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Resumo: 

Multiplicam-se, hoje, no Brasil, os projetos sociais que objetivam realizar uma 

intervenção físico-moral em crianças e jovens das camadas mais pobres da 

população, utilizando os esportes como estratégia pedagógica privilegiada. 

Estes projetos são bem distintos entre si, retendo diferenças perceptíveis tanto 

em sua formatação institucional quanto em suas formas de execução. Nesta 

comunicação sustenta-se a hipótese, contudo, que operam a partir de uma 

plataforma comum, baseada na naturalização do valor pedagógico dos 

esportes, complementar à valorização da educação formal, ideário que se 

legitima a partir de uma determinada visão da sociedade. Discutindo algumas 

questões já levantadas em um projeto de pesquisa mais amplo, em 

andamento, serão também aqui elaboradas algumas hipóteses acerca da 

inserção de atletas e ex-atletas profissionais em projetos sociais. 

 

                                         
1 Esta comunicação é um dos produtos do  projeto de pesquisa A transmissão de patrimônios culturais 
entre trabalhadores urbanos: socialização e profissionalização em projetos sociais esportivos, financiada 
pela CNP através de Bolsa de Produtividade em Pesquisa e Bolsas de Iniciação Científica. 
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Os esportes nos projetos sociais como estratégia pedagógica 
 

São incontáveis os projetos sociais existentes hoje no Brasil, patrocinados por 

instituições governamentais, empresas privadas, organizações não-

governamentais (ONGs) ou organizações da sociedade civil (OSCIPs) visando 

atingir crianças e jovens, em especial aqueles das camadas mais pobres da 

população, algumas vezes classificados como “jovens em situação de risco 

social”. Contando sempre com inúmeras parcerias, estes projetos espalham-se 

pelo território nacional, multiplicando-se com a multifiplicação das ONGs, 

intensificada a partir da década de 1990 (Landim, 2002). Não dispomos, até o 

momento, de um levantamento sistemático acerca destes projetos sociais, 

tarefa aliás extremamente complexa pois são de escopo muito distinto, 

podendo resultar da atividade de um voluntariado local, com pouca 

institucionalidade, ou ser produzidos em instituições altamente organizadas 

como, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna. Alguns têm longa trajetória 

enquanto outros surgem e desaparecem em poucos meses. Impõem-se, sem 

dúvida, esforços analíticos no sentido da produção de mapeamentos e 

tipologias, que permitam ultrapassar abordagens fragmentadas, possibilitem a 

exploração de dimensões comparativas e situem os estudos de caso ou 

etnográficos em contextos mais amplos. Em nossas estratégias de pesquisa, 

entretanto, foi possível registrar e pesquisar cursos de curta duração, 

oferecidos gratuitamente por universidade particular de Niterói, cujo objetivo é 

ensinar as regras para criação de ONGs e OSCIPs e elaborar projetos sociais 

que obtenham financiamento. A existência destes cursos e o interesse que 

despertam dão uma medida da importância assumidad pelos projetos sociais 

na atualidade brasileira. 

 

Mas mesmo uma visão assistemática destes projetos sociais permite afirmar 

que os esportes, de uma maneira geral, e o futebol, em particular, têm sido 

pensados como estratégias privilegiadas para alcançar as crianças e jovens. 

São, em muitos casos, estratégia exclusiva enquanto, em outros casos, 

atividades esportivas aparecem associadas a atividades profissionalizantes ou 

atividades extensivas ou complementares à escolarização formal. Como 
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demonstra Elias (1992), os esportes são formas regulamentadas e 

institucionalizadas de práticas corporais, algumas de há muito existentes, e 

que, no século XIX, encontraram nas escolas inglesas seu espaço de eleição 

(cf. também Bourdieu, 1983), erigindo-se, desde então, como uma das mais 

eficazes práticas pedagógicas disciplinadoras. Pode-se afirmar que a dimensão 

pedagógica é, de certa forma, inerente à atividade esportiva, constituindo-se a 

transmissão de técnicas corporais (Mauss, 1974) em importante veículo para a 

transmissão e reprodução de valores e significados. Constituem-se, sob este 

ponto de vista, como prática físico-moral. 

 

São poucos os estudos que realizam análises de projetos sociais esportivos no 

Brasil. Contudo, registram-se algumas importantes pesquisas, enfocando 

projetos sociais específicos. Neste campo, um dos primeiros trabalhos é o de 

Alba Zaluar (1994), analisando três programas com dimensões diversas, 

referência fundamental para os investimentos seguintes. Para a região do 

Grande Rio de Janeiro, na qual desenvolvo meu projeto de pesquisa, são 

também referências os trabalhos de Maria Alice Rezende Gonçalves (2003), 

sobre a Vila Olímpica da Mangueira, cidade do Rio de Janeiro,  o de Eline 

Deccache-Maia (2003) acerca do Projeto Nomes, na cidade de Niterói e, mais 

recentemente, o de Marcelo Paula de Melo (2005) sobre a Vila Olímpica da 

Maré. 

 

Sem pretender ignorar as diferenças existentes entre estes projetos sociais 

esportivos, diferenças sem dúvida de grande monta2, como se demonstrará 

adiante com os dois exemplos utilizados nesta comunicação, impressiona a 

uniformidade dos seus discursos legitimadores, baseados, em todos os casos 

conhecidos, na preocupação em ocupar as crianças e jovens, colaborando 

para que tenham menos tempo livre e que, portanto, estejam menos 

disponíveis para serem cooptadas para atividades ilegais. A expressão 

“crianças e jovens em situação de risco social”, muito freqüente, tem, 

justamente, na sua indefinição boa parte de sua eficácia. Maria Alice Rezende 
                                         
2 Estas diferenças envolvem desde formatação institucional, sendo propostos por organismos 
governamentais, ONGs ou empresas privadas, com parcerias diversas, passando pelas opções em termos 
de formas de execução, incorporação de voluntários e/ou profissionais, até as diferentes possibilidades de 
adesão daqueles que são o objetivo do projeto. 
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Gonçalves resume, com bastante clareza, esta forma de legitimação dos 

investimentos que envolvem projetos sociais: 

 

“Afastar os meninos do mundo do crime, tirá-los da rua, livrá-los da 

violência – estas têm sido as justificativas usadas pelos projetos 

sociais voltados para os jovens das comunidades pobres. Todos 

pretendem ocupá-los com atividades educativas, esportivas, 

culturais e de formação para o trabalho. Acreditam que o espaço 

deixado pela carência de atividades possa ser ocupado pelo crime 

ou pelo ócio. São várias as entidades espalhadas pelo país cuja 

intenção é tirar moças e rapazes de situação de risco.” (Gonçalves, 

2003: p. 172). 

 

A palavra de ordem, amplamente reconhecida e consensualmente aprovada, é 

“tirar as crianças das ruas”, objetivo que se autojustifica. Paulo César 

Rodrigues Carrano denomina esta característica, com muita propriedade, como 

“controle social do tempo livre”3, preocupação de um sem-número de projetos 

sociais voltados para crianças e jovens. Os diferentes projetos sociais, em 

especial os esportivos, a par da grande e significativa diversidade que 

apresentam, apóiam-se, portanto, no que estou denominando uma plataforma 

comum que opera através de algumas premissas que, na sua aparente 

simplicidade e não discutibilidade, veículam uma determinada visão da 

sociedade, da sua estruturação social, da relação entre classes sociais e entre 

gerações, e das estratégias pedagógicas para construção da pessoa. Não se 

trata apenas de uma retórica legitimadora: à valorização, também onipresente, 

da educação formal, acrescenta-se a valorização de atividades 

complementares, no sentido de ocupar o maior período de tempo possível do 

cotidiano de crianças e jovens, em especial os mais pobres, na medida em 

que, supõe-se, os menos pobres já são intensamente controlados por suas 

famílias. Nesta empreitada, os esportes são, em muitos casos, eleitos como 

formas de atração das crianças e jovens, como atividades corporais que podem 

ser muito interessantes para eles e, ao mesmo tempo, propiciar o controle do 

                                         
3 Observação realizada em comunicação apresentada no Seminário Juventude e Reprodução Social, 
realizado na Universidade Federal Fluminense em novembro de 2004. 
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tempo livre e veicular regras de convivência, etiqueta e éticas, numa autêntica 

missão civilizatória cujo eixo vai dos mais velhos para os mais jovens e das 

camadas médias e altas para as camadas mais pobres da população. Em raros 

casos opera-se com o protagonismo juvenil (Abad, 2003). De fato, a considerar 

os trabalhos existentes e a própria pesquisa que coordeno, as atividades 

esportivas compõem os projetos sociais seguindo, em geral, o mesmo padrão 

pedagógico predominante na escola fundamental e média pública, da qual são 

pensados como complementares. São atividades controladas por pessoas 

adultas nas quais a disciplina é importante índice de adesão. Há “professores” 

aqui e lá, reeproduzindo um padrão de relação e um amplo repertório de 

sentido, com longa história na sociedade brasileira. Neste sentido, a opção 

pelos esportes não acrescenta diferencial muito significativo aos projetos 

sociais. 

 

É preciso acentuar que não se pretende aqui, de modo algum, desqualificar 

estes projetos sociais esportivos ou minimizar sua importância para as crianças 

e jovens mais pobres, o que deverá ficar claro na apresentação dos projetos 

específicos, até porque há diferentes formas de apropriação destes recursos 

que, até certo ponto, independem de suas propostas. Destaca-se, apenas, que 

atuam a partir de alguns pressupostos não discutidos e consensuais na 

sociedade que consideram como risco o tempo livre das crianças e jovens e 

buscam ocupar este tempo reproduzindo os padrões consagrados da educação 

formal, embora esta escola seja alvo das mais duras críticas. 

 

 

 

Dois projetos sociais esportivos na cidade de Niterói, RJ: os embates 
entre socialização e profissionalização 
 

Serão apresentados, resumidamente, dois dos projetos sociais esportivos que 

estamos enfocando na pesquisa que coordeno, em andamento. Ambos são 

parte do Projeto Nomes, empreendido pela Prefeitura Municipal de Niterói, 

centrado em figuras importantes do desporto nacional e internacional, que têm, 

nesta cidade, sua moradia. Sob tal perspectiva, a escolha das modalidades 
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responde à disponibilidade de adesão de atletas e ex-atletas da cidade. O 

Projeto Nomes, assim, desdobra-se em cinco outros projetos, quatro dos quais 

destinados a atender crianças e jovens. São eles: o Projeto Gérson, com o 

futebol; o Projeto Grael, de atividades associadas ao iatismo; o Projeto Keller, 

dedicado ao ensino do triatlon; o Projeto Tatuí que promove o surf e o body 

boarding. O quinto é o Projeto Gugu, o único que visa outra categoria etária, 

propiciando a ginástica para pessoas idosas. O Projeto Gérson e o Projeto 

Gugu são os que envolvem mais pessoas, com vários núcleos espalhados pela 

cidade. Os outros três projetos têm apenas um núcleo cada um. Todos operam 

com o patrocínio do poder municipal, que fornece alguns recursos, mas 

buscam, continuamente, parcerias com empresas privadas para viabilizar sua 

execução, contando, também, tanto com voluntários, que fazem trabalho 

gratuito, quanto com profissionais contratados. 

 

Comparando o Projeto Gérson e o Projeto Grael, nos quais estamos realizando 

estudos etnográficos4, destacam-se alguns aspectos, que permitem iniciar uma 

reflexão acerca de suas propostas pedagógicas. 

 

Colocam-se, como todos os projetos sociais, na posição de complementaridade 

à educação escolar formal, replicando uma norma que se tornou consensual 

nestes projetos: são inscritas apenas as crianças e jovens que estiverem 

matriculadas na escola. Um corolário desta primeira norma, universal, é a 

necessidade do bom desempenho escolar, que seria aferido através da 

apresentação dos boletins escolares. As formas, contudo, de lidar com esta 

exigência são extremamente variadas, ficando, em geral, a critério do professor 

ao qual a criança está ligada. Há maior ou menor tolerância mas, na maior 

parte das vezes, a necessidade do bom desempenho escolar é mais 

verbalizada do que aferida. Neste sentido, a avaliação da criança ou do jovem 

está muito mais condicionada às suas formas de adesão às regras próprias do 

projeto do que à sua avaliação escolar. Mas reproduzem a valorização difusa 

da escola, em refrões repetidos quase diariamente. 

                                         
4 O trabalho etnográfico foi realizado pelos estudantes Júlio D’Angelo Davies, Pedro Pio Azevedo de 
Oliveira Filho e Roberta Brandão Novaes, na  pesquisa que coordeno. Parte do trabalho já está publicado 
em artigo (Guedes, Oliveira, Novaes, 2004). 
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Todavia, há uma diferença essencial entre os dois projetos em foco que pode 

ser útil para refletir acerca de um dos principais impasses dos projetos sociais 

esportivos: trata-se do embate entre socialização e profissionalização. Tendo 

como estratégia fundamental dois esportes com marcas socioculturais 

absolutamente distintas, no Brasil, apresentam também propostas 

absolutamente distintas. Enquanto o futebol, como sabemos, transformou-se, 

ao longo do século XX, em um esporte nacional em vários sentidos (Guedes, 

1998), o iatismo é considerado uma prática elitizada que depende de condições 

e recursos muito específicos para a sua prática. 

 

No Projeto Gérson, as duas horas de cada sessão são tomadas pela prática do 

futebol, como uma espécie de “versão resumida” dos treinos dos clubes. Há o 

momento inicial da “preleção” ou “palestra”, quando as crianças ou jovens, de 

ambos os sexos, divididos em turmas por subcategorias etárias, sentados em 

círculo no chão, ouvem, silenciosos, os professores. Neste momento são 

enfatizadas verbalmente as dimensões pedagógicas do projeto, enfatizando-se 

necessidade de pontualidade, disciplina e investimento físico-moral. São dados 

conselhos que ultrapassam em muito o campo esportivo. Neste mesmo 

diapasão prosseguem as atividades: exercícios, corrida, alongamento e o jogo 

propriamente dito. 

 

Um aspecto fundamental, neste projeto, é a ênfase na sua dimensão 

socializadora, em que uma explícita recusa do objetivo de profissionalização no 

futebol convive, por um lado, com algumas mensagens contraditórias dos 

professores que estimulam os alunos do sexo masculino acenando com a 

possibilidade de virem a se tornar jogadores de futebol profissional, e, por 

outro, com a motivação da totalidade dos meninos envolvidos (mas não das 

meninas, por motivo óbvio) que aderem ao projeto na esperança de 

conseguirem alguma chance no mundo fantástico dos negócios futebolísticos. 

Na verdade, a estrutura moderna do futebol profissional quase impossibilita a 

inclusão profissional através destas “escolinhas”, como o demonstra 

definitivamente a tese de Arlei Sander Damo (2005). Atualmente, a 

possibilidade de alguém ser “descoberto” em alguma das milhares de 
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“escolinhas” existentes no  país é mínima ou quase nula. O processo de 

produção de jogadores profissionais ocorre em outro lugar: nos chamados 

“centros de formação” para os quais os eleitos são recrutados cada vez mais 

cedo. Entretanto, as dezenas de histórias de jogadores famosos continuam 

povoando os sonhos dos meninos e os mobilizam para a adesão ao projeto. 

Num território que sabem cada vez mais ocupado por especialistas, os 

meninos buscam, nos projetos sociais, apropriar-se de algumas das técnicas e 

saberes que viabilizem sua  profissionalização. Mas, apesar das contradições 

do discurso dos professores e da motivação dos alunos, não é e nem poderia 

ser propósito do Projeto Gérson profissionalizar as crianças e jovens. 

 

Ocorre o oposto no Projeto Grael. Liderado pelos irmãos Torben e Lars Grael, 

medalhistas olímpicos, com renome internacional, este projeto social esportivo 

está centrado em técnicas e práticas corporais que não são consideradas, no 

caso brasileiro, como disponibilizadas para amplas camadas da população, 

assumindo uma marca de distinção (Bourdieu, 1979), ao contrário do futebol, 

cujas técnicas são consideradas como “espontaneamente” disponíveis. Voltado 

para estudantes pobres da rede pública municipal de ensino, na qual recruta 

seus adeptos, o Projeto Grael apresenta-se com ênfase explícita na 

profissionalização. Embora a profissionalização como atleta de uma das 

categorias do iatismo seja considerada possível, para os mais talentosos, 

divide-se em vários programas que visam, principalmente, a produção de 

profissionais ligados às diversas atividades do mundo da vela. Assim é que 

jovens de 14 a 21 anos são iniciados em profissões ligadas ao mercado 

náutico, com aulas práticas e teóricas de carpintaria naval, pintura e 

manutenção  de embarcações, reparos em fibra de vidro, confecção de velas e 

capas de barco (capotaria náutica). Têm iniciação à mecânica, eletrônica e 

eletricidade, além de artesanato náutico, noções de ecologia, primeiros 

socorros e prevenção a incêndios. São também preparados, na área 

profissional esportiva, para atuarem como árbitros de regata. Além disso, têm a 

possibilidade de obter habilitação profissional, dada pela Marinha do Brasil, 

como marinheiros. 

 

Embora o Projeto Grael esteja centrado em uma atividade marcada, no campo 
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esportivo (Bourdieu, 1983, 1990), pelo signo da distinção, ao construir-se clara 

e explicitamente como proposta pedagógica profissionalizante nas artes 

náuticas, reencontra, sob esta perspectiva, uma antiga tradição da cultura 

operária do município de Niterói, que tem na indústria naval um de seus 

marcos mais importantes (Guedes, 1997). É interessante que, apesar da 

proposta profissionalizante do Projeto Grael estar focada na produção de  

trabalhadores para o mercado náutico, não se descarta a possibilidade da 

produção de esportistas profissionais. Já há, inclusive, alguns alunos que se 

inserem em competições locais. 

 

Nos dois casos, a adesão ao projeto é avaliada através da pontualidade, 

assiduidade, disciplina e investimento nas técnicas ensinadas, reproduzindo, 

muitas vezes, as estratégias didáticas da escola formal5, replicando, em 

especial, a relação professor-aluno. Mas se a autoridade do professor é 

absolutamente inquestionável no Projeto Gérson, particularmente daqueles 

professores que têm experiência como jogadores de futebol profissional, mais 

considerados pelas crianças e jovens, no Projeto Grael há indicações de um 

outro modelo possível: alguns alunos mais experientes já foram incorporados 

como monitores para os novatos. 

 

A educação através de técnicas corporais ou profissionais ligadas aos esportes 

apresenta-se como espaço privilegiado para a transmissão de valores físico-

morais, julgados importantes pelos que os empreendem. A crítica permanente 

à “indisciplina” e à “preguiça”, por exemplo, adere ao processo de produção de 

trabalhadores. É preciso, contudo, atentar para as diferentes formas de 

apropriação que as crianças e jovens fazem destas propostas que, muitas 

vezes, independem de seus objetivos explícitos. 

 

                                         
5 Por exemplo, segundo o trabalho de campo de Pedro Pio Azevedo de Oliveira Filho, no Projeto Grael, 
os jovens devem fazer prova escrita sobre os termos referentes às embarcações. 
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Última etapa da carreira: projetos sociais esportivos 
Quando dispusermos de um mapeamento dos projetos sociais esportivos 

levados a efeito no Brasil, certamente faremos uma constatação relevante: 

quase todos eles são empreendidos ou têm a participação de atletas e ex-

atletas profissionais. Isto ocorre em todos os esportes. Pode-se levantar a 

hipótese de que o empreendimento de um projeto social esportivo é concebido, 

na atualidade, como uma etapa necessária da carreira do atleta, uma espécie 

de coroamento de uma trajetória de sucesso. 

 

Enfocaremos aqui, para esta reflexão final, especificamente, os jogadores de 

futebol profissional. A escolha se justifica porque, além de serem a maioria, no 

caso brasileiro, é o esporte que, pela mesma razão, foi melhor estudado na 

academia. 

 

No caso do futebol, há inúmeras trajetórias de sucesso de jogadores que 

provêm de segmentos mais ou menos despossuídos da classe trabalhadora. 

Estes craques, cujos passes alcançam somas astronômicas no mercado 

esportivo, têm sua vida profissional e pessoal diariamente enfocada pela mídia, 

em um processo que potencializa seus casos únicos e alimenta os sonhos de 

familiares e jovens pobres. 

 

Uma das hipóteses com a qual trabalhamos é que estes craques, embora 

tenham ascendido social e economicamente, mantêm um ethos próprio à 

cultura de trabalhadores no Brasil (cf. Guedes, 1982, 1998, 2000) que se 

manifesta de diversas formas. Um valor fundamental nesta configuração de 

idéias e valores é, justamente, a permanente conexão social com aqueles com 

quem se compartilhou a pobreza. O jogador Romário, por exemplo, várias 

vezes acusado de ser “rebelde” ou “polêmico”, expressa, em seu 

comportamento, estes valores, voltando, por várias vezes, ao local do subúrbio 

onde cresceu, mantendo os amigos feitos em sua infância, pautando sua vida 

por valores que são coerentes com os valores dos trabalhadores (Guedes, 

1998). Da mesma forma, há vários episódios na vida do jogador Ronaldinho 

que remetem aos mesmos valores. Vivendo em meio a riquezas antes 
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inimagináveis, não podem esquecer sua vida pregressa de pobreza. É o que foi 

denominado por Guedes (2000, também Gastaldo e Guedes, 2006), em outro 

texto, “as duas vidas do craque”. Empreender um projeto social esportivo 

visando “tirar crianças da rua” e colaborar em seu processo pedagógico e/ou 

profissionalizante pode ser uma forma específica de “responsabilidade social” 

dos atletas esportivos e uma forma de conectar suas duas vidas. 

 

Neste sentido, há uma imagem emblemática na história recente do futebol 

brasileiro que pode ser útil para tornar mais explícito este ponto. No dia 30 de 

junho de 2002, no maior momento de glória a que pode aspirar um jogador de 

futebol, Cafu, o capitão do selecionado brasileiro, eleva o troféu, num gesto já 

tornado clássico nas Copas do Mundo, após a conquista do campeonato, no 

estádio de Yokohama no Japão. Visto naquele momento por milhões, talvez 

bilhões de pessoas, Cafu conecta o topo do mundo com o seu “local” de 

origem, de um modo talvez despropositado, enviando uma mensagem muito 

específica, trazendo, em sua camisa, a inscrição “100% Jardim Irene”. Talvez o 

momento maior de glória nacional não fosse a hora e o lugar para trazer à cena 

o Jardim Irene. É bem possível que a inscrição em sua camisa tenha “sujado” 

uma imagem que deveria ser épica, perfeita. Muito provavelmente, também, 

talvez sua mensagem não tenha sido compreendida por muitas pessoas que a 

viram ao redor do mundo. Mas, do ponto de vista em que aqui nos colocamos, 

ela faz todo sentido. Relaciona-se, diretamente, com a culpabilização dos 

jogadores estrangeiros ou europeus do futebol brasileiro pela derrota na Copa 

do Mundo anterior, de 1998, quando, tal como em 2002, as avaliações da 

imprensa e do público são avaliações morais, que passam pela trajetória da 

maioria dos jogadores. Em geral, pobres que enriqueceram, são acusados de 

esquecerem a vida de pobreza, esquecendo e negando suas origens no 

sentido mais amplo: sua gente, seu país, seus valores, seu “local”. Sob tal 

perspectiva, o gesto de Cafu assume outro sentido. Acusados, direta ou 

indiretamente, de não se empenharem suficientemente para a obtenção da 

vitória, de não lutarem, são acusados, de fato, como traidores da pátria. 

Podemos nos perguntar, portanto, até que ponto o empreendimento de um 

projeto social não pode ser compreendido dentro deste contexto de avaliação, 

como uma forma de resposta moral às acusações difusas ou diretas de que 
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são alvo os jogadores profissionais de sucesso. 

 

É preciso acentuar que o empreendimento de um projeto social esportivo, 

embora traga inúmeros benefícios financeiros e de prestígio social para quem 

os empreende, tem também custos muito altos. Exige não apenas recursos 

financeiros, materiais e humanos mas enorme investimento de tempo e, 

sobretudo, coloca em jogo o “nome” do atleta6, patrimônio que precisa ser 

cuidado. Não se trata, portanto, de simples estratégia para obter vantagens 

financeiras diante da fiscalização federal mas de um investimento trabalhoso e, 

sob muitos pontos-de vista, extremamente arriscado. Logo, podemos supor 

tratar-se de um investimento que, de um lado, prolonga as curtas carreiras dos 

jogadores profissionais, permitindo que, por outras vias, permaneçam ligados 

ao mundo esportivo que lhes deu fama e fortuna7 e, por outro lado, propicia 

uma “devolução” à sociedade através da sua atuação no processo pedagógico 

destinado às crianças e jovens pobres. Constituem-se, assim, em um momento 

específico na trajetória dos profissionais dos esportes, possibilitando que 

tenham uma atuação político-social, ultrapassando os limites individualistas 

que o esporte de alto rendimento impôs a suas carreiras. 

 

 

Considerações finais 
 

A valorização difusa da educação, explicitada em inúmeros discursos como a 

única forma possível para ultrapassar as enormes desigualdades sociais na 

sociedade brasileira, associada a uma visão de uma escola pública universal 

de pouca qualidade, também muito difundida, e à ausência de políticas 

públicas eficazes ligadas aos esportes, criam o terreno – e, diríamos, a 

necessidade – para a proliferação dos projetos sociais esportivos. Estes 

                                         
6 Sob este ponto de vista, Eline Deccache-Maia(2003) vai demonstrar a importância deste nome para os 
atletas e ex-atletas que compõem o Projeto Nomes, fazendo com que, quando não podem pessoalmente 
gerir o empreendimento, entreguem sua admistração a familiares muito próximos (mãe, filha, por 
exemplo) justamente por valorizar o patrimônio contido em sua marca pessoal. 
7 Outras formas de prolongamento da inserção no mundo esportivo são a transformação de jogadores em 
técnicos, as inserções como comentaristas nos diferentes tipos de mídia e a atuação política em secretarias 
de esportes municipais, estaduais ou federais. Muitas vezes estas formas coexistem com o 
empreendimento de projetos sociais esportivos. 
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esforços enormes, espalhados pelo território nacional, sujeitos a inúmeras 

intempéries, mais ou menos fragmentados, possibilitam, para algumas crianças 

e jovens, com maior ou menor eficácia, o acesso a técnicas corporais (Mauss, 

1974) e/ou profissionais a que, de outras formas, dificilmente teriam acesso. 

Mas tanto as formas de apropriação quanto os efeitos sociais destes projetos 

precisam ser analisados. Como afirma Regina Novaes (2003, p. 124): 

 

“Projetos sociais dirigidos aos jovens tornam-se pontes para um 

determinado tipo de inclusão social, para jovens moradores de 

certas áreas marcadas pela pobreza e pela violência das cidades. 

Contudo, é preciso refletir sobre os efeitos sociais que  

nem sempre são analisados.” 

 

Destaca, neste sentido, dois efeitos principais: a diferenciação criada entre os 

que participam e os que não participam de projetos sociais (“jovem de projeto”) 

e a apropriação, pelos jovens, da linguagem dos projetos. 

 

Se as formas de apropriação e os efeitos sociais dos projetos sociais, inclusive 

os esportivos, são questões absolutamente fundamentais, devemos também 

examinar as condições socioculturais que levam à produção, cada vez maior, 

de empreendimentos pedagógicos dirigidos às crianças e jovens pobres 

complementares à educação formal. No caso de atletas e ex-atletas, o que se 

pode verificar, até aqui, é que são absolutamente impelidos a atuar nessa 

direção. De certo modo, não se trata de uma escolha, mas de uma obrigação. 

Não há como, aqui, deixar de recuperar na reflexão as questões clássicas de 

Marcel Mauss acerca do princípio da reciprocidade (Mauss, 1974). Este, talvez, 

seja um caminho para compreender as novas formas de construção da 

sociedade que vivenciamos com a multiplicação dos projetos sociais. 
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