proposta educativa baseada no conceito do Esporte 

para Desenvolvimento Humano. O programa acontece em parceria com escolas 

públicas e busca estimular nos participantes do projeto a melhora na aprendizagem 

escolar, a inclusão esportiva, cultural, aquisição de valores e a formação para 

cidadania, garantindo aos participantes o direito ao esporte seguro e inclusivo.  

A partir da metodologia proposta pelo Instituto FDR, esse estudo foi norteado 

pelos seguintes questionamentos: quais são as contribuições do projeto Futebol de 

Rua pela Educação para os beneficiários do programa? Como o projeto Futebol de 

Rua pela Educação colabora para promoção do direito ao esporte seguro e 

inclusivo? Como o programa Futebol de Rua pela Educação contribui para o 

processo de inclusão social das crianças envolvidas?   

O caminho para a busca de respostas às questões norteadoras inicia-se a 

partir da base conceitual sobre esporte para o desenvolvimento humano, a inclusão 

social, o direito ao esporte, a descrição do projeto Futebol de Rua pela Educação e a 

análise da pesquisa. 

Considerando a amplitude do projeto, o estudo será realizado nas instituições 

parceiras do Instituto Futebol de Rua, localizadas nas cidades de Curitiba-PR, 

Heliópolis-SP, Navegantes-SC e São José dos Pinhais-PR. Para identificar as 

contribuições do projeto, optou-se por aplicar a pesquisa com crianças e 

adolescentes de 08 a 17 anos, participantes do programa esportivo ha mais de 1 

ano.   

O tipo de pesquisa a ser realizada é exploratório, pois conforme Gil (1999, p. 

43) 

Um trabalho é de natureza exploratória quando envolver levantamento 
bibliográfico entrevistas com pessoas que tiveram (ou têm) experiências 
práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem 
a compreensão. Possui ainda a finalidade básica de desenvolver, esclarecer 
e modificar conceitos e ideias para a formulação de abordagens posteriores. 
Dessa forma, este tipo de estudo visa proporcionar um maior conhecimento 
para o pesquisador acerca do assunto, a fim de que esse possa formular 
problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas 
por estudos posteriores. 

 



 3 

A pesquisa se dará por meio de questionário com objetivo de coletar 

informações referentes ao programa. A enquete será aplicada com os educandos 

participantes do projeto Futebol de Rua pela Educação Ano VII - 2018. 

Os dados coletados serão tabulados, analisados e os resultados serão 

apresentados nas considerações finais. 

 

1. Referencial Teórico 

 
O esporte historicamente é uma atividade humana criada e socialmente 

construída. Representando valores e costumes de uma de uma sociedade, como os 

jogos da antiguidade, que eram fortemente influênciados pela caça, guerra, vida, 

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

(BRASIL, 2009). 

Nesse sentindo, Barroso e Darido (2006, p. 110) afirmam que “o esporte é um 

fenômeno sociocultural, considerado patrimônio da humanidade”. Sob essa 

perspectiva podemos inferir que o esporte assume diferentes papeis de acordo com 

época da história e o cenário social no qual está inserido. 

De acordo com Tubino (2010), o marco de mudanças de paradigmas no 

esporte acontece em meados do século XX a partir da Carta Europeia do Esporte 

para Todos (1975) e a Carta Internacional de Educação Física e Esporte da 

UNESCO (1978). Esses documentos são considerados referências para concepção 

do esporte nos dias atuais. 

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

Conferência Geral da UNESCO, em 1978 destaca 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, p. 1). 

 

A partir desse marco conceitual, o esporte passa ser compreendido por meio 

de três dimensões, que de acordo com Tubino (2002, p.65) foram categorizadas em: 

“Esporte-Educação: Esporte Educacional e Esporte Escolar; Esporte-Lazer: Esporte 

lazer, de participação ou de tempo livre; Esporte de desempenho ou de rendimento: 

Esporte de desempenho ou de alto rendimento”. 
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Essa nova forma de compreender e pensar o esporte constituem princípios 

para orientar diferentes práticas esportivas, principalmente aquelas com finalidades 

de desenvolvimento humano. 

Nesse sentindo a concepção de esporte adotada nesse artigo é do Esporte 

Educacional: 

 

É o esporte utilizado como instrumento de educação, com metas bem 
definidas a serem atingidas por meio da prática; entende-se também como 
aquele praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de 
educação, evitando-se a seletividade e a hipercompetitividade de seus 
praticantes; por fim tem por finalidade alcançar o desenvolvimento integral 
do indivíduo, a sua formação para o exercício da cidadania. (TUBINO, 2013, 
p. 43). 

 

A dimensão denominada esporte educacional é uma manifestação do esporte 

com foco na inclusão social, consolidando o esporte como um direito de todos. 

No Brasil, a prática esportiva é um direito de todo cidadão. A Constituição de 

1988 foi a primeira lei oficial do Brasil que institucionalizou o Esporte como um 

direito, sendo o Estado o responsável por provê-lo. No Título VIII – da Ordem social, 

no Capítulo III – Da Educação, da Cultura e do Desporto o art. 217, descreve: 

 

Seção III 
Do Desporto 
Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não 
formais, como direito de cada um, observados: 
I – a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto 
a sua organização e funcionamento; 
II – a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 
desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto 
rendimento; 
III – o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não 
profissional; 
IV – a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação 
nacional.(BRASIL, 1988). 

 

Apesar de a constituição garantir o direito ao esporte, o governo brasileiro 

ainda não consegue garantir oportunidades de acesso a todos os seus cidadãos. 

Ao que se refere a criança ao adolescente, o Estatuto da Criança e 

Adolescente – ECA, promulgado em 1990, determina que: 

 

Art. 4 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
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referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer 
(...). 
Art. 16 
O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: IV – brincar, 
praticar esportes e divertir-se. (BRASIL, 1990). 

 

A Carta dos Direitos da Criança ao Esporte, lançada em Genebra em 1988 e 

posteriormente relançada em 1995 em Avignon (França), apresenta onze itens: 

 
1 – Direito de praticar esporte; 2 – Direito de se divertir e de jogar; 3 – 
Direito de usufruir de um ambiente sadio; 4 – Direito de ser tratado com 
dignidade; 5 – Direito de ser rodeado e treinado por pessoas competentes; 
6 – Direito de seguir treinamentos apropriados aos ritmos individuais; 7 – 
Direito de competir com jovens que possuem as mesmas possibilidades de 
sucesso; 8 – Direito de participar de competições apropriadas; 9 – Direito de 
praticar o próprio esporte com absoluta confiança; 10 – Direito de tempos de 
repouso; 11 – Direito de não ser um campeão. Respeitar o ser em 
desenvolvimento no sentido de garantir uma educação esportiva de 
qualidade que possa oferecer o aprendizado do gesto esportivo combinado 
com a possibilidade de gosto pelo esporte é um eixo que perpassa toda a 
carta. Da mesma forma, ampliar experiências motoras e sociais dos grupos, 
a fim de estabelecer “consciências” dos direitos que possam ser introjetadas 
e vividas democraticamente (SADI, 2004, p. 30). 

 

A partir do contexto histórico apresentando podemos inferir que os 

movimentos internacionais pela garantia do direito ao esporte tiveram forte influência 

na legislação brasileira.  

A Lei Pelé – Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 – elaborada e promulgada 

a partir da Constituição, é o marco legislativo que rege o funcionamento do esporte 

no País. Segundo essa lei, existem três formas básicas de práticas esportivas: o 

esporte de rendimento, o esporte de participação e o esporte educacional. 

Por meio da Lei Pelé, políticas públicas esportivas passaram a ganhar forma 

no país, como o desenvolvimento do programa Segundo Tempo, Bolsa Atleta e a Lei 

de Incentivo ao Esporte. (BRASIL, 2009) 

Os anos que antecederam a realização dos “Mega Eventos” esportivos no 

Brasil em 2014 e 2016, foram marcados por um importante debate a respeito do 

direito ao esporte seguro e inclusivo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância – 

UNICEF, utilizou a pauta do esporte para fomentar o tema na sociedade, 

defendendo que: “Toda criança e adolescente tem direito ao esporte seguro e 

inclusivo o qual representa condições essenciais para o desenvolvimento integral de 

meninas e meninos e, assim, ajuda a promover a transformação social.” (UNICEF, 

2011, p. 3) . 
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É sob esse viés que a educação pelo esporte com fins para o 

desenvolvimento humano tem ganhado espaço, promovendo acesso e a garantia do 

direito ao esporte a crianças e adolescentes do Brasil. Essa metodologia foi 

preconizada pelo Instituto Airton Senna e sua base conceitual serviu de inspiração 

para diversos programas esportivos educacionais no Brasil. 

O conceito proposto pela metodologia enfatiza que “Toda criança tem um 

potencial em si e o direito de desenvolvê-lo. É possível desenvolver esse potencial 

por meio do esporte”. 

Nesse sentindo “A Ideia fundamental do desenvolvimento Humano, está na 

realização plena dos direitos humanos, na promoção da liberdade e na oferta 

equitativa de oportunidades para a pessoa desenvolver seus potenciais” 

(HASSENPLUG, 2004, p.8).  

Essa nova forma de compreender o esporte constitui um caminho para 

educação complementar à escola permitindo, de acordo com Hassenplug (2004, p. 

8):  

 

Educar crianças e jovens para vida, promovendo, dessa forma, o 
desenvolvimento humano em nosso país. Trabalhando dentro da filosofia da 
educação pelo esporte, crianças e jovens desenvolvem competências, 
pessoais, sócias, cognitivas e produtivas.  

 

Nesse sentindo, o desenvolvimento de habilidades ou competências só pode 

ocorrer quando são garantidas a crianças e jovens oportunidades educativas reais 

para isso. Por esse ângulo Hassenplug (2004, p. 8) afirma:  

 

As oportunidades educativas são fundamentais para desenvolver as 
potencialidades das pessoas, para prepará-las a viver plenamente as suas 
possibilidades, para fazer escolhas baseadas em valores para, além de 
fortalecer as sociedades, superar a pobreza e a exclusão social. 

 

Nessa perspectiva, a educação pelo esporte tem promovido oportunidades de 

inclusão para crianças e jovens no Brasil. Desde a década de 90 a inclusão social 

vem sendo palco de debates e reflexões em diferentes áreas na sociedade brasileira 

devido às transformações no cenário econômico, político e social. 

O termo é compreendido como um conjunto de ações que garante a 

participação igualitária de todos na sociedade, independente da classe social, da 
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condição física, da educação, do gênero, da orientação sexual, da etnia, entre outros 

aspectos. 

De acordo com Sheppard, (2006, p. 22) “A inclusão social está relacionada 

com a procura de estabilidade social através da cidadania social, ou seja, todos os 

cidadãos têm os mesmos direitos na sociedade.” 

Nesse sentindo, o relatório conjunto sobre a inclusão social das Comunidades 

Europeias utiliza a seguinte definição: 

 

Inclusão Social é o processo que garante que as pessoas em risco de 
pobreza e exclusão social acedam às oportunidades e aos recursos 
necessários para participarem plenamente nas esferas económica, social e 

cultural e beneficiem de um nível de vida e bem‑ estar considerado normal 

na sociedade em que vivem. (COM, 2003, p. 9) 

 

A inclusão abrange um grupo de indivíduos que não têm as mesmas 

oportunidades dentro da sociedade. Mas os excluídos socialmente são também os 

que não possuem condições financeiras dentro dos padrões impostos pela 

sociedade. 

Faleiros (2006, p. 4) afirma que “a exclusão é definida, neste contexto, como 

negação da cidadania, da garantia e efetividade de direitos civis, políticos e sociais, 

ambientais e da equidade de gênero, raça, etnia e território.” 

O Brasil presencia grandes desigualdades sociais e consequentemente, 

exclusão de diversos grupos dos seus direitos básicos como cidadãos. 

É nesse cenário que o esporte vem se destacando como um elemento capaz 

de diminuir desigualdades sociais, sendo um direito universal e fundamental  e como 

tal todos deverão ter as possibilidades e facilidades para alcançar a efetiva 

realização desse direito.  

O esporte e particularmente o futebol é uma paixão que mobiliza milhões de 

pessoas no Brasil. O futebol é um esporte coletivo com regras universais, sendo 

praticada da mesma forma em várias partes do mundo. Essa paixão pode ser 

exemplificada pelo sonho de milhares de garotos em se tornarem jogadores de 

futebol, com o sonho de acenderem socialmente e retirar suas famílias da situação 

de pobreza. 

A maioria dos meninos e meninas apaixonados pelo futebol inicia a busca do 

sonho de ser um jogador profissional nas ruas e calçadas do seu bairro. É através 
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do brincar de futebol que crianças e adolescentes tem os primeiros contatos com 

essa categoria esportiva.  

A modalidade futebol de rua remonta à brincadeira de infância Novaes (1981, 

p. 64), em seu texto Futebol de Rua, descreve: "(...) perto do Futebol de Rua, 

qualquer pelada é luxo e qualquer terreno baldio é o Maracanã em jogo noturno". É 

o futebol acessível da criança ao adulto onde as regras são definas pelos 

participantes. 

O conceito utilizado pelo Instituto Futebol de Rua, está baseado na 

ressignificação dessa modalidade esportiva, para fins educacionais e inclusão 

esportiva. No próximo capitulo serão descritas as características do projeto Futebol 

de Rua pela Educação e a metodologia utilizada no desenvolvimento das atividades.  

 

2. PROJETO FUTEBOL DE RUA PELA EDUCAÇÃO 

 

O projeto “Futebol de Rua pela Educação” é um programa sócio-esportivo que 

apresenta uma proposta educativa baseada no conceito da educação pelo esporte. 

O objetivo do projeto é promover o direito ao esporte, a inclusão social e cultural, 

fortalecendo os vínculos dos participantes com a escola, estimulando a melhora da 

aprendizagem, complementando as ações da rede formal de educação. (FDR 2014) 

O projeto atende crianças e adolescentes de 06 a 17 anos e as aulas do 

programa acontecem uma vez na semana, em parceria com escolas públicas. Cada 

escola é denominada “Núcleo Futebol de Rua”,  e cada  núcleo conta com 2 turmas, 

com a capacidade de atendimento de 40 alunos cada, totalizando um atendimento 

de 80 alunos por escola. 

As crianças e adolescentes são atendidas no horário contrário ao turno 

escolar e participam durante 1 hora das oficinas de formação humana e 2 horas das 

atividades de futebol de rua. 

Atualmente são 12 escolas beneficiadas em quatro estados, com um 

atendimento total de 857 crianças e adolescentes, sendo 544 meninos e 313 

meninas.  
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Gráfico 1 – Participação por gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O número expressivo de meninas participando das atividades de Futebol de 

Rua pode ser explicado pelo fato da instituição ter entre os seus objetivos promover 

a igualdade de gênero. Nesse sentido o instituto Futebol de Rua afirma que é 

signatário do pacto global da ONU para o desenvolvimento sustentável e a 

instituição tem como uma das metas promover a igualdade entre homens e mulheres 

por meio do Futebol. (FDR 2018) 

Conhecida como “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável” apresenta 17 Objetivos e 169 metas para o 

desenvolvimento global (ONU 2015). Os objetivos adotados pelo FDR incluem saúde 

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

desigualdades.  

De acordo com a ONU, Os Objetivos e metas estimularão as ações nos 

próximos 15 anos em áreas de fundamental importância: pessoas, planeta, 

prosperidade, paz e parceria. 

É com essa ótica o projeto Futebol de Rua pela Educação tem atuado, 

buscando construir um mundo com mais igualdade de oportunidades para todos. 

São 10 anos de trabalho beneficiando mais de 10 mil crianças no Brasil, mais de 50 

instituições integradas ao programa. (FDR 2018). 

63%

37%

Meninos

Meninas
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Por esse ângulo a pesquisa foi desenvolvida em escolas onde a instituição 

tem resultados consolidados. O quadro a seguir indica os núcleos que participaram 

da pesquisa, cidade onde estão localizados e a quantidade de alunos beneficiados 

por escola. 

 

Tabela 1 – Núcleos participantes da pesquisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos seis núcleos, em que a enquete foi aplicada o programa vem sendo 

desenvolvido há um período superior a um ano. 

As concepções e as diretrizes metodológicas do Projeto Futebol de Rua pela 

Educação estão fundamentadas nos quatro pilares da educação: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser (FDR 2014).  

No planejamento das ações, as quatro competências servem de elementos 

estruturadores das intervenções propostas, ou seja, todas as ações educativas 

formuladas contemplam os quatro eixos. Nesse sentindo as escolhas dos conteúdos 

pedagógicos são feitas levando em conta a capacidade de concretizar e expressar, 

no curso das ações educativas, as quatro competências básicas. (FDR 2014). 

As ações desenvolvidas permitem a incorporação dessas competências, até 

que se firmem como uma nova atitude perante a vida. 

O projeto Futebol de Rua pela Educação utiliza o futebol de rua, para 

estimular o desenvolvimento escolar e a cidadania. O programa combina os 

elementos: prática esportiva, formação de valores e inclusão cultural em um 

processo educativo, inclusivo e dialógico para a formação de valores cidadãos na 

quadra, na escola, na rua e na vida, potencializando e complementando as ações da 

 

Núcleos Futebol de Rua Cidade Nº. Beneficiados 

1. CEU- Campos Sales Heliópolis-SP 43 

2. CEU- Holde Scartezini Navegantes-SC 70 

3. Escola M. Anita Merhy Gaertner. Curitiba-PR 79 

4. Escola Estadual Conselheiro Carrão. Curitiba-PR 97 

5. Escola M. Professora Elvira Pilotto Carrano. SJP-PR 58 

6. Escola M. Senador Enéas Faria. Curitiba-PR 80 

Total de alunos beneficiados 427 

Total de Alunos que participaram da pesquisa 301 

Fonte: Elaboração própria 
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rede pública de ensino, fortalecendo o sistema de garantia de direitos e rede de 

proteção voltada às crianças, adolescentes e jovens. (FDR 2014) 

O traçado metodológico do projeto Futebol de Rua pela Educação (2014, p. 8) 

destaca que “as oficinas de formação humana constituem ambiente de participação, 

onde jogadores têm voz e promove o diálogo com mecanismo de interação e 

resolução das diferenças”. Os eixos transversais trabalhados incluem: cultura de 

paz, meio ambiente, saúde, gênero, enfrentamento ao racismo, comunicação e a 

cultura. 

Nas oficinas de futebol de rua, meninos e meninas jogam juntos. A principal 

regra é o fair play, ou seja, as faltas e o contato faltoso são proibidos, o que torna o 

jogo mais bonito e propício para todos. O “campo” onde os educandos jogam, pode 

ser qualquer espaço dentro da escola que é permito utilizar a bola. São dois times, 

com 3 jogadores por equipe, os dribles valem 3 pontos e gol apenas 1 ponto. Vale 

salientar que não há goleiro nessa modalidade de futebol e as traves de gols e a 

quadra são adaptados conforme a estatura do público atendido. (FDR 2014). 

Na perspectiva da interdisciplinaridade o programa proporciona a interação 

entre diversas áreas do conhecimento a partir da modalidade esportiva Futebol de 

Rua, objetivando assim uma compreensão mais ampla sobre as situações problema 

que são propostas para os educandos.  

A análise da pesquisa a seguir abordará as possíveis contribuições do 

programa esportivo. 

 

3. CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO FUTEBOL DE RUA PELA 
EDUCAÇÃO 

 

A pesquisa de percepção aplicada com os beneficiários do projeto Futebol de 

Rua pela Educação ano VII foi realizada com 301 educandos, de 01 a 21 de 

setembro de 2018, o que representa 30% dos atendidos. O público respondente 

participa do programa esportivo há mais de um ano e são oriundos das escolas 

parceiras de Curitiba-PR, Heliópolis-SP, Navegantes-SC e São José dos Pinhais-

PR. 

Entre os educandos que responderam a pesquisa 74% estão na faixa etária 

de 8 a 10 anos. Ao que se refere ao gênero, 72,1% são meninos e 29,1% são 
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meninas. A maioria vive em regiões de ampla vulnerabilidade social, apresentando 

alguma dificuldade de aprendizagem e foram encaminhadas pelo setor pedagógico 

da escola para participar do programa.  

Nesse sentindo o Instituto Futebol de Rua busca garantir que seus 

beneficiários tenham as mesmas oportunidades de desenvolver seus potenciais e 

competências por meio do esporte. Ao utilizar a interdisciplinaridade o programa 

promove a interação com várias áreas do conhecimento, permitindo ao aluno 

vivenciar situações problema e propor soluções. 

A pesquisa apontou a relação dos participantes com o esporte antes de se 

integrarem projeto, onde verificou-se que 71,8% não praticava nenhuma modalidade 

esportiva com frequência e apenas 29,2% afirmaram praticar regularmente. 

Outro dado relevante destaca que 52,8% dos atendidos passaram a fazer 

outras atividades físicas além das aulas do Futebol de Rua. Entre as atividades 

relatadas estão o futebol de campo e o handebol. 

Ao que se refere às atividades de inclusão cultural, 53,2% dos entrevistados 

afirmaram nunca ter frequentado museus, teatros ou outros equipamentos públicos 

que ofertam atividades culturais. Após a participação no projeto 39,2% passaram a 

frequentar espaços culturais porém 60,8% das crianças e adolescentes apenas tem 

acesso às atividades disponibilizadas pelo programa esportivo. 

Outra evidência apresentada pela pesquisa remete a percepção dos alunos 

sobre o ambiente do projeto. O gráfico a seguir demonstra a compreensão dos 

alunos sobre o espaço educativo. 

 

Gráfico 2 – No projeto é onde eu me sindo. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Perguntados como eles se sentem participando projeto, 64,1% afirmaram que 

se sentem “À Vontade”; 87% “Alegre” e 57,8% “Respeitados”. Esses dados 

descrevem o ambiente educativo do projeto, e nessa perspectiva o papel mais 

importante do educador é fornecer um ambiente seguro, acolhedor e respeitoso para 

que o aluno possa crescer e fazer suas descobertas. (FDR 2014). 

Sentir-se alegre e respeitado proporciona uma aprendizagem prazerosa, 

contribuindo para que educandos e educadores sejam transformados pelo esporte, 

uma vez que são considerados protagonistas das ações educativas. (HASSENPLUG 

2004).  

Para aprofundar o conhecimento sobre a relação dos beneficiários com o 

projeto, os alunos foram questionados a respeito do seu envolvimento com programa 

esportivo. Para tal, foi elaborado um quadro com 10 perguntas onde os educandos 

deveriam escolher entre “sim” ou “não”, indicando as áreas que despertam maior ou 

menor interesse e engajamento.  Os resultados podem ser observados no gráfico 3. 

 

Gráfico 3: O projeto Futebol de Rua pela Educação é o lugar onde eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

As áreas de maior interesse citadas pelos alunos incluem: Fazer amigos 

87,4%; Participar das atividades 57,5%; Aprendendo a ser respeitoso 54,2%. Essas 

informações revelam o processo de socialização que acontece no grupo, as 

experiências vivenciadas contribuem para o convívio na sociedade  

Os educandos também escolheram o que mais gostam no projeto, os 

resultados são resprestandos no gráfico 4.  
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Gráfico 4: O que você mais gosta no projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nessa enquete os respondentes tinham opção de escolher 2 opções. A partir 

dos resultados apontados no gráfico 4, observa-se que 75,7% afirmaram que gostam 

mais dos professores e 46,5% dos passeios. 

Ao afirmarem a sua preferência pelos educadores pode-se inferir que existe 

um vínculo profundo estabelecido entre professor-aluno. Nem as oficinas futebol de 

rua ou os passeios foram consideras as mais importantes pelos beneficiários do 

programa. 

Verifica-se então que o educador é um elemento de ampla importância no 

projeto, uma vez que as crianças e jovens o tem com referência para o seu processo 

de aprendizagem. Nesse sentindo o Educador 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. (FDR 2014).  

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. (FDR 2014). 

Buscando verificar as possíveis contribuições do projeto para os beneficiários, 

foi elaborado um quadro descrevendo 13 resultados esperados após a participação 

dos alunos no programa. Os participantes da pesquisa responderam todas as 

perguntas categorizando-as por frequência, por meio dos conceitos “sempre”, “às 

vezes” e “nunca”.   
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Após participar do projeto eu: Sempre Às Vezes Nunca 

a) Percebi que melhorei meu comportamento na escola 70,4% 28,2% 1,3% 
b) Percebi que melhorei minhas notas na escola 66,8% 30,9% 2,3% 
c) Passei a me concentrar mais nas aulas 76,4% 22,3% 1,7% 
d) Superei minhas dificuldades na sala de aula 71,7% 25,9% 2,4% 
e) Sou elogiado por meus professores pela melhora no meu 
comportamento 

68,1% 28,2% 3,7% 

f) Percebi que adotei melhores comportamentos em casa 76,4% 22,6% 1,7% 
g) Sou elogiado por meus pais pela melhora no meu 
comportamento 

73,8% 24,3% 2,3% 

h) Passei a ajudar minha família com as tarefas da casa 70,8% 27,2% 2,7% 
i) Passei a ter mais interesse pela prática esportiva 83,1% 16,3% 0,7% 
j)    Passei a cuidar do ambiente ao meu redor 76,7% 21,9% 1,3% 
k)   Passei a me importar mais com as pessoas 81,4% 17,9% 0,7% 
l)    Fiz novos amigos 87,% 11,3% 2% 
m)  Parei de brigar na escola  77,1% 20,9% 2% 
n)   Outros: 87,2% 11,2% 1,1% 
 

. 

 

Tabela 2 – Contribuições do Projeto Futebol de Rua pela Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Baseado nos dados apresentado na Tabela 2, verifica-se que os beneficiários 

do projeto identificaram que após participarem do programa obtiveram resultados 

significativos, os quais influenciaram diversas áreas do seu desenvolvimento. 

Observa-se que os índices elencados na coluna da categoria “Sempre” estão acima 

de 65%, o que representa a percepção de grande parte alunos sobre a sua 

aprendizagem no programa. 

As alternativas “a, b, c, d, e” indicam uma influência significativa do projeto no 

tocante a aprendizagem escolar. Nesse sentido 76,4% dos alunos afirmaram que 

passaram a se concentrar mais nas aulas depois que passaram a participar do 

projeto. Outro dado relevante refere-se ao comportamento dos educandos, 70,4% 

afirmaram que melhoraram o comportamento e 87,2% relataram que pararam de 

brigar na escola. 

Baseados nessas informações pode-se inferir que o esporte tem um efeito 

positivo sobre os alunos, que apresentaram também uma melhora significativa em 

seu rendimento escolar. Nessa perspectiva 71,7% destacam que superaram suas 

dificuldades na escola, 68,1% passaram a ser elogiados pelos professores em sala 

de aula pela melhora do comportamento e 66,8% conseguiram melhorar as notas 

escolares. No gráfico 4 é possível verificar os índices apontados pelos alunos. 
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Gráfico 4 – Influência na aprendizagem escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Esses dados representam que o objetivo do projeto está sendo alcançado, 

uma vez que o programa se propõe a estimular por meio da prática esportiva a 

melhora da aprendizagem escolar. 

Destaca-se ainda que 76,4% dos educandos perceberam a melhora em seu 

comportamento em casa; 87% afirmaram que fizeram novos amigos; 83,1% 

passaram a ter um maior interesse pela prática esportiva.  

Nesse sentido. Hassenplug (2004,  p.165) afirma que “O esporte se configura, 

como uma representação simbólica da vida capaz de interferir positivamente no 

desenvolvimento individual e gerar transformações na forma de agir e pensar do 

aluno”. 

Com base nessas informações, pode-se inferir que as atividades 

desenvolvidas no projeto Futebol de Rua pela Educação, podem influenciar o 

comportamento dos beneficiários, resultando em mais qualidade de vida e bem estar 

para os envolvidos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse artigo buscou respostas para as seguintes perguntas; quais são as 

contribuições do projeto Futebol de Rua pela Educação para os beneficiários do 

programa? Como o projeto Futebol de Rua pela Educação colabora para promoção 

do direito ao esporte seguro e inclusivo? Como o programa Futebol de Rua pela 

Educação contribui para o processo de inclusão social das crianças envolvidas? 

70,40%

66,80%

76,40%

71,70%

68,10%

60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00%

e.Sou elogiado por meus

professores pela melhora no

meu comportamento
d.Superei minhas

dif iculdades na sala de aula

c.Passei a me concentrar

mais nas aulas

b.Percebi que melhorei

minhas notas na escola

a.Percebi que melhorei meu

comportamento na escola

e. 

d. 

c. 

b. 

a. 
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A partir da revisão bibliográfica foi possível compreender que o conceito do 

esporte para o desenvolvimento teve forte influência de movimentos internacionais. 

Essa nova forma de compreender o esporte influenciou as leis brasileiras as quais o 

categorizaram em três dimensões: Esporte de Rendimento, Esporte Educacional e 

Esporte de Participação. 

Observa-se ainda que o Instituto Futebol de Rua atua com o conceito do 

Esporte Educacional, o qual tem objetivo promover o desenvolvimento humano pelo 

esporte. 

A partir dos resultados da pesquisa é possível identificar que os Núcleos 

Futebol de Rua desenvolvido nos espaços escolares, constituem um espaço de 

convivência seguro e inclusivo. É perceptível também a paixão que os educandos 

têm pelo esporte, o forte vínculo com os professores e amigos que constituíram no 

projeto.  

Nesse sentido 87,4% dos entrevistados afirmaram que participam do projeto 

por que gostam do futebol, 87% fizeram novos amigos, 87% relataram que se 

sentem alegres participando das atividades e 75,7% declararam que uma das coisas 

que mais gostam no projeto são os professores. 

O ambiente de respeito e amizade proporciona à criança e ao adolescente 

condições favoráveis para o desenvolvimento de suas potencialidades. 

Sendo assim, as principais contribuições do projeto Futebol de Rua pela 

Educação para os beneficiários consistem na melhora do comportamento, a melhora 

da aprendizagem, o desenvolvimento das relações sociais e o respeito às 

diferenças, fortalecendo os vínculos com a escola e com a família. 

O programa esportivo colabora com a promoção do direito ao esporte seguro 

inclusivo, uma vez que garante aos participantes o desenvolvimento da prática 

esportiva em local seguro, o qual não oferece risco à saúde, com profissionais 

habilitados para trabalhar o desenvolvimento motor e a formação de valores para a 

vida. 

A inclusão se dá a partir da garantia do direito esporte aos participantes, uma 

vez que mais de 60% dos beneficiados destacaram nunca ter participando de um 

programa esportivo. Outro aspecto promotor da inclusão é a metodologia proposta, 

que garante a participação de todos com equidade. 

Destaca-se ainda as atividades de inclusão cultural, a maioria das crianças e 

adolescentes só tem acesso às atividades culturais desenvolvidas pelo projeto. 
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Assim o programa vem garantindo o direito ao esporte e a cultura aqueles que não 

teriam oportunidades reais por outros meios.  

Até o fechamento desse artigo mais de 857 crianças e adolescentes estão 

sendo beneficiadas com as ações desenvolvidas pelo Instituto Futebol de Rua por 

meio do Projeto Futebol de Rua pela Educação Ano VII - 2018. 

A essas está sendo garantida a inclusão esportiva e cultural e dessa forma o 

programa vem conquistando crianças e jovens, resgatando-as das dificuldades 

sociais e promovendo alternativas para que as mesmas se afastem das situações de 

violência e vulnerabilidade social. 
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