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APRESENTAÇÃO
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Esse e-book é parte integrante do curso Esporte, Lazer e Inclusão Social e tem como objetivo fornecer pressupostos para promover a
formação continuada de agentes públicos e sociais de esporte e lazer, qualificando-os para que possam atuar nos contextos locais
abarcados pelos programas e projetos.

Os objetivos de aprendizagem específicos são:

Proporcionar aos agentes públicos e sociais de esporte e lazer o embasamento teórico, aliado à prática pedagógica inclusiva,
para atuação em programas e projetos de Esporte, Lazer e Inclusão Social;

Promover o aprimoramento do trabalho pedagógico dos profissionais envolvidos em atividades oferecidas;

Qualificar os serviços prestados à população beneficiada pelas políticas públicas de esporte, lazer e inclusão social, a partir
das parcerias celebradas com os diversos entes da federação;

Contribuir para o processo de socialização e compartilhamento de sentidos e significados do potencial das políticas públicas
de esporte, lazer e inclusão social na formação e cidadania da comunidade beneficiada em programas e projetos.

Buscamos com os conteúdos deste e-book trazer reflexões sobre lazer, esporte e inclusão para professores, monitores, coordenadores
e demais profissionais que atuam no desenvolvimento de programas e projetos de esporte e lazer, estudantes e pessoas interessadas.

O primeiro módulo traz a discussão sobre Pressupostos Básicos sobre Esporte, Lazer e Inclusão Social e tem como objetivo
proporcionar conhecimentos das políticas de esporte e lazer como elementos de transformação social, para integrar ações sociais e
discutir elementos que possam orientar reflexões de aprofundamento sobre o tema do esporte e do lazer junto à comunidade. Como
conteúdo básico trabalhamos: Esporte, Lazer e Saúde; Gestão Participativa; Diagnóstico da Realidade; Higiene e Saúde Pública;
Liderança e Comunicação Social; e Gestão de Espaços.

O segundo módulo aborda questões sobre Programas de Esporte, Lazer e Inclusão Social, tratando de princípios teóricos-
metodológicos dos Programas de Esporte, Lazer e Inclusão Social. Para além de discutir os programas, abordaremos a compreensão
do contexto de gestão participativa da política de esporte e lazer desenvolvida pelos Programas e Projetos. Como conteúdo
discutiremos alguns Programas de Esporte, Lazer e Inclusão Social.

O terceiro módulo discute o Respeito à Diversidade e Inclusão, com informações que auxiliem os professores a lidarem
adequadamente com as especificidades dos públicos atendidos nos programas e projetos ofertados e ainda serem capazes de
mobilizar a participação eficiente e criativa do público no contexto social. Fazem parte desse módulo os conteúdos: Esporte, Lazer e
Idosos; Esporte, Lazer e Povos Indígenas; Esporte, Lazer e Infância; Esporte, Lazer e Adultos; Esporte, Lazer e Juventude; Esporte e
Lazer para Pessoas com Deficiência; Povos e Comunidades Tradicionais; Esporte, Lazer e Gênero; Homofobia e Transfobia.

E o quarto módulo traz Propostas Inovadoras de Atuação. Discutimos estratégias didáticas metodológicas e propostas de atividades
para o professor atuar nos Programas e Projetos e desenvolver as atividades de forma correta, adequada e condizente com suas
respectivas atribuições, proporcionando a entrega dos serviços ofertados aos beneficiados pela política pública de esporte, lazer e
inclusão social com excelência e qualidade. Nesse módulo abordaremos: Esporte, Lazer, Dança, Lutas, e Esporte Adaptado e
Inclusivo.

Bons estudos!





MÓDULO 1

1. Pressupostos Básicos sobre Esporte e

Lazer
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Não é incomum identificarmos ações que relacionam o esporte ao lazer. Apesar de conceitos distintos, um olhar ao processo histórico
de desenvolvimento das práticas que consubstanciam esses dois conceitos, deixa claro que estão intrinsecamente relacionados.

É possível identificar, em momentos da história do Brasil, uma relação de submissão do lazer à ótica do esporte. A presença do Estado
brasileiro nas questões do esporte, atendendo a diversos interesses políticos e econômicos, se inicia na transição de modelo
econômico agrário-exportador para um modelo econômico industrial. O processo de urbanização, principalmente na década de 1940,
passa a exigir políticas na garantia da ordem pública, atrelada ao controle do tempo de “não trabalho” dos trabalhadores. Existia um
cuidado econômico com a capacitação física do trabalhador e político, com o desenvolvimento do espírito cívico e patriótico. Nesse
contexto, a preocupação com esse tempo de não trabalho materializa-se, incorporando também as práticas corporais, não demorando
para que o Estado Novo dedicasse atenção, definindo diretrizes e bases para o esporte nacional (CASTELLANI FILHO, 2016).

É muito recente a presença expressiva de concepções que confrontam a linha intervencionista de natureza conservadora na forma de
relacionar esporte e lazer. O Esporte para Todos (EPT), foi um movimento internacional, criado na década de 1960 e que chegou ao
Brasil em 1973. O alarde em torno da espontaneidade engendrava táticas de controle social a partir do lazer e recreação (TEIXEIRA,
2009). A contradição é que o objetivo anunciado, de democratização da prática esportiva e de luta pelo direito ao esporte e lazer,
permitiu a construção de um horizonte de inclusão social que incorporava o esporte.

É importante lembrar que o esporte de lazer, ou esporte de participação, ou mesmo, chamado de esporte recreativo, exige política
específica, que procure contemplar a imensa gama de interesses que se apresentam em nosso quadro cultural sobre essa prática
corporal (CASTELLANI FILHO, 2013).

Dessa forma, conceitos básicos que ajudam a compreender a complexidade que envolve a relação entre esporte e lazer, permitem
não só criar caminhos salutares para construção de políticas específicas, como também, contribuem para o fazer diário dos agentes
que planejam e atuam diretamente com o público beneficiado por programas e projetos de esporte e lazer, visando a inclusão social.



1.1 Conceitos Básicos de Esporte, Lazer e

Saúde
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1.1.1 Conceitos de Esporte e Esporte Inclusivo
Tentar apreender conceitualmente o esporte se apresenta como uma tarefa bastante complexa. Um importante pesquisador brasileiro,
sobre esporte, foi Manoel José Gomes Tubino, que afirma que qualquer relato sobre a história do esporte deveria ser começado pelos
jogos da Grécia Antiga (TUBINO, 1993).

Entretanto por mais que consigamos identificar elementos de aproximação entre os jogos da Grécia Antiga e a manifestação
espetacular do que chamamos de esporte hoje, não está nas práticas da antiguidade a chave para compreensão do fenômeno
esportivo moderno. Para Bracht (1989), há uma descontinuidade com as práticas na Grécia Antiga e as características básicas do
esporte moderno, que poderiam ser resumidas na competição, fair-play, rendimento, recorde e apostas. O esporte moderno, um dos
fenômenos mais expressivos da atualidade, surge no âmbito da cultura europeia por volta do século XVIII. Resultado da modificação
de jogos populares da cultura inglesa, que ocorreram em conjunto com processos de industrialização e urbanização; produto do
desenvolvimento do capitalismo (BRACHT, 2009).

O processo de urbanização da sociedade brasileira, vivido ao longo do século XX, levou à exigência de políticas públicas. Os
aglomerados urbanos criaram necessidades relacionadas à ordem pública. Um decreto de 1941, durante o Estado Novo, buscou
disciplinar o esporte brasileiro.

A intervenção estatal sobre o esporte, desenvolvida ao longo do século XX, se apoiou no modelo piramidal, em que a base e o centro
só se justificam em função do que poderiam oferecer para o esporte espetáculo; o ápice da pirâmide. Nesse modelo, não há uma
compreensão de que o esporte, por ser elemento da cultura, por si só, justificasse sua apropriação.



Já no final do século XX, vemos o Estado reduzir seu caráter interventor e o mercado passa a administrar o esporte. Apesar do
percentual considerável do PIB brasileiro, o esporte não se autonomizou dos recursos financeiros estatais. As entidades administrativas
do esporte, de direito privado, justificam o uso do recurso público no cumprimento da finalidade social. Entretanto para essas
entidades, o modelo piramidal continua sendo a referência para organização das ações.

Em meados da década de 2000, a política esportiva começa a ser reconfigurada para que um outro esporte chegasse à população
brasileira. Programas como o Segundo Tempo e Esporte e Lazer da Cidade foram responsáveis pelo marco de restituição do sentido
público da prática social esportiva.

Entretanto, o financiamento escasso de programas de esporte e lazer, as pressões do mercado esportivo, e outras questões que
envolvem as decisões governamentais referentes às políticas sociais no modo de produção capitalista levaram a criação de uma
intervenção estatal que reforça a ideia do esporte como um produto da economia brasileira (CASTELLANI FILHO, 2013).
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SAIBA MAIS

Clique na imagem e saiba mais sobre o programa.

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/segundo-tempo/programa-segundo-tempo


No Brasil, o lazer, tratado como direito social na Constituição de 1988, marca o caminho, como estratégia de curto prazo, para se
pensar o esporte inclusivo. A luta pela garantia de acesso aos direitos sociais já nos ensinou que a inclusão de um direito na
Constituição não implica necessariamente em sua materialização em políticas públicas (NOYA e GOMES, 2019). Mesmo com as
intenções de controle social, programas de lazer contribuem para disseminação de práticas culturais (GOMES e ISAYAMA, 2015).
Dessa forma, faz-se necessário enfrentamentos no nível da concepção e implementação das políticas públicas de lazer.

As políticas públicas de esporte e lazer já alcançaram um nível de maturidade que não é mais possível pensar em programas e
projetos sem ter a diversidade humana como seu fundamento. Seria retrocesso. Os contextos de intervenções das políticas públicas
não podem mais ser tratados como espaços homogêneos, porque, como demonstra as análises de Dalla Déa (2017) na instituição
escolar e analisarmos outros espaços, nunca foram.

SAIBA MAIS

Clique na imagem e saiba mais sobre o programa.

IMPORTANTE

Queremos marcar que é na compreensão que apresenta o esporte como produção humana, patrimônio cultural da humanidade,
que podemos perspectivar a presença do esporte na construção da inclusão social.

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/outros/pelc


A diversidade de gênero, a diversidade étinico-racial, a diversidade visual, auditiva, motora e a neurodiversidade, enfim, a diversidade
humana, precisam se fazer presentes nos projetos e programas esportivos. Mas não tomando as limitações como fator preponderante.
O grande avanço é tirar o foco do impedimento e olhar para as barreiras sociais. O foco passa a ser as barreiras pedagógicas, as
barreiras de acesso, as barreiras que impedem a permanência e a vivência permanente dos programas de lazer (DALLA DÉA, 2017).

Nessa perspectiva, o desenho universal se apresenta como uma alternativa inclusiva. Compreendendo-o

[...] ser humano em sua pluralidade, englobando suas diferentes características – etárias (crianças-
adultos-idosos), físicas (altos- -baixos, eutróficos-obesos, fracos-fortes), em diferentes circunstâncias de
mobilidade e percepção (pessoas com deficiência-pessoas sem deficiência), em diferentes posições
(sentados e em pé) e situações anatomofuncionais (estática, dinâmica e funcional) (NOYA e GOMES,
2019, p. 200).

Fazendo uma analogia com as análises de Munster et al (2019), a gama de habilidades das pessoas que irão se apropriar do esporte,
em projetos de lazer que visem à inclusão social, devem se fazer presente desde o estágio inicial da composição desses projetos.
Projetando e incorporando acomodações desde as fases iniciais, construindo um desenho universal.

1.1.2 Conceitos de Lazer e Tempo Livre
Pensar o lazer necessariamente requer que reflitamos sobre tempo livre do trabalho, tempo livre das atividades obrigatórias, o que
implica em refletir sobre atividade que se faz por livre escolha, atividade que se faz de forma não obrigatória. Principalmente após o
reforço da oposição entre trabalho e lazer, após a revolução industrial.
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De acordo com Marcassa (2002), o modo de vida estava articulado à dinâmica da natureza. O ócio, a diversão, o descanso etc. se
misturavam, sem provocar grandes problemas com o trabalho. Como desenvolvimento do capitalismo, “[...] ocorre uma organização



mais racional, mecânica e rígida do trabalho e da existência humana, cujas dimensões da vida cotidiana passam a ser divididas,
contadas e regulamentadas” (p. 11). As atividades do tempo livre foram bem definidas e delineadas, buscando a reposição e
preparação da força de trabalho. O lazer assim só é possível ser compreendido quando situado como expressão das mudanças que
ocorrem com o desenvolvimento do capitalismo, principalmente no processo de revolução industrial. O lazer está situado no âmbito do
tempo livre e o tempo livre se apresenta como um tempo oposto ao trabalho.

No caso específico do Brasil, no período escravagista, em que o tempo de trabalho e tempo livre não faziam parte da produção da
existência humana de toda a população, a articulação entre tempo livre e lazer, na explicação deste último, parece fazer mais sentido
ainda.

Diferente do que podemos pensar à primeira vista, o desenvolvimento tecnológico relacionado a produção industrial, o incremento
produtivo por meio de máquinas, não parece ter sido o fator mais preponderante, ou a consequência natural, para o tempo livre. Esse
parece ter nascido das lutas dos trabalhadores por melhores condições de vida.

O lazer, resultante das contradições entre capital e trabalho, se materializa como tempo e espaço de vivências lúdicas, no tempo livre.
Em uma perspectiva emancipatória, pode se apresentar como um lugar de organização da cultura (CASTELLANI FILHO, 2013).

1.1.3 Benefícios do Esporte Ligados à Saúde
O esporte como um fenômeno multifacetado se entrelaça com a temática saúde a partir de vários aspectos. Se podemos considerar
inadequada uma relação direta entre esporte e saúde, principalmente quando analisamos o esporte de alto nível, ou espetáculo, o
esporte pode ser utilizado de várias formas para melhorar a saúde das pessoas.



Uma forma de compreender, como o esporte se articula com o tema saúde, é analisando as interfaces possíveis presentes em uma
proposta concreta de promoção da saúde. A proposta em questão é o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das
Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil 2011-2022 (BRASIL, 2011).

O Plano é composto de um conjunto de estratégias que se relacionam aos eixos de vigilância, informação, avaliação e monitoramento;
promoção da saúde e cuidado integral.

No eixo promoção da saúde, as principais ações se referem à atividade física, alimentação saudável, tabagismo e álcool e
envelhecimento ativo. Tem-se então um conjunto de ações direcionada à mudança do nível de atividade física da população brasileira,
mas especificamente, também, um conjunto de ações, com o mesmo objetivo, com foco na pessoa idosa (BRASIL, 2011).
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Dalla Déa et al (2016) realizou um estudo com 130 idosos que fizeram atividade física durante um ano e observou que os maiores
benefícios foram verificados nos aspectos psicossociais, mais especificamente no nível de depressão e no autoconceito dos idosos. O
autoconceito é a forma como a pessoa se avalia e tem relação com a autoestima e a saúde psicológica. Foram verificadas melhoras
nos fatores: segurança pessoal, atitude social, ético-moral, percepção da aparência física e receptividade social.

Os níveis estratégicos desenvolvidos no Plano nos permitem perceber as diversas formas que o esporte tem contribuído para pensar a
saúde (BRASIL, 2011).

Para além das ações de promoção da atividade física que contam com a ampliação do repertório de práticas corporais, podemos
identificar o uso do esporte em campanhas, na destinação de recursos para ampliação de espaços e equipamentos esportivos e em
programas de atividade física, contemplando a prática esportiva, com base na escola e em espaços não escolares.

As principais campanhas, desenvolvidas durante o Plano, contaram com a inserção de conteúdos relativos aos modos de vida
saudável e à promoção da saúde articuladas com os megaeventos esportivos (Copa do Mundo de Futebol-2014 e Olimpíadas-2016).
Mas outras estratégias de educação em saúde, com vistas a promover a prática esportiva, foram desenvolvidas no Programa Saúde
na Escola, estímulo para que o tema esporte e saúde recebesse ênfase na temática nas aulas regulares de educação física escolar
durante os megaeventos, além do apoio de iniciativas intersetoriais que contribuem para promoção de modos de vida saudáveis nos
espaços urbanos e rurais, que poderiam lançar mão da prática esportiva (BRASIL, 2011).

A destinação de recursos financeiros, para ampliação de espaços e equipamentos esportivos, contemplou não só as grandes arenas
dos megaeventos realizados na vigência do Plano, mas também, a criação de praças de esporte e lazer (BRASIL, 2011).

Programas como a Academia da Saúde, Vida Saudável, Segundo Tempo, programas comunitários, programas municipais, fizeram
parte da estratégia de promoção da atividade física, podendo contar com a prática esportiva, com ações de criação de espaços e de
projetos técnicos que promovem saúde (BRASIL, 2011).

SAIBA MAIS

Clique na imagem e saiba mais sobre o Plano.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf


A Organização Mundial de Saúde lançou em final de 2020 novas orientações para atividade física e comportamento sedentário (WHO,
2020). Ao longo de todo o documento, o esporte aparece como uma opção recomendada para aumento do nível de atividade física de
forma saudável.

Outra forma que poderíamos estabelecer relação entre esporte e saúde seria na observação de como tecnologias e métodos de
treinamentos, criados para aumento de desempenho atléticos, podem promover saúde.

SAIBA MAIS

Clique na imagem e saiba mais sobre o Plano.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337001/9789240014886-por.pdf?sequence=102&isAllowed=y#:~:text=As%20Diretrizes%20da%20OMS%20sobre,benef%C3%ADcios%20significativos%20%C3%A0%20sa%C3%BAde%20e


1.2 Diagnóstico e Atuação em Esporte e

Lazer

p.07 

A ênfase das discussões de esporte e lazer pelo poder público recaem sobre a construção de espaços e relega as últimas posições a
animação sociocultural e o envolvimento da população na construção de políticas públicas. Segundo Müller (2008), isso se comprova
pela pouca diversidade e quantidade de programas de esporte e lazer.

A gestão, quando assume, para além do papel mantenedor, o de articulador de políticas que incluam a mobilização comunitária e o
planejamento baseado em diagnósticos, amplia a possibilidade de desenvolver ações de excelência, no âmbito do esporte e lazer
(MÜLLER, 2008).

Esse diagnóstico precisa superar a visão de que a comunidade é parte passiva na organização das ações e compreender que é
necessário o confronto, durante o planejamento, do olhar de fora e do olhar de dentro da comunidade

Para Azevêdo (2017), o diagnóstico do esporte e lazer é importante, além de outros aspectos, para e elaboração de banco de dados
para fundamentação de decisões futuras, sendo suporte para planejamento estratégico e fortalecimento do sistema de esporte e lazer
do ambiente avaliado.

Não há dúvidas que o diagnóstico em esporte e lazer é importante para organização de ações no campo do esporte e lazer e,
conforme Oliveira (2017), está presente em pesquisadores a defesa da necessidade de formação para pesquisa, que permita
desenvolver diagnósticos, não só dos gestores de projetos, mas, também, do animador cultural, ou do profissional de lazer.

1.2.1 Diagnóstico da Realidade
A elaboração de planos em esporte e lazer que priorizem as necessidades de um território determinado, passa por caracterizar os
principais problemas cotidianos da população desse território. Perceber os efeitos e antecipar a forma de intervenção capazes de
mobilizar o apoio social fazem parte do processo de planejamento que se fundamenta em conhecimentos prévios. O diagnóstico
apresenta parâmetros para analisar custo-benefício, custo-efetividade de projetos de esporte e lazer (DIAS e DEBORTOLI, 2018).



Todo processo de planejamento vai exigir um método para leitura da realidade. Isso pode ser feito a partir do levantamento de dados
pertinentes, evitando dados que não tenham relação direta com o propósito do diagnóstico, com a realidade e os valores locais. Isso
permite uma avaliação rápida do quadro que se pretende analisar. Ou, pode-se tentar uma visão mais aprofundada dos problemas
que afetam a construção de um programa ou projeto de esporte, lazer e inclusão social em um determinado território.

Na primeira estratégia, bastante utilizada em avaliações no campo da saúde, os informantes são escolhidos porque ocupam na
comunidade um lugar de representante do ponto de vista de um grupo. O roteiro de entrevista, para coleta de informações, se inicia
por questões que tentem deixar o entrevistado confortável e recomenda-se o uso de um roteiro único, que permitirá a obtenção de
respostas, de vários informantes, sobre o mesmo tema. As observações, neste caso, podem ser utilizadas para confirmar ou invalidar
informações das entrevistas, ou mesmo identificar questões não mencionadas. Pode-se acrescentar fontes secundárias, mas é preciso
ter atenção a coleta de dados pertinentes e necessários, já que uma das intenções é a realização do processo em curto tempo
(CAMPOS et al, 2010).

 p.08

A segunda estratégia permitiria uma análise mais aprofundada de fatores afetos aos problemas referentes a implantação de programas
e projetos de esporte, lazer e inclusão social. Quando saímos do nicho do lazer ativo, ou do esporte de lazer, e refletimos um pouco
sobre a indústria cultural; a indústria do entretenimento, percebemos que mais do que informações básicas para planos curtos, se
analisa ou direciona tendências. Talvez, para o momento inicial de construção de um programa de esporte e lazer, uma estimativa mais
rápida apresente o melhor custo-benefício. Entretanto, a continuidade de um projeto, ou deverá aprofundar nas análises explicativas
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sobre aderência, abandono, entre outros, ou lançar mão de pesquisas que aprofundam nessas análises. Porque os programas e
projetos de esporte, lazer e inclusão social concorrem não só com ações no campo do lazer ativo, mas, também, concorrem com a
produção de quase tudo que é ofertado no mercado do lazer e entretenimento.

1.2.2 Liderança e Comunicação
Na atuação em esporte e lazer, o debate da liderança se apresenta como fundamental. Principalmente quando se refere à formação
dos agentes de lazer. A capacidade de liderar grupos, estabelecer contatos frequentes com o público, desenvolvendo atividades de
lazer se apresentam como uma exigência à postura, ou um requisito profissional para atuação no lazer (SILVA e PINES JÚNIOR, 2017).

Os requisitos profissionais para os profissionais do lazer só são possíveis de serem tomados isoladamente em um processo didático
incipiente. A medida que se amplia o repertório em um requisito, outros são influenciados. O que permite a Takahashi e Pereira (1991)
afirmarem que não existe liderança sem comunicação. A liderança, como o processo de influenciar as atividades de indivíduos ou
grupos, tem a comunicação uma variável bastante importante. A capacidade de transmitir e receber informações pode ser vital para a
eficácia da liderança.

Para Takahashi e Pereira (1991), é pouco provável que exista um quadro básico de conhecimento de todos os líderes e que há
características vantajosas em qualquer situação de liderança que podem ser adquiridas com treinamento. “A eficiência do líder será
determinada pela sua habilidade em perceber as necessidades de auto-realização e, consequentemente, de auto-estima das pessoas
a quem lhe cabe dirigir” (p. 125). Isso deixa claro que circunstâncias diferentes vão exigir qualidades distintas de liderança. O que não
permite falar em um único papel comportamental de liderança, pois cada grupo vai apresentar diferentes expectativas de seus líderes.



DICA

“A eficiência do líder será determinada pela sua habilidade em perceber as necessidades de auto-realização e,
consequentemente, de auto-estima das pessoas a quem lhe cabe dirigir” (TAKAHASHI e PEREIRA, 1991, p. 125).



1.3 Gestão em Esporte e Lazer
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A gestão do esporte e do lazer é tratada por boa parte dos autores por similaridade (AZEVÊDO, 2017).

Gestão é lançar mão de conhecimentos necessários para atingir objetivos de forma eficaz e eficiente, através de pessoas. A gestão
aqui é compreendida como um ato que nos aproxima do mundo da política (CARNEIRO e MENICUCCI, 2013).

Quando pensamos em gestão de projetos e programas para inclusão social, o lazer e o esporte precisam ser reconhecidos como
direitos sociais e a qualificação profissional da gestão em esporte e lazer passa pela capacidade de atender demandas advindas das
transformações sociais do mundo contemporâneo, promovendo inovações.

A gestão de projetos de esporte, lazer e inclusão precisa tomar os participantes não como consumidores de serviços, mas como
cidadãos (CARNEIRO e MENICUCCI, 2013).

1.3.1 Conceitos Básicos de Gestão
Não é possível discutir conceitos básicos de gestão sem definir e diferenciar de administração. Segundo Dias (2002), administrar “é
planejar, controlar, dirigir e controlar pessoas para atingir de forma eficiente e eficaz os objetivos de uma organização” (p.10). E a
gestão “é lançar mão das funções e conhecimentos necessários para, por intermédio de pessoas, atingir os objetivos de uma
organização de forma eficiente e eficaz” (p. 11).

A compreensão de conceitos básicos de gestão passa pela reflexão sobre as formas de organização a partir das escolas de
administração.

Dias (2002) distingue a escola de administração clássica da científica, entretanto essas duas escolas trazem a perspectiva dos
resultados como determinante, exigindo a adequação do processo ao máximo de produção. O centrar mais nas tarefas do que nos
homens, não preocupa com os problemas, considerados de ordem pessoal, daqueles que ocupam as funções. Defendendo uma
harmonia natural entre os interesses dos trabalhadores e proprietários dos meios de produção (OLIVEIRA e DOURADO, 2006).

GESTÃO

ADMINISTRAÇÃO

Como a escola clássica ou de administração científica, a escola de relações humanas defende a harmonia natural de interesses.
Acreditando se necessário, além do incentivo monetário, a participação nas tomadas de decisões da empresa por parte dos
trabalhadores (OLIVEIRA e DOURADO, 2006).

A escola behaviorista acredita na existência de conflitos, mas também, acredita na possibilidade de superação, integrando as
necessidades individuais e organizacionais. Nesse sentido, a autoridade precisa ser encarada como um fenômeno psicológico e os
problemas administrativos devem ser tratados com objetividade (OLIVEIRA e DOURADO, 2006).



Para a escola estruturalista, o conflito é inerente a determinados aspectos da vida. Para o bom desenvolvimento do trabalho deve-se
lançar mão de incentivos de natureza econômica e psicossocial de forma simultâneas (OLIVEIRA e DOURADO, 2006).

1.3.2 Gestão Participativa
A gestão participativa, busca sempre a participação ampliada de agentes e usuários nas decisões, influenciando direta ou
indiretamente na estruturação e implementação de programas e projetos de esporte e lazer.
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Para que a participação efetiva, principalmente dos usuários dos programas e projetos, de fato ocorra, faz-se necessário a
descentralização. O que aponta para a necessidade do conhecimento da realidade do território, já que uma gestão participativa se
realiza em base local, delimitada segundo a diversidade dos grupos que ali vivem, apresentando diferentes demandas e necessidades
específicas.

Nessa perspectiva, a gestão participativa deve se fundamentar nos princípios da inclusão e equidade, contemplando o desenho
universal, atendendo as demandas de diferentes características, circunstâncias de mobilidade e percepção, posições e situações
anatomofuncionais.

O quadro abaixo ajuda a compreender diferenças importantes entre os modelos de gestão.

Quadro 1. Modelos de gestão pública

BUROCRÁTICA TRADICIONAL PARTICIPATIVA

Centralização das
decisões.

Assim como a gestão burocrática,
também tem características de
centralização das decisões.

Estruturas colegiadas de gestão, ou seja,
superação da centralização das
decisões.

Prioridade aos
interesses individuais

Troca de favores. Formação de gestores populares com
capacidade de formulação de políticas
públicas.

Gestão marcada pelo
discurso de
competência técnica.

Prioridade sempre aos interesses
individuais em detrimento aos
interesses coletivos.

Gestão feita com planejamento
envolvendo as demandas da população
local.



Relações impessoais
e frias.

Favorecimento ao assistencialismo. Descentralização territorial, ou seja,
delegar o poder de gerir a instâncias
inferiores da gestão pública.

Aspectos econômicos
acima dos sociais e
humanos.

Cumplicidade e intimidade, ou seja,
relações afetivas no ato de gerir.

X

Fonte: Barbosa, Ricci e Sotero (2001).

Finalizando, é importante marcar que, muitas vezes, os problemas e necessidades para construção de programas e projetos de
esporte e lazer a partir da gestão participativa, exigirão que se articulem de forma intersetorial para atender demandas de transporte,
renda, moradia, serviços de saúde, educação, segurança, entre outras.

1.3.3 Gestão de Espaços
A gestão de espaços tem relação com várias ferramentas que precisam se articular desde o início da construção de um projeto ou
programa de esporte, lazer e inclusão social. Estudos de viabilidade, avaliação custo-benefício, custo-efetividade, entre outros
processos, muitas vezes, podem levar a conclusões que não precisamos construir novos espaços. Talvez o cenário apresentado
aponte para a manutenção do existente, divulgando e ampliando a aderência aos programas e projetos em andamento, aumentando a
oferta com o investimento em pessoas, além de outras ações que aproveitem ao máximo a estrutura e equipamentos de esporte e
lazer já existentes.

Entretanto, é fato que as estruturas e equipamentos esportivos públicos são, na maior parte das vezes, centralizados e distantes dos
territórios mais periféricos das cidades. Há uma relação direta com o mercado imobiliário, o que não impede, também, os processos
de privatização desses espaços. Como afirma Oliosi (2014, p. 12),

Esses espaços possuem grande relevância na política urbanística das cidades, fazendo-se necessárias
ações integradas com diversos setores, a fim de possibilitar sua abertura, estruturação e



democratização. Ao pensarmos a utilização dos espaços e equipamentos públicos de esporte e lazer, o
que observamos é uma visão mercantilista dos espaços urbanos, que passam a representar uma
mercadoria de investimento. Parece haver uma tendência à privatização, tornando-se os espaços de
lazer e o lazer propriamente dito produtos de mercado.
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Fundamental que se entenda, para avançar as perspectivas de gestão de espaços de esporte e lazer, que esses não podem ser
tomados somente na sua dimensão geográfica. A reflexão sobre esses espaços não pode estar deslocada dos territórios, e das
dinâmicas de vida desses territórios. Nesses espaços geográficos há vida. São nesses espaços que os problemas cotidianos se
apresentam e se resolvem, lugar das relações sociais, em permanente mudança, dinâmico e determinado pelos processos políticos,
econômicos, sociais e culturais. “É no tempo e espaço de lazer que a manifestação cultural esportiva, despojada de sentido
performático (da busca do rendimento), se apresenta como possibilidade de ser vivenciada por todos que o acessam (BRASIL, 2004,
p. 4).

Assim, a ação principal da gestão dos espaços se dá no diagnóstico, que apontará a necessidade de

[...]construção, modernização, revitalização, preservação, otimização e maximização de espaços e
equipamentos para o esporte e lazer com segurança e qualidade, [...] tais como escolas, passeios,
parques, ginásios, entidades esportivas, sem fins lucrativos e/ou econômicos, estádios, creches e
universidades, instituições de longa permanência, priorizando comunidades com populações em
situação de vulnerabilidade ou exclusão social. Estas ações devem ser promovidas por profissionais,
agentes sociais, animadores culturais e voluntários da sociedade civil capacitados e qualificados
(BRASIL, 2004, p.25).

Para que não se transformem em estruturas abandonadas ou subutilizadas, os espaços públicos de esporte e lazer devem passar
pelo crivo dos interesses e necessidades da população, considerando o desenho universal, a flexibilização de horários, a
descentralização e desconcentração, possibilitando o desenvolvimento de programas e projetos nos territórios vivos de toda
população. O que só é possível com ações promovidas por profissionais em permanente processo de formação e com a realização,
que influenciem positivamente nesses territórios, sendo espaços de produção e reprodução cultural.
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MÓDULO 2

2. Programas e Projetos de Esporte,

Lazer e Inclusão Social
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Quando nos propomos a refletir sobre os programas e projetos de esporte e lazer e inclusão social, necessariamente, devemos
contextualizar os processos jurídico-políticos que sustentam as propostas e princípios presentes nesses programas e projetos.

Na Constituição brasileira o lazer está presente como um dos direitos sociais. No capítulo referente ao desporto, o termo aparece,
cabendo ao poder público incentivar como forma de promoção social. A Constituição estabelece, também, que é dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar o lazer à criança, ao adolescente e ao jovem (BRASIL,1988).

A presença do lazer na Constituição não garante a sua efetividade, mesmo reconhecido como direito social. Segundo Moesch (2015),
o que se vê é o Lazer sendo tratado como bem de consumo. Diferente de outros direitos sociais, a Constituição “não define princípios,
diretrizes, objetivos e regras institucionais que devam orientar a concretização do lazer na vida da população brasileira” (GOMES e
ISAYAMA, 2015). Fazendo-se necessário recuperar o direito a ter direito ao lazer (RECHIA, 2015).

Para Lunardi (2015), por se relacionar diretamente com o desenvolvimento humano, é possível ver o reflexo do lazer em uma série de
dispositivos jurídicos. Para esse autor, o direito ao lazer se subdividiria em diversas áreas que compreendem todas as atividades
humanas não relacionadas diretamente ao trabalho. Há uma compreensão, nesta tese, que parece vincular diretamente lazer e tempo
livre do trabalho/emprego. Entretanto, a par de considerarmos isso um problema que dificulta a compreensão do lazer, como identificar
a educação escolar como tempo de lazer, o debate possível de ser desenvolvido, a partir da relação entre jornada de trabalho, horário
de trabalho flexível, hora extra, teletrabalho e lazer, é fundamental para se entender o direito ao lazer.

A compreensão do maior número de processos que influenciam a construção de programas e projetos de lazer que alcance toda a
população faz-se fundamental para planejar acesso e aderência. Nesta perspectiva, programas e projetos de esporte, lazer e inclusão
social exigem vigilância constante dos princípios, na garantia de que esses venham, de fato, se tornarem práticas efetivas.



2.1 Gestão Participativa da Política de

Esporte e Lazer
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A Constituição de 1988 estabeleceu como princípios da gestão pública a descentralização, municipalização e participação da
sociedade civil nos espaços de deliberações das diretrizes políticas e execução de programas e projetos.

As reformas que se seguiram, alinhadas às reformas dos países da América Latina após 1990, estabeleceram nova forma de
enfrentamento das questões sociais. Essas reformas, impostas pelos mecanismos financeiros internacionais, estabeleceram a
participação social na execução das políticas (liberalizantes, privatizantes e de mercado). Contraditoriamente, manteve instâncias de
controle social que possibilitam a participação da sociedade civil nas decisões, no planejamento e supervisão das políticas. Mesmo
antes da Constituição cumprir seu papel no Brasil, já se identifica mecanismos que inviabilizam tendências progressistas na
constituição das políticas públicas (TEIXEIRA, 2007). O que deixa claro que a participação social na construção das políticas é algo
ainda a ser conquistado.

A par do surgimento de diversos projetos sociais, programas esportivos, ONGs etc., que fomentaram a prática esportiva,
principalmente direcionada a população em risco pessoal e social, a partir de 2003, o Governo Federal formulou políticas públicas
inclusivas, em que o esporte aparece como um fator que contribui para formação humana (MACHADO et al, 2017).

Também é de 2003 a criação do Ministério do Esporte e instituição das Conferências Nacionais do Esporte. Já na primeira Conferência,
em 2004, a temática central foi a criação do Sistema Nacional do Esporte, além da discussão sobre inclusão social através do esporte
e lazer (MARQUES et al, 2011).

As Conferências Nacionais do Esporte ocorrem sempre em três etapas, em que se discute necessidades municipais, estaduais e
nacional. Segundo Marques et al (2011), as Conferências podem ser consideradas avanços, por fortalecer a democracia e direcionar
as atividades às reais necessidades e demandas das pessoas.

Há um movimento real de buscar a consolidação do lazer e o esporte como direitos sociais a partir das Conferências; um marco em
políticas setoriais (PINTO, 2017). Entretanto, conforme Terra et al (2009), as Conferências se configuram aparentemente como forma de
descentralização das discussões das políticas públicas de esporte e lazer em que decisões importantes têm sido tomadas de forma
centralizada. Os debates que apontam para a universalização do esporte e lazer como direitos sociais, promovidos em âmbito



municipal, estadual e nacional se contrapõem as resoluções de desobrigação por parte do Estado, transferindo a responsabilidade
para o setor privado.

Apesar dos avanços, não se rompeu com a ideia do esporte como mercadoria a ser comprada, e a política social esportiva, que tem
os programas Esporte e Lazer da Cidade e Segundo Tempo como exemplos, precisa ser melhorada para efetivamente ser sustentada
como política social (CASTELLANI FILHO, 2013).
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2.1.1 Papel da Política de Lazer, Esporte e Inclusão Social
Instituição com ampla legitimidade como atividade humana, o esporte combina seriedade e frivolidade, divertimento e competitividade,
com poder de fixação de ideais culturais sem precedentes (BUENO, 2008), promove e desenvolve valores e modos de
comportamentos (MACHADO et al, 2015), ocupando um lugar de destaque nas práticas de lazer, ou hegemônico no conjunto das
práticas corporais.

É desse contexto que a política de esporte e lazer consubstancia sua importância. Entretanto ela deve considerar que escapa a essa
expressividade, um conjunto grande de pessoas que não se apropria do esporte enquanto prática corporal.

O objetivo de democratização do esporte e lazer deve ser buscado como uma política de Estado, pois,

O acesso ao esporte e ao lazer contribui para a reversão do quadro de vulnerabilidade social, atuando
como instrumentos de formação integral dos indivíduos e, consequentemente, possibilitando o
desenvolvimento da convivência social, a construção de valores, a promoção da saúde e o
aprimoramento da consciência crítica e da cidadania (HANSEN et al, 2009).

A gestão participativa, para política de esporte e lazer, implica que a comunidade precisa ser considerada como agentes envolvidos
na realização e, também, como pessoas que vão usufruir das ações dos programas e projetos. O que demanda atividades específicas
de organização. A mobilização social – ou seja, a criação de espaços de debates e construção coletiva, que contemplem a
diversidade dos grupos envolvidos, baseada na valorização do saber popular e ocorrendo de maneira contínua – fortalece o
sentimento de posse e de pertencimento do território onde as pessoas vivem (PINTO, 2017).

Muito importante frisar que, quando a população que se beneficia dos programas e projetos, se apropriam dos espaços de discussão
e construção da política de esporte e lazer, há uma expressão da autonomia para apresentação de suas demandas. Podemos
perceber isso nas reinvindicações apresentadas em 2010, na III Conferência Nacional de Esporte, propondo a transformação do
Programa de Esporte e Lazer da Cidade, de Política de Governo em Política de Estado (PINTO, 2017). As reinvindicações demonstram
a capacidade de propostas, com estruturas pedagógicas fundadas na inclusão e diversidade humana, na compreensão do lazer como
direito social, do esporte como patrimônio cultural e da gestão participativa, de contribuir com desenvolvimento da autonomia e



empoderamento dos sujeitos envolvidos, para construção de programas e projetos, que de fato atendam às necessidades de toda a
população.

SAIBA MAIS

Veja a íntegra da Carta de Brasília: Por um time
chamado Brasil! Clicando na imagem ao lado.

RESUMINDO

Inclusão e diversidade humana

Lazer como direito social

Esporte como patrimônio cultural

Gestão participativa

Autonomia e empoderamento dos sujeitos envolvidos

http://arquivo.esporte.gov.br/index.php/noticias/24-lista-noticias/38452-conferencia-nacional-do-esporte-aprova-a-carta-de-brasilia


2.2 Programas e Projetos de Esporte,

Lazer e Inclusão Social
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Com a extinção do Ministério do Esporte, pelo Decreto n. 9.674, de 2 de janeiro de 2019, boa parte das políticas, programas e projetos
de esporte e lazer, desenvolvidos nesta pasta, foram incorporados ao Ministério da Cidadania. Neste, as ações vinculadas ao lazer
foram incorporadas ao órgão específico responsável pelo esporte: a Secretaria Especial do Esporte.

A Secretaria Especial do Esporte direciona a gestão de projetos com a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a Secretaria
Nacional de Esporte de Alto Rendimento, a Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor (que apesar de anunciar
o direito constitucional ao esporte, apresenta uma articulação de seus programas de democratização do acesso ao futebol, de forma
orgânica a prática profissional dessa modalidade), a Secretaria Nacional de Paradesporto (em que os projetos se vinculam à oferta do
paradesporto como manifestação do esporte de alto nível e ações pontuais relacionadas à prática do lazer com ênfase na saúde –
estilo de vida saudável e reabilitação -, para pessoas com deficiência), o Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte (que
gerencia o uso de recursos de renúncia fiscal em projetos de diversas manifestações esportivas e paradesportivas, contemplando o
esporte de participação) e a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (responsável pelos programas e
projetos que, em conjunto, ampliam as ações, que aludem a uma política de esporte, lazer e inclusão social). Dentre suas ações,
oferecem atividades que vão desde o esporte e lazer em período de férias escolares, passando por atividades oferecidas em
contraturno escolar, preferencialmente para alunos de escolas públicas, até o atendimento de pessoas de todas as faixas etárias, com
ou sem deficiência, em núcleos urbanos, rurais , em comunidades tradicionais e indígenas.

2.2.1 Conhecendo os Programas e Projetos

SAIBA MAIS

Conheça mais sobre a Secretaria Especial do Esporte clicando aqui

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/composicao/orgaos-especificos/esporte


Dois programas públicos de esporte e lazer exigem atenção especial, para compreendermos a importâncias das políticas públicas
nesse setor. São eles: o Programa Segundo Tempo e o Programa de Esporte e Lazer da Cidade.

O Programa Segundo Tempo (PST) é composto pelo PST (que tem como público-alvo crianças e adolescentes de 6 a 17 anos), o PST
– Paradesporto (que tem como público-alvo pessoas com deficiência, com idade a partir dos 6 anos) e o PST –Universitário
(direcionado para comunidade acadêmica de instituições públicas de ensino superior).

O Programa Segundo Tempo tem como princípios o direito de cidadania, a participação irrestrita, a diversidade de experiências, a
transcendência pedagógica (saber fazer, saber sobre e saber ser) e valores (cooperação coeducação, corresponsabilização, respeito
às regras e aos colegas, inclusão, regionalismo, emancipação e totalidade). Visa à democratização da prática corporal, por meio do
esporte educacional, mantendo a preocupação para que as atividades se desenvolvam de forma lúdica e inclusiva (BRASIL, 2018).

O Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC tem uma máxima que é: “O lazer vai tomar conta da cidade e a cidade vai tomar conta
do lazer”. Esta máxima expressa a característica fundamental que coloca o PELC, em outro patamar quando discutimos programas,
projetos e política de esporte e lazer. Pois o programa traz elementos inovadores, principalmente relacionados à gestão, e é um marco
na ressignificação das práticas de esporte e lazer.
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Criado para atender às necessidades de esporte recreativo e de lazer, visa oferecer atividades que estimulem a convivência social e
tem como público-alvo crianças, adolescentes, jovens adultos, idosos e pessoas com deficiência, através da criação de núcleos em
espaços urbanos ou atendendo a povos e comunidades tradicionais. Tem como objetivo a democratização do lazer e do esporte
recreativo, garantindo acesso às práticas e conhecimentos a todos os cidadãos brasileiros (BRASIL, 2014).

SAIBA MAIS

Conheça mais sobre o Programa Segundo Tempo
clicando na imagem ao lado.

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/segundo-tempo/programa-segundo-tempo


As diretrizes norteadoras dos processos pedagógicos marcam as inovações presentes no programa PELC, que apresentam
preocupação com a formação de lideranças comunitárias, de gestores e para que o esporte e lazer sejam tratados como políticas
públicas e direito de todos. São elas: auto-organização comunitária, trabalho coletivo, intergeracionalidade, fomento e difusão cultural
local, respeito à diversidade, intersetorialidade, municipalização. O programa aponta para construção de uma política de Estado, no
campo do esporte e lazer e, para isso, realiza o investimento por dois anos, esperando a continuidade a partir da assunção pelos
municípios (BRASIL, 2014).

Condicionada à implementação do PELC está a exigência de indicação de uma entidade de controle social e a criação de um
conselho gestor, que se configura como uma instância consultiva, deliberativa e executiva composta por representantes dos
seguimentos envolvidos em cada núcleo de esporte e lazer. Esse processo de gestão participativa contribui para o fortalecimento da
diversidade cultural e do desenvolvimento comunitário.

2.2.2 Princípios dos Programas/ Projetos

SAIBA MAIS

Conheça mais sobre o Programa Esporte e Lazer
clicando na imagem ao lado.

TOME NOTA

Diretrizes
auto-organização comunitária

trabalho coletivo

intergeracionalidade

fomento e difusão cultural local

respeito à diversidade

intersetorialidade

municipalização

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/outros/pelc


Fruto de amplo debate sobre a questão do esporte e lazer no Brasil, a Política Nacional do Esporte, foi o tema principal da I
Conferência Nacional de Esporte em 2004. A Política Nacional do Esporte, lançada em 2005, tem 4 princípios. São eles: 1) da reversão
do quadro atual de injustiça, exclusão e vulnerabilidade, 2) do esporte e do lazer como direito de cada um e dever do Estado, 3) da
universalização e inclusão social, 4) da democratização da gestão e da participação (BRASIL, 2005).

Reversão do quadro atual 
de injustiça, exclusão e 
vulnerabilidade1
Universalização e 
inclusão social3

Esporte do lazer como
direito de cada um e 
dever do Estado2
Democratização da 
gestão e da participação4

Ao listar os princípios da Política Nacional do Esporte e o contexto de sua criação em 2004, podemos identificar a importância de um
programa, que se pretende promotor de uma política de Estado de esporte e lazer no Brasil (BRASIL, 2014), o PELC, trazer como
princípio de seus núcleos, a gestão participativa e democrática.

Em consonância aos princípios da Política Nacional do Esporte, o Programa Segundo Tempo entende que os princípios
socioeducativos do esporte educacional se fundamentam no princípio da inclusão, da participação, da cooperação, da coeducação e
da corresponsabilização.

No PELC (BRASIL, 2014), se estabelece como princípios do programa: 1) o Direito a Cidadania, que entende que o esporte e o lazer
são direitos constitucionais, que materializados apresentam avanços sociais. 2) Participação Irrestrita, que reconhece que
independente de cor, raça, gênero, sexo ou religião, todos devem acessar plenamente as práticas corporais.3) Diversidade de
Experiências, que tem como propósito:

[...] a) Saber usufruir das práticas corporais de forma proficiente e autônoma em contextos recreativos e
de lazer; b) Compreender as características das práticas corporais e a sua diversidade de significados
em diferentes contextos socioculturais; c) Interferir na dinâmica local que regula/condiciona as práticas
corporais em sua comunidade; d) Reconhecer e repudiar os aspectos negativos (como o uso de
anabolizantes) que envolvem as práticas corporais na sociedade; e) Evitar todo e qualquer tipo de
discriminação; f) Repudiar a violência sob todas as formas; g) Reconhecer e valorizar a utilização de
procedimentos voltados à prática segura das práticas corporais; h) Compreender o universo de
produção de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal que atravessam as práticas
corporais e o modo como afetam os gostos e as preferências pessoais nesse campo (p.7).
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Ainda encontramos como princípios: 4) Transcendência Pedagógica, que se refere à formação cidadã, que se conquista também por
meio do lazer, na apropriação da cultura corporal na dimensão procedimental (saber fazer), conceitual (saber sobre) e atitudinal (saber
ser e se relacionar). E, por último, 5) Valores, que são inerentes à prática corporal, “que envolvem aspectos sociais e culturais, tais
como participação de todos, cooperação, coeducação, corresponsabilidade, respeito às regras e aos colegas, inclusão, regionalismo,
emancipação e totalidade” (p. 7).

2.2.3 Efetivação dos Programas e Projetos
A efetivação de um programa ou um projeto de esporte e lazer está relacionada à capacidade de construção de um processo
constante de avaliação, em que as análises das possibilidades de intervenção são classificadas como viabilidade técnica (elementos
próprios de cada intervenção), econômica (impacto econômico ao grupo social beneficiado), financeira (financiamento do projeto),
gerencial (condições legais de funcionamento do projeto), ecológica (relacionado às condições legais favoráveis e desfavoráveis ao



meio ambiente) e social (benefícios para as pessoas que estão relacionadas ao grupo social beneficiado diretamente) (BORGES e
ROMERA, 2018).

Mas as questões pedagógicas também se apresentam como importantes,para efetivação de um programa ou projeto. E para que um
projeto pedagógico atenda aos anseios dos participantes, se organizando o mais próximo possível da realidade, deve-se planejar a
partir de algumas categorias. São elas: a elaboração de fundamentação teórica, do diagnóstico e dos objetivos, seleção e organização
de conteúdo, práticas, metodologias, procedimentos e recursos, além de um repensar constante a partir de avaliações (OLIVEIRA et
al, 2009).



2.3 Outros Programas de Lazer, Esporte

e Inclusão Social
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Além dos programas de esporte e lazer promovidos pelo Governo Federal, vários estados e municípios desenvolvem ou
desenvolveram propostas próprias. Instituições como o Serviço Social do Comércio (SESC) e o Serviço Social da Indústria (SESI),
ONGs, instituição de ensino superior, entre outros também, apresentam vasta experiência em programas de esporte e lazer e inclusão
social.

2.3.1 Conceitos Básicos de outros Programas e Projetos Públicos de Esporte, Lazer e
Inclusão Social
A empreitada de analisar os conceitos básicos de vários programas e projetos de esporte, lazer e inclusão social, públicos ou
privados, se justifica pela possibilidade de identificar importantes elementos que sustentam uma política pública de esporte e lazer,
que reconhece o lazer como um direito social. Esses elementos permitem a construção de programas, projetos e ações na busca do
desenho universal. Em que se busca a participação de todos sem adaptações, já que ambientes, propostas pedagógicas,
metodologias de intervenção, entre outros fatores que envolvem a oferta do lazer, seriam construídos, levando em consideração a
diversidade humana.

Ao pensarmos em programas e projetos de esporte, lazer e inclusão social que contemplem a pessoa idosa, para além das que
questões referentes à saúde e segurança, que são pré-requisitos para um bom desenvolvimento do projeto ou programa, faz-se
importante priorizar as práticas grupais. O aprendizado, a construção de laços de solidariedade, a possibilidade de identificação de
redes de apoio, são processos que atuam sobre a autoestima e contribuem com ressignificação das alterações que ocorrem na
relação com o mundo e com as pessoas.



Nos programas e projetos de esporte, lazer e inclusão social, o gênero é um importante marcador social que precisa ser considerado.
Sem negar a existência de diferenças biológicas, é preciso desnaturalizar as representações de homem e mulher que reproduzem
assimetria de gênero. A produção das identidades de gênero, dada no processo sociocultural, tem se materializado na diferença de
oportunidade de acesso ao esporte e lazer. A atribuição de características masculinas ou femininas às práticas de esporte e lazer,
influenciam nas escolhas, e um programa ou projeto de esporte e lazer, que busca a inclusão social, precisa desenvolver ações que
instiguem os participantes a identificar em si mesmo a naturalização dessas representações de gênero.

Projetos como os descritos por Sampaio (2011) e Sampaio et al (2011) já apresentam contribuições importantes para tensionar as
questões de gênero em projetos de esporte e lazer específicos para mulheres. Oficinas com caráter físico-esportivo, articuladas a
oficinas com diversos conteúdos culturais do lazer, permitiu que as mulheres participantes do projeto tivessem uma nova percepção
de si.
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A participação ativa na produção da atividade vivenciada, construindo adaptações, mudanças de regras, grupos mistos, etc., pode
auxiliar nas atividades que visem à motivação do comportamento questionador.

A hierarquia entre as sexualidades, em oposição ao princípio do tratamento não discriminatório estabelecido pela Constituição de
1988. As conquistas LGBTTI, como resultados de constantes lutas, são percebidas, mas no campo do esporte e lazer, é preciso que
se avance. O programa Brasil sem Homofobia, criado em 2004, colocou em evidência a necessidade de discussão sobre a defesa da
identidade de gênero e da cidadania que sofrem violência de várias ordens, por motivação homofóbica (REIS e MARTINS, 2020). A
necessidade de mobilização específica para produção de processos de participação LGBTTI, na construção das políticas e
programas de esporte e lazer, são fundamentais.

Nenhum outro grupo social para quem se direciona políticas de esporte, lazer e inclusão social se faz tão importante a participação
irrestrita na construção das políticas, programas e projetos, como nos povos e comunidades tradicionais.

O Decreto n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais, compreende esses como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, com formas
próprias de organização social.



Entender que os povos e comunidades tradicionais não valorizam o esporte na mesma perspectiva que os não pertencentes a essas
comunidades é fundamental para o reconhecimento de suas especificidades e da importância do protagonismo dos participantes nos
processos decisórios, incorporando demandas legítimas para formulação das políticas e programas de esporte e lazer (GRANDO e
SOARES, 2016; DEBERTOLI e COSTA, 2017).

O paradesporto tem sido uma prática corporal bastante utilizada nas ações de lazer para pessoas com deficiência. O contexto que
conjuga interesses do Comitê Paralímpico Brasileiro, de ampliação de praticantes e as articulações, muitas vezes exclusivas de
instituições paradesportivas com o poder público não podem se apresentar como subterfúgios para o fortalecimento da hegemonia do
esporte e para a não oferta de outras práticas corporais.

A experiência descrita por Dalla Déa et all (2018) se refere ao “Grupo Dançando com a Diferença”. Descrição detalhada da produção
artística, de excelência, do espetáculo “Endless”, além de promover o debate acerca da inclusão, acessibilidade, apresenta
importantes formas de mudança da imagem da pessoa com deficiência.

A experiência descrita por Dalla Déa et al (2013), em que as pessoas com deficiência escolhiam, no rol de práticas corporais,
ofertadas por projetos de extensão da Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás. Essas, recebiam o
apoio necessário pelo projeto “Dando asas”, que criava arranjos pedagógicos para possibilitar a participação nos projetos existentes,
sem a criação de projetos exclusivos. A experiência apontou três formas distintas de inclusão, a partir das escolhas dos participantes,
que foram as práticas aquáticas (natação e hidroginástica) e dança. Uma forma automática e independente para 48% dos
participantes, em que não há exigência da interferência dos monitores do projeto, não necessitando de grandes adaptações. Uma
segunda forma foi a inclusão com dependência momentânea, que exige uma adaptação acompanhada por monitor, que cria meios
para auxiliar a inclusão. Deixando de ser acompanhada quando a pessoa com deficiência apresenta autonomia para participação. E
as pessoas que precisam de uma forma de inclusão considerando a dependência permanente. Nesse caso, o monitor contribui às
vezes relacionado ao comportamento, outras vezes, a outras necessidades, respeitando a modalidade escolhida, mas caminhando na
direção das eficiências e deficiências presentes.
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SAIBA MAIS

Saiba mais sobre o espetáculo Endless.

https://www.youtube.com/watch?v=wHsgPH0hzZI


Entender que a estratégia para construção dos arranjos pedagógicos, no projeto descrito por Dalla Déa et al (2013), se apresenta
como a possibilidade concreta de se pensar em um desenho universal pedagógico, fugindo a tradicional separação por capacidade,
permitindo ressignificar o esporte e o lazer.

Um grupo que constantemente escapa ao planejamento, quando se constroem programas ou projetos de lazer que pretendem
alcançar a “toda” população, é o grupo da população em situação de rua. Quando muito, a oferta de práticas comuns ao lazer é
pensada para essa população como uma forma terapêutica. O acesso ao direito esbarra constantemente com a funcionalidade dada
pelas ações de saúde, enviesando reflexões sobre o estar na rua, o uso de drogas, disposição para o trabalho, entre outros temas que
atravessam a complexidade da vida na rua, tendo em vista as situações de vulnerabilidade social, individual e programática. Há um
desafio em criar programas de esporte, lazer e inclusão social específicos para atender essa população, que se complexifica, quando
se pretende contemplar as demandas da população em situação de rua em um desenho universal. Entretanto, esse desafio deve ser
enfrentado e o processo fundamental para esse enfrentamento se dá no planejamento intersetorial. A Política Nacional para População
em Situação de Rua (BRASIL, 2009) já aponta esse caminho, por entender que as vulnerabilidades impostas não são superadas por
um único setor. E as ações setoriais são limitadas a tal ponto que impedem o acesso e aderência aos programas e projetos.
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MÓDULO 3

3. Respeito à Diversidade e Inclusão

p.20

O debate mais promissor sobre diversidade e inclusão no Brasil tem se desenvolvido relacionado ao direito à educação. O longo
tempo que se passou do Manifesto de 1932, em que se reivindicou a universalização da educação; as teorias preconceituosas que se
propunham a explicar o fracasso ou o sucesso escolar; as teorias sociológicas, demonstrando as diferenças de classe no acesso,
permanência e sucesso no aprendizado; a necessidade do modo de produção capitalista em contar com a escola como um lugar de
transmissão de valores, para reprodução social; mas fundamentalmente, o caminho trilhado, de luta por acesso a direitos, pelas
pessoas com deficiência, entre outros processos sociais, contribuíram para o desenvolvimento do debate sobre diversidade e inclusão
na escola.

Ainda incipientes o debate e as práticas de diversidade e inclusão relacionadas ao lazer, se referem ao pouco tempo das ações que
criam os mecanismos políticos para sustentar novas práticas baseadas no lazer como direito social. Com um viés relacionado ao
conteúdo cultural físico-esportivo, deixando para o mercado a direção efetiva do conjunto de interesses do lazer, a política nacional de
esporte (e lazer), que se inicia em 2003, apresenta uma nova forma de compreender a questão: se é um direito social e é para todos,
como garantir de fato a participação de todos?



3.1 Conceitos básicos sobre diversidade

e sobre inclusão

p.21 

A categoria diferença, no sentido pensado por Brah (2006), não é sempre um marcador de hierarquia. Assim, faz-se necessário, para
se pensar em inclusão, saber se “a diferença resulta em desigualdade, exploração e opressão ou em igualitarismo, diversidade e
formas democráticas de agência política” (p. 374). As práticas preconceituosas são internalizadas pelos indivíduos de forma
naturalizadas e a negação da diversidade humana se insere em um contexto de desigualdade social (CRUZ, 2013).

Uma forma de tentar compreender as diferenças entre as pessoas pode ser pensada a partir da tentativa, como propõe Brah (2006),
de conceituar a diferença em quatro maneiras. Uma seria a diferença de experiência. Como lugar da formação do sujeito, as
experiências são inscritas por diversos processos políticos, econômicos, culturais, além de matrizes ideológicas.

Na diferença como relação social de acordo com Brah (2006), é necessário compreender que a experiência cotidiana e a experiência
como relação social, não habitam espaços mutuamente excludentes, já que operam em todos os lugares de uma formação social.

A diferença como subjetividade, parte do princípio de que os processos de formação da subjetividade são sociais e subjetivos. A
subjetividade formada não é fragmentada, mas, também, não é fixada, ou seja, constantemente em processo. Aqui se reconhece as
emoções, sentimentos, desejos e fantasias (BRAH, 2006).

E por último, a diferença como identidade. Marcadas pela multiplicidade de posições de sujeitos que constituem o sujeito, as
identidades são inscritas pelas experiências culturalmente construídas em relações sociais (BRAH, 2006).
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A inclusão social é uma realidade, mas o limite da inclusão está marcado pela estrutura de classes. O acesso ao lazer e esporte como
direito ainda se limita a uma inclusão formal. Assim, para a construção da inclusão social deve-se pensar um sistema social a partir da
necessidade de toda a população (RIOS, 2020).

Para Sassaki (2010), a “inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade
buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidade para todos” (p. 39).
Nesse ponto, retoma-se a importância da participação social na construção das políticas públicas. Assim, conforme Sassaki (2009),

O movimento da sociedade capitalista leva a transformação de tudo em mercadoria, muitas vezes modificando as políticas sociais
para atender a acumulação do capital. A importância de programas e projetos de lazer, esporte e inclusão social, desenvolvidos pelo
poder público, está na possibilidade de criar condições objetivas, estabelecendo o status de direito às necessidades da população.

TOME NOTA

Para a construção de programas e projetos de esporte, lazer e inclusão, as reflexões de Brah (2006) nos ajudam na construção
de no mínimo duas diretivas. Com risco de reducionismo da proposta da autora, a primeira é que ter como identidade um
marcador social, como ter ou não ter deficiência, ser heterossexual, homossexual, bissexual ou qualquer outra forma de
manifestar a sexualidade, ser preto, pardo ou branco, não homogeneíza aspirações e desejos. Não é porque se tem deficiência,
que a melhor, ou a única proposta, de lazer ativo seja paradesporto. Contudo, não se pode negar a oferta.
A segunda diretiva é que ao estar atento à pluralidade de necessidades, um programa ou projeto de esporte, lazer e inclusão
social, deve-se tentar compreender a maneira como as necessidades são construídas e representadas. Assim, não é negar, por
exemplo, que a categoria mulher careça de sentido, e desconsiderar que a dificuldade de acesso ao lazer se apresenta de forma
diferente para homens e mulheres, mas de compreender que não é possível pensar um projeto de esporte e lazer para mulher
em geral. Essa não existe. Há a necessidade de, promovendo a participação na construção dos programas de esporte e lazer
dos grupos prioritários de políticas de inclusão social, contemplar desejos, interesses, afetos e valores desses grupos.

IMPORTANTE

Inclusão, como um paradigma de sociedade, é o processo pelo qual os sistemas sociais comuns são tornados adequados para
toda a diversidade humana - composta por etnia, raça, língua, nacionalidade, gênero, orientação sexual, deficiência e outros
atributos - com a participação das próprias pessoas na formulação e execução dessas adequações (p. 1).



3.2 Políticas públicas de Lazer e

Esportes com Vistas à Diversidade e

Inclusão
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A dignidade humana está na origem de todo o conjunto de direitos fundamentais. Esta, tornou-se um consenso a partir da rejeição ao
nazismo, período em que passa a ser incorporada em importantes documentos internacionais, como a Declaração Universal de
Direitos Humanos de 1948. A dignidade humana é moldada na relação entre os sujeitos e ocupa parte do conteúdo da ideia de
igualdade. Somente parte da ideia, porque em muitas situações pode ser aceitável as diferenças entre os sujeitos, em outras, é
fundamental que a compreensão de que todos são iguais, prevaleça (SÁ NETO, 2015).

O conjunto de direitos considerados essenciais para a dignidade humana são chamados de direitos humanos. As reivindicações dos
direitos humanos independem de seu reconhecimento por lei. Por se apresentar como uma noção radical de como devem ser as
relações entre os seres humanos, devem ser respeitadas a todo momento (ANDRADE, 2017).

No caso brasileiro, a Constituição de 1988 é um símbolo na superação de um Estado autoritário. A dignidade humana configurando
como fundamento da república, representou uma nova era, em que a diferença entre os humanos se apresenta, ao menos
formalmente, como digna de tutela (SÁ NETO, 2015).

Em relação à diversidade humana, a Constituição de 1988 faz sua maior proteção apresentando a necessidade de evitar a
discriminação de todo tipo e apontando punição quando essa ocorrer. Ou seja, proteção constitucional à diversidade. Já para análise
da política pública de lazer e esportes com vistas à diversidade e inclusão, a Constituição é um importante marco regulatório. Nela, o
lazer consta como direito social, que visa garantir o usufruto dos direitos fundamentais em condições de igualdade. Estabelece,
também, como dever do Estado o fomento ao esporte formal e não formal como direito de cada um. (BRASIL, 1988).



Diferentes de outros direitos sociais, não definem as regras institucionais para concretização do lazer para toda a população (GOMES
e ISAYAMA, 2015). É somente com a Política Nacional de Esporte, em 2005, que ocorre um avanço na definição de princípios,
diretrizes e objetivos que permitem pensar, de forma ampliada, programas e projetos de esporte, lazer e inclusão social, no âmbito das
políticas públicas.

A Política Nacional de Esporte, nos seus objetivos anunciados, não opõe a oferta de condições cada vez melhores para atletas e
paratletas de alto rendimento e a possibilidade de acesso a prática esportiva por toda população brasileira. O que aponta necessidade
ampliação de investimentos e otimização dos gastos nos dois campos. À época do lançamento da Política Nacional de Esporte, a
inclusão social foi eleita, pelo Governo Federal, como núcleo central das ações. E um preceito que marcava as ações do Ministério do
Esporte era a diversidade, “na qual a ‘diferença’ é um importante elemento de conhecimento que deve ser explicitado e defendido, ao
mesmo tempo em que se denunciam e se combatem permanentemente as mazelas da desigualdade” (BRASIL, 2005, p. 23).
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Nas diretrizes da Política Nacional de Esporte há o entendimento de que o acesso ao esporte é um importante instrumento de inclusão
social. O combate à discriminação e a criação de igualdade de oportunidades devem andar lado a lado para priorizar o acesso ao
lazer para negros, indígenas, pessoas com deficiência e mulheres das camadas mais pobres. Alinhado à agenda dos organismos
internacionais (Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e outros), o esporte aparece como importante
ferramenta de promoção da saúde (BRASIL, 2005).

TOME NOTA

São listados 5 objetivos da Política Nacional de Esporte. Esses se referem a
democratização e universalização do acesso ao esporte e lazer;

a construção da cidadania por meio do acesso às práticas esportivas e ao conhecimento científico-tecnológico a elas
inerente;

a descentralização das políticas;

ao fomento à prática esportiva de caráter educativo e participativo e;

a democratização da manifestação esportiva de alto rendimento, com incentivo ao talento esportivo e aprimoramento de
desempenho de atletas e paratletas.

IMPORTANTE

Mas são nos princípios que se marca de forma fundamental a relação entre os programas de esporte e lazer e a inclusão social.
São eles:

1. da reversão do quadro atual de injustiça, exclusão e vulnerabilidade social;

2. do esporte e do lazer como direito de cada um e dever do Estado;

3. da universalização e inclusão social e;

4. da democratização da gestão e da participação (BRASIL, 2005).



Das 18 ações estratégicas apresentadas na Política Nacional de Esporte, 10 estabelecem relação direta com o tema desse curso. São
elas: ampliação do acesso ao esporte em cada região do país como direito social; garantia da oferta regular e da disseminação da
cultura das práticas esportivas escolar e de lazer para todas as pessoas sem distinção de cor, raça, etnia, sexo, idade ou condição
social; estruturação da Política Nacional de Recursos Humanos, articulada com estados e municípios, para capacitação e formação
com caráter multiprofissional e multidisciplinar, em parceria com o MEC e IES, de recursos humanos atuantes em atividades esportivas
em todos os níveis, de forma a atender o Sistema Nacional de Esporte e Lazer; oferecimento regular de práticas esportivas
educacionais e de lazer, especialmente voltadas para a população em situação de vulnerabilidade social; fortalecimento da
participação da mulher no esporte; promoção de práticas esportivas que atendam pessoas com deficiência e com necessidades
especiais; a afirmação do esporte como meio de promoção da saúde em ações interdisciplinares com o Ministério da Saúde, a
Organização das Nações Unidas, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (ou órgão que se responsabiliza pelo
tema), entre outros, incluindo os órgãos congêneres nos estados e municípios; garantia da democratização da informação no âmbito
esportivo; estruturação de uma política de financiamento que esteja vinculada ao Sistema Nacional do Esporte e do Lazer e que
mobilize, articule, diversifique, amplie e dinamize recursos para essa área, coordenando as iniciativas dos setor público, em todas as
esferas, e do privado, assentado sob princípios sólidos de controle público e transparência; ampliação da participação da comunidade
esportiva e da sociedade na implementação da política, mantendo canais permanentes de comunicação e; garantia de mecanismos
de controle e avaliação permanentes da Política Nacional de Esporte, com a participação dos Conselhos e dos Gestores Estaduais e
Municipais, e através da Conferência, visando o acompanhamento contínuo das ações em todos os níveis de execução, para
direcionar e redirecionar seu processo de planejamento.

PARA PENSAR

Os poucos estudos sobre população lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual e esporte podem apontar não só uma falta de
interesse da produção científica sobre o tema, mas, também, uma carência de programas e projetos de esporte, lazer e inclusão
social que superem as dificuldades de participação desse público. Assim, o dever do Estado deve ser entendido para com todos
e as práticas esportivas devem ser

direcionadas à educação, ao prolongamento de vidas saudáveis, ao acesso ao conhecimento e ao
desenvolvimento do potencial intelectual, ao acesso aos bens culturais, científicos e tecnológicos
produzidos pela humanidade, à elevação da consciência social com ênfase no respeito a si mesmo,
ao outro e ao meio ambiente, e à participação na vida da comunidade (p. 36).

DICA

Recomenda-se a leitura do documento da Política Nacional de Esporte para ampliar as reflexões possíveis sobre os limites e
possibilidades de sustentação de programas e projetos de esporte, lazer e inclusão social.



3.3 Manifestações Esportivas e de Lazer
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A manifestação esportiva formal ou não formal estabelecida na Constituição é uma maneira de tentar conceituar e abarcar a
complexidade do fenômeno esportivo. Realiza-se aqui uma aproximação, mas sem nenhuma condição de se afirmar que é a melhor
forma de começar a compreender o fenômeno esportivo. Mas o fundamental que se estabelece aqui é que se há um esporte mais
estruturado, com instituições responsáveis por organizar, em que o principal objetivo é a apresentação de um espetáculo, que faz
parte do conjunto de práticas de lazer apropriado pela indústria cultural, e há, também, outras manifestações do esporte.

Não negando a influência do esporte espetáculo nas outras manifestações, como o escolar ou de participação, mas faz-se necessário
estabelecer uma diferenciação clara do campo do lazer que envolve o esporte espetáculo e do que se pretende construir como
política pública relacionada ao esporte e lazer; como campo do lazer ativo, como campo do esporte de participação.

A tentativa de construção de uma manifestação esportiva fundada em valores para além do recorde, racionalização e cientificização
do treinamento, marcam desde a gênese do esporte moderno. Os conflitos entre a prática esportiva profissional e a prática
despretensiosa já se apresentavam na fundação dos Jogos Olímpicos, pelo Barão Pierre de Coubertin. A criação de associações
ginásticas e esportivas de trabalhadores no início do século XX, fundadas a partir da crítica ao esporte burguês (BACHT, 2009),
também são expressões de programas que identificavam a possibilidade de manifestações de esporte com valores, princípios e
objetivos distintos.

Quando se pensa na construção de programas e projetos de esporte e lazer, faz-se necessário compreender que o esporte não é o
único elemento da cultura corporal (SOARES et al, 1992). Há que se resistir à compreensão de senso comum de que a prática corporal
se reduz a prática esportiva. E ao Sistema Nacional de Esporte e Lazer cabe a promoção de ações que permitam as várias
manifestações da cultura corporal nos programas e projetos de lazer. Mas, ainda, cabe o alerta de Bracht (2009) sobre a relação entre
o esporte de alto rendimento ou espetáculo e o esporte de lazer ou de participação. “Se a tese de que a prática do esporte como lazer
possui outro sentido, outros códigos, é verdadeira então, também o meio ambiente de sua prática precisaria apresentar-se de certa
forma diferenciado” (p. 18). Ou seja, se há uma tentativa de redução do lazer ativo ao esporte, há, também, uma imbricada relação
entre esporte espetáculo e esporte participação. Para o autor, a diferenciação dessas duas manifestações encontra sérias



dificuldades, principalmente quando se pretende uma autonomia da manifestação do esporte enquanto lazer ou participação, já que o
esporte escolar tem relação direta com as concepções e tendências pedagógicas da educação física e o conhecimento produzido
sobre objetivo-avaliação e conteúdo-método a serem desenvolvidos no ambiente escolar. A concepção que orienta a produção do
material desse curso e que abre possibilidades de uma análise mais concreta do fenômeno estudado, compreende como Soares
(1992, p. 41), que
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A Educação Física é uma disciplina que trata, pedagogicamente, na escola, do conhecimento de uma
área denominada aqui de cultura corporal. Ela será configurada com temas ou formas de atividades,
particularmente corporais, como as nomeadas anteriormente: jogo, esporte, ginástica, dança ou outras,
que constituirão seu conteúdo. O estudo desse conhecimento visa apreender a expressão corporal
como linguagem.

Já é ponto pacífico que o esporte é educacional em qualquer de suas manifestações. Um programa de esporte e lazer, quando
desenvolvido, vai somente explicitar qual concepção de educação que se fundamenta.

Quando tratamos da relação entre o fenômeno esportivo e o lazer, tanto o esporte espetáculo, quanto o esporte participação se
apresentam como relevantes para compreensão. Ou seja, “quanto à função social, as duas manifestações circunscrevem-se no âmbito
do lazer; por um lado enquanto produção e consumo de um produto no tempo livre e, por outro, a prática no período de tempo livre”
(BRACHT, 2009 p. 19).

Está claro que o esporte não se resume a sua intersecção com o lazer. E apesar das políticas públicas brasileiras darem ênfase ao
trato do lazer em sua aproximação com o esporte, o lazer, também, não se resume a essa intersecção.

IMP0RTANTE

[...] as organizações esportivas que dominam o esporte-espetáculo, buscam incorporar/encampar as formas alternativas de
práticas esportiva que surgem para não perder o poder de determinar as formas legítimas de sua prática. Daí porque, também,
as formas alternativas de práticas corporais logo sofrem pressão no sentido da sua esportivização (p. 19)



Em se tratando dos programas e projetos de esporte e lazer, a área de interesse priorizada seria a físico-esportiva. Essa se constitui
em um conjunto amplo de práticas em que prevalece o movimento. Práticas corporais como as danças, lutas, ginástica etc. compõem,
com o esporte, essa área de interesse.

Mas quando se pretende a construção de programas e projetos de esporte, lazer e inclusão social, não é qualquer manifestação de
esporte ou qualquer forma de organização de lazer que se pretende abarcar.

O esporte como parte integrante da cultura, em sua dimensão de lazer, tem por finalidade atender aos
interesses e necessidades sociais dos cidadãos a partir da prática das suas manifestações lúdico-
esportivas, de fruição do espetáculo esportivo e do conhecimento dela emanado. A prática do esporte
recreativo tem, ainda, como finalidade atender aspectos do conceito ampliado de saúde sintonizado com
a Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2005, p. 25)
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A inclusão social pelo esporte se dá pela ampliação do acesso e pela qualificação dos sujeitos que atuam no esporte nacional. Busca-
se, assim, atender desde crianças até idosos, oferecendo atividades diferenciais, mantendo como preceitos fundamentais a cidadania,
a diversidade e a inclusão. Ao considerar o esporte como condição essencial para o desenvolvimento humano, busca-se a garantia de
acesso, considerando um direito.

IMP0RTANTE

Uma forma de compreender a imensidão de práticas que compreende o lazer é partir dos conteúdos culturais, propostos por
Dumazedier (1975), apresentando-os em cinco áreas de interesse:

1. manuais: onde a predominância é na capacidade de manipulação;

2. intelectuais: onde a predominância é na busca de informações objetivas;

3. sociais: é quando se busca o relacionamento, o contato;

4. fisico-esportiva: onde o que prevalece é o movimento;

5. artística: abrange as diferentes manifestações artísticas.



Reconhecida sua importância no desenvolvimento integral do indivíduo e na formação da cidadania, a garantia de acesso ao esporte,
prioritariamente, à população carente e aos marginalizados constitui-se num poderoso instrumento de inclusão social de favorecimento
da sua inserção na sociedade e de ampliação das suas possibilidades futuras (BRASIL, 2005, p. 28).

Fundamentação Teórica
ANDRADE, R. A. O. de. Guia de estudos: diversidade humana. Porto Velho: Centro Universitário São Lucas, 2017. 84p.

BRAH, Avtar. Diferença, diversidade, diferenciação. Cafajeste. Pagu , Campinas, n. 26, pág. 329-376, junho de 2006. Disponível em .
acesso em 22 de fevereiro de 2021. https://doi.org/10.1590/S0104-83332006000100014 .

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 08/02/2020.

BRASIL. Política Nacional do Esporte. Ministério do Esporte. Brasília. 2005. Disponível em:
http://arquivo.esporte.gov.br/index.php/contato/83-ministerio-do-esporte/institucional/o-ministerio/sala-de-imprensa2/21849-politica-
nacional-do-esporte. Acesso em 13/02/2021.

CRUZ, D. E. dos S. Diversidade humana e a crítica à igualdade de oportunidade e às formas de particularismos na sociedade
capitalista. In: VI Jornada Internacional de Políticas Públicas: O desenvolvimento da crise capitalista e a atualização das lutas contra a
exploração, a dominação e a humilhação. São Luiz: Universidade Federal do Maranhão, 2013.

DUMAZEDIER, J. Questionamento Teórico do Lazer. CELARIPUCRS, 1975.

GOMES, C. L. e ISAYAMA, H. F. Multiplicidade de olhares sobre o lazer como direito social. In: GOMES, C. L. e ISAYAMA, H. F. (Org). O
direito social ao lazer no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2015.

RIOS, G. B. Inclusão escolar e ideologia. Dissertação [Mestrado]. Goiânia: Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Educação.
Programa de Pós-graduação em Psicologia, 2020.

SÁ NETO, C. E. de. Diversidade Sexual: Direito Humano ou Direito a Ser Humano?. 1. ed. Passo Fundo: Deviant, 2015. v. 1. 149p.



SASSAKI, R.K. Inclusão: Construindo uma sociedade para todos, Rio de Janeiro, 8ª ed. RJ: WVA, 2010.

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação. Revista Nacional de Reabilitação (Reação), São
Paulo, Ano XII, mar./abr. 2009, p. 10-16.

SOARES, C. L. et al. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992



MÓDULO 4

4. Propostas Inovadoras de Atuação

p.28

A possibilidade de inovação em programas e projetos de esporte, lazer e inclusão social vai desde escolhas de práticas corporais fora
do comum ao território em que se efetiva a ação, passando por oferta a públicos que comumente são excluídos das propostas, ou
mesmo o uso de metodologias diferenciadas na intervenção pedagógica. Entretanto, a construção coletiva, com participação
democrática e deliberativa dos beneficiários, nas decisões políticas, programáticas e nos projetos específicos, tem sido uma das
formas mais inovadoras para as propostas de esporte, lazer e inclusão social. Longe de ser uma novidade, a proposta de deliberar, em
conjunto com os beneficiários, sobre qual a melhor forma de conduzir programas e projetos de esporte, lazer e inclusão social,
modifica radicalmente a participação dos envolvidos.

O objetivo é apresentar alguns elementos relacionados ao esporte, lazer e inclusão social que podem orientar a construção de
programas e projetos.



4.1 Conhecendo o Paradesporto

Brasileiro
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O paradesporto, ou esporte paralímpico, como tem sido mais utilizado pela maior instituição representativa da prática corporal no
Brasil, o Comitê Paralímpico Brasileiro, tem sua história atrelada à luta por direitos iguais travada ao longo de décadas, pelas pessoas
com deficiência.

Precede ao modo de produção capitalista um lugar determinado socialmente de menos valia da pessoa com deficiência. Na análise de
cada momento histórico e de características de culturas específicas, é possível identificar ações de extermínio, de abandono para a
morte, tortura, e outros rituais que demonstram que, ao longo do processo histórico, a vida da pessoa com deficiência foi considerada
menos importante que de outros grupos sociais (RIOS, 2020). Mas, conforme Dalla Déa et al (2019), a busca enlouquecida pela
eficiência – apesar de grandes conquistas, quando comparada ao papel social que a pessoa com deficiência ocupou ao longo da
história – tem levado a incorporação da aversão pela deficiência, pelos sujeitos da contemporaneidade. “Esta visão dificulta a inclusão
e a efetivação de direitos da pessoa com deficiência na nossa sociedade” (p. 84).

Um marco para análise das práticas corporais realizadas por pessoas com deficiência se encontra no desenvolvimento dos processos
de reabilitação. Ludwig Guttmann, neurologista, contribuiu de forma fundamental para a existência dos Jogos Paralímpicos. O médico
era responsável pelo Centro Nacional de Lesionados Medulares do Hospital de Stoke Mandeville, na Inglaterra. O Centro fazia uso do
esporte no processo de reabilitação e em 1948 realizou uma competição esportiva adaptada. Provavelmente a motivação surgiu com a
realização dos Jogos Olímpicos que ocorreram em Londres, no mesmo ano. Os Jogos para pessoas com deficiência, criado por
Ludwig Guttmann, ocorriam anualmente e se internacionalizaram. Em 1960, a competição ocorreu pela primeira vez fora do Reino
Unido, em Roma-Itália. Ainda era denominado de Jogos Internacionais de Stoke Mandeville, e é considerada a primeira edição dos
Jogos Paralímpicos. O termo paraolímpico começou a ser usado nos Jogos de Tóquio em 1964 e, desde 1988, nos Jogos de Seul,
ocorrem no mesmo local dos Jogos Olímpicos. (DALLA DÉA et al, 2019).
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No esporte paralímpico, a questão de categorias do esporte convencional se complexifica pela necessidade de agrupar atletas, com
deficiências provenientes de diferentes origens, para que as competições sejam as mais justas possíveis. Isso se inicia na definição de
quais deficiência serão elegíveis.

Os atletas com deficiência auditiva não participam de competições paralímpicas. Desde 1924 são realizados jogos internacionais com
participação somente de pessoas com deficiência auditiva e que atualmente é chamada de Surdolimpíadas (ICSS, s/d). Esses atletas
têm sua participação permitida nos Jogos Paralímpicos se tiverem como comorbidade a deficiência intelectual, visual ou física. Assim a
sua participação exigiria que ele atendesse a elegibilidade de uma das deficiências aceitas e conseguisse apresentar rendimento
suficiente na classe eleita, sem que se considerasse a deficiência auditiva ou que essa atrapalhasse no seu desempenho durante a
competição.
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Os atletas com deficiência intelectual podem participar de vários esportes paralímpicos. Entretanto, um atleta com deficiência
intelectual leve compete na mesma categoria de atletas com deficiência intelectual grave. Uma atleta com autismo compete na mesma
categoria de atletas com síndrome de Down (mesmo que este apresente um quadro de hipotonia considerável). Como a forma de

SAIBA MAIS

Edição de 2019 das Surdolimpíadas do Brasil, em Minas Gerais, 2019.  
Licença: CCB

Surdolimpíadas Brasil 2019 - Con�ra como foiSurdolimpíadas Brasil 2019 - Con�ra como foi

https://www.youtube.com/watch?v=X2OsRuuYomE


classificação dos esportes paralímpicos não contempla todas as necessidades de participação esportiva das pessoas com
deficiência, desde 1968 se realizam as Olimpíadas Especial (SPECIAL OLYMPIC, s/d).

Assim, nos Jogos Paralímpicos participam pessoas com deficiência intelectual nas modalidades atletismo, natação e tênis de mesa. A
classificação se dá a partir da comprovação da existência do quadro de deficiência intelectual por profissional de saúde (IOC, s/d).

Com deficiência visual, a participação é permitida no atletismo, ciclismo, futebol de 5, hipismo, goalball, esqui alpino, biatlo, judô,
remo, natação e triatlo. A classificação é feita por médico oftalmologista, que comprova a baixa visão ou a cegueira (IOC, s/d).

Atleta Paraskevi Kantza no Campeonato Mundial de Para‑atletismo de
2013.  
Autor: Fanny Schertzer. Licença: CC BY-SA
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https://www.specialolympics.org/


Com deficiência física, a participação é permitida no esqui cross-cowntry, esqui alpino, hóquei no gelo, curling em cadeira de rodas,
biatlo, atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, canoagem, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 7, tiro com arco,
badminton, dança, hipismo, halterofilismo, remo, tiro esportivo, natação, vôlei sentado, snowboard, tênis de mesa, taekwondo, triatlo,
basquete em cadeira de rodas, rugby em cadeira de rodas e tênis em cadeira de rodas. São reconhecidos 8 tipos de deficiências
físicas que elege o atleta para participação em certas modalidades esportivas e outras não. São elas: hipertonia (tensão muscular
exagerada), ataxia (falta de coordenação de movimentos), atetose (movimentos involuntários anormais), deficiências de membros
(amputações ou deficiências relacionadas), amplitude de movimento diminuída, força muscular diminuída, diferença de membros e
baixa estatura(IOC, s/d).

A classificação é fundamental para que as competições ocorram de forma justa. É perceptível que os esportes paralímpicos possuem
especificidades que os tornam bastante diferentes dos esportes convencionais. “Em se tratando de esporte lazer para pessoa com
deficiência, o aumento da visibilidade do esporte pode contribuir para superação da ideia de incapacidade, o que poderia gerar
melhora no acesso a prática corporal por essa parcela da população” (RIOS et al, 2019).



Vamos conhecer as modalidades para pessoas com deficiências físicas nos esportes paralímpicos?

1. esqui cross-cowntry,
2. esqui alpino,
3. hóquei no gelo,
4. curling em cadeira de rodas,
5. biatlo,
6. atletismo,
7. basquete em cadeira de rodas,
8. bocha,
9. canoagem,
10. ciclismo,
11. esgrima em cadeira de rodas,
12. futebol de 7,
13. rugby em cadeira de rodas,
14. tênis em cadeira de rodas,
15. tiro com arco,
16. badminton,
17. dança,
18. hipismo,
19. halterofilismo,
20. remo,
21. tiro esportivo,
22. natação,
23. vôlei sentado,
24. snowboard,
25. tênis de mesa,
26. taekwondo,
27. triatlo,
28. basquete em cadeira de rodas.

E quais tipos de deficiências físicas podem participar?

1. hipertonia (tensão muscular exagerada),
2. ataxia (falta de coordenação de movimentos),
3. atetose (movimentos involuntários anormais),
4. deficiências de membros (amputações ou deficiências relacionadas),
5. amplitude de movimento diminuída,
6. força muscular diminuída,
7. diferença de membros
8. baixa estatura





4.2 Esporte, Lazer, Dança, Lutas, Esporte

Adaptado e Inclusivo
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A cultura corporal, enquanto criação humana, ao assumir as intencionalidades/objetivos do homem e da sociedade que a cria e
realiza, reproduz valores dessa mesma sociedade. Por estar presente entre os complexos dos processos culturais humanos, se
caracteriza como elemento da superestrutura, classificada como instituição. “Uma instituição possui o efeito prático de servir como um
propulsor de uma ação unilateral estabilizada, ou seja, a instituição ‘chama’ o homem para uma forma específica e não para quaisquer
formas de ação” (BRACHT, 1996, p. 4).

Consequentemente – pensando a cultura corporal enquanto conjunto de práticas corporais que, apresenta categorias que agrupam
essas práticas a partir de características específicas; categorias essas construídas através de um processo de institucionalização das
técnicas corporais. Os temas (esporte, jogos, lutas, ginástica, dança), que surgem da institucionalização de um conjunto técnicas
corporais, possuem características em comum, mas especificidades ímpares que, só são possíveis sua apropriação, como
particularidades que estão contidas nas relações histórico-sociais da sociedade moderna, apesar de sua gênese ser anterior a essa
forma de organização social.

Apesar dos diferentes objetivos que a prática corporal assume atualmente, os que se apresentam de forma hegemônica estão ligados
à saúde orgânica e recomposição dos prejuízos do trabalho. Os principais meios, a principal prática corporal, que é divulgada para se
atingir esses objetivos é o esporte.



São várias as modalidades esportivas existentes no mundo e com o objetivo de classificar essas modalidades foram identificadas
vertentes ou correntes do movimento esportivo: esportes olímpicos, esportes de tradição não olímpica, as artes marciais, esportes
aventuras ou de desafios, esportes de relação com a natureza, esportes intelectivos, esportes de identidade cultural e os esportes de
expressão corporal. Muitas vezes uma modalidade esportiva pode pertencer a mais de uma corrente (TUBINO, 1999).

DANÇA DE SALÃO

SALTO EM ALTURA

FÓRMULA 1

TOME NOTA

Em nossos dias, a atividade física passou a ser sinônimo de esporte. A esportivização das práticas corporais (inclusive da
ginástica) consiste numa das principais características da cultura corporal na atualidade. E com ela acentua-se o já conhecido
processo de “educação/endireitamento do corpo”, com agravantes advindos principalmente de dois aspectos: da concepção
positivista de ciência, que ainda predomina nos meios acadêmicos, e da visão capitalista de sociedade e de cultura, na qual
imperam a lógica utilitarista da produtividade e do lucro e o hiperconsumo, aliados à indústria do lazer (AYOUB, 2004, p. 37)
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Os Jogos Olímpicos continuam sendo a maior celebração do esporte, apesar do forte esquema comercial que envolve as disputas, de
que a maioria das modalidades esportivas não fazem parte dos Jogos Olímpicos e de que os preceitos introduzidos na Carta Olímpica,
na restauração das Olimpíadas, terem se perdido nas mudanças ocorridas no século passado (TUBINO, 1999).
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Para alguns estudiosos, o esporte, praticado generalizadamente, é uma “manifestação da cultura física”, como a dança e outros
(TUBINO, 1999), mas para Bracht (2009), a diferenciação entre o esporte praticado como forma de lazer e o esporte espetáculo, ou de
alto nível, em uma possível autonomia do lazer

A supracitada lei também estabelece, para o Sistema Nacional do Desporto, que envolve o Comitê Olímpico Brasileiro-COB; Comitê
Paraolímpico Brasileiro; entidades nacionais de administração do desporto; entidades regionais de administração do desporto; ligas
regionais e nacionais, e entidades de prática desportiva filiada ou não a essas citadas, a finalidade de “promover e aprimorar as
práticas desportivas de rendimento” (BRASIL, 1998, artigo 13).

Segundo Bracht (1997), as ligas e federações foram originadas do associacionismo clubístico, que, por sua vez tem em suas origens,
uma íntima relação com a orientação para o rendimento e o recorde, que são conceitos que vieram à tona “com o advento da moderna
pedagogia, do nacionalismo, da problemática do lazer e do trabalho” (p. 102).

TOME NOTA

No Brasil, segundo a Lei nº 9.615/98, que institui normas gerais sobre o  
desporto 1 , reconhece o mesmo em três formas de manifestação (BRASIL, 1998).
No capítulo II, Artigo 2º, inciso I, como:

desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação,
evitando-se seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar
o desenvolvimento integral do indivíduo e a formação para o exercício da cidadania e a prática do
lazer.

No inciso II, como:
desporto 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.

E no inciso III, que descreve o
desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta Lei nº 9.615, de 1998, e das
regras de práticas desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e
integrar pessoas e comunidades do País e estas com as de outras nações.

PARA PENSAR

[...] encontra sérias dificuldades, mesmo porque, as organizações esportivas que dominam o esporte espetáculo, buscam
incorporar/encapar as formas alternativas de prática esportiva que surgem para não perder o poder de determinar as formas
legítimas de sua prática, daí porque também, as formas alternativas de práticas corporais logo sofrem pressão no sentido da sua
esportivização (p. 18-19).



Na Noruega, em 1967, surgiu o Movimento Esporte para Todos. Foi formulado pela primeira vez em 1966 pelo Conselho da Europa.
Ainda em 1967, houve o primeiro encontro internacional para a discussão do assunto, que expandiu o movimento pela Europa, Canadá
e Estados Unidos (CAVALCANTI, 1984). O Movimento Esporte para Todos influenciou no processo de esportivização de outras práticas
corporais, reforçando a ideia de esporte como sinônimo de atividade física.

Esse Movimento surgiu em oposição ao desporto de alto rendimento, disseminado através de um

Discurso técnico-burocrático; um discurso que enfatiza o como fazer para expandir a prática do esporte;
um discurso que não considera as relações do esporte com os aspectos econômicos, sociais e políticos
da realidade na qual está inserido (CAVALCANTI, 1984, p. 20).

A concepção de esporte participação disseminada pelo Movimento Esporte para Todos se faz presente em programas como o
Programa de Esporte e Lazer da Cidade - PELC e o Programa Segundo Tempo.
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Fundamentados nos princípios teórico-metodológicos do Programa Segundo Tempo, Oliveira e Moreira (2008) se construiu como uma
ação imprescindível para inclusão social de crianças, adolescentes e jovens. Em universitários, experiências têm demonstrado que a
aderência ao Programa se relaciona a interesses com a saúde, aptidão física, nível de estresse, além da busca por interação social,
conhecer novas pessoas e troca de experiência (NORA et al, 2014).

Para Colombo et al (2012), o enfrentamento da evasão e a relação orgânica com as comunidades, possibilitada por planejamento
participativo, se apresentam como alguns dos eixos norteadores para constituição de políticas de emancipação humana, em
programas e projetos de esporte e lazer.

A participação popular na construção de programas de esporte e lazer pode contribuir para outra agenda social, que segundo
Filgueira (2008), que é de superação da desarticulação de programas sociais no Brasil. Dessa forma, se faz necessário “articular os
programas por eixo principal, avaliar e propor novos programas, bem como estabelecer normativas de fomento à intersetorialidade” (p.
29).

Sempre que se pensar no desenvolvimento de programas e projetos de esporte, lazer e inclusão social, deve-se partir do princípio que
o esporte é direito de cada um e o lazer é um direito social.

Em se tratando de interesses culturais do lazer, não somente o esporte se representa os interesses físicos-esportivos. Mas há um
conjunto de práticas corporais que compõe a cultura corporal, que nos permite pensar na construção de projetos e programas
direcionados as mais variadas necessidades.

Assim, apresentam-se algumas questões que implicam em programas e projetos de lazer, priorizando neste capítulo, a dança, as lutas
e os esportes adaptados como as práticas corporais para realização das atividades visando à inclusão social.

***

Uma prática corporal muito antiga, que ainda se mantém presente no contexto atual, é a dança.



Segundo Mendes (1985), o ser humano, mesmo o primitivo, percebeu que os movimentos e gestos só “obteriam um efeito
“encantatório” quando executados dentro de certas regras, que formavam através dos movimentos um “conjunto homogêneo e
fluente”. Assim “a dança seria basicamente movimento e gestos” (p. 5), marcados de várias maneiras.

Sabe-se que, desde o paleolítico superior, os homens se expressam através da dança. Os mitos eram expressos pelas sociedades
primitivas em seus rituais (dançantes) através de gestos e movimentos, reforçando a tese de que a dança, enquanto forma de
comunicação artística, surge como uma das formas de ideologia, “forma essa que, à semelhança de todas as outras, surge como
superestrutura na base das relações econômicas de produção” (VIGOTSKI, 1999, p. 9).

A diversidade de estilos de danças, construídos em diferentes culturas, quando compreendida de forma histórica, possibilita a
identificação, de forma rudimentar, de elementos específicos da concepção de homem e de mundo de cada cultura, além das
similaridades geradas pelo processo de globalização.
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As diferentes sociedades existentes, desde o paleolítico, trouxeram distintos papéis para a dança, apresentando as intencionalidades
dessas sociedades e suas diversas relações com a problemática de gênero. Ainda hoje, muitas danças atravessam essa
problemática, participando, também, a questão da homossexualidade. Tratados de forma extremamente preconceituosa, homens que
se atrevem a dançar certos estilos de dança, são taxados, inferiorizando, implicitamente o homossexual.

As religiões influenciam de forma intensa o pensamento social, e, por conseguinte, as práticas corporais. Muitas das danças populares
têm seu desenvolvimento marcado com grande influência do cristianismo. Atualmente, algumas religiões proíbem seus praticantes de
dançarem.

A dança em seu desenvolvimento assume tanto o caráter de arte espetacular, como de jogo; não excluindo a apresentação do
elemento artístico, pois como diz Vigotski (1999): “A arte começa onde começa o mínimo, e isto equivale a dizer que a arte começa
onde começa a forma” (p. 42). Contudo, a dança não é uma instituição isolada do mundo e vem sendo influenciada, se aproximando,



cada vez mais, da instituição esportiva (com seus concursos e criação de entidades com funcionamento semelhante às entidades
esportivas), e assumindo, também, os preceitos da ginástica científica.

Enquanto espetáculo, a dança, é uma representação estilizada e simbólica, onde seu caráter expressivo se confronta com a
formalidade da técnica que também, em sua forma de manifestação como jogo, é “considerada como linguagem social que permite a
transmissão de sentimentos, emoções de afetividade vivida nas esferas da religiosidade, do trabalho, dos costumes, hábitos, da
saúde, da guerra etc.” (SOARES et al, 1992, p. 82). Enquanto jogo, a dança se desenvolve de forma muito próxima das festas, como
atividade de comunicação e divertimento, mantendo suas características artísticas. Essa forma de manifestação, atualmente, também
sofre com a contradição: caráter expressivo versus formalidade técnica. Apesar do seu caráter espontâneo, os ritmos musicais
dançados, já trazem em si os movimentos de forma institucionalizada que caracterizaria os estilos de dança.

Para Saraiva et al (2007), a dança amplia a capacidade expressiva e materializa a sensibilidade humana. O que leva a autora à defesa
dessa prática corporal nas ações de lazer.

Os vários estilos e modalidades de dança são sínteses de produções culturais que remetem a certos valores construídos socialmente.
Para Minuzzi (2011), a dança de salão é “um meio de preservação de características culturais populares, um indicador social do
comportamento que potencializa a expressividade humana” (p. 3)

Análises de Sarto (2007) sobre o projeto Grupo Dança Comunidade permitiram a autora afirmar sobre uma clara relação entre a prática
corporal e os conteúdos físicos-esportivos, artísticos e sociais do lazer, a partir da forma como os sujeitos envolvidos no projeto
significam sua participação relacionando com divertimento, prazer, curtição e hobby.
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***

Desde o início de sua existência o homem precisou se defender de grupos rivais ou animais. A forma de defesa utilizando o próprio
corpo ou armas resultou em vários estilos de lutas (KIM e SILVA, 2000).

Na China, no ano de 2674 a.C. – período cujo território chinês foi palco de revoltas contra o império, pois a nobreza queria se ver livre
das cobranças de impostos pela terra – o imperador conteve as rebeliões com a ajuda de um exército treinado em uma luta que
imitava os animais das florestas chinesas (NATALI, 1985).

Apesar da origem das lutas, tanto no ocidente como no oriente, se darem a partir de necessidades concretas (luta contra grupos rivais,
etc.), as características que as lutas ocidentais assumem, as diferenciam das orientais pela ausência da real preocupação com o
desenvolvimento pessoal (REID e CROUCHER, s/d). Claro que essa diferença é eliminada quando as artes marciais (lutas orientais)
perdem o caráter de prática corporal alternativa (prática corporal que resistia à prática moderna hegemônica: esporte) e se insere na
instituição esportiva.

PARA PENSAR

Você já tinha pensado na dança como um tipo de prática corporal que pode ter caráter esportivo?
Você se lembra de algum programa televisivo ou filme que tem como tema algum concurso de dança?



As lutas orientais, ao menos as que se popularizaram pelo ocidente, apresentam grande similaridades entre si. Talvez essa similaridade
se dê pela grande diferença do pensamento hegemônico ocidental, quando comparado à cultura oriental, construída com grande
influência do sincretismo de sistemas religiosos (budismo, confucionismo, etc.) pouco disseminado no ocidente (inicialmente);
dificultando a identificação das especificidades da cultura de cada país (oriental), ou seja, a dificuldade estaria, também, nas precárias
análises feitas até agora.

O território europeu, berço da cultura ocidental, já manifestava como espetáculo a prática corporal da luta.

Na era medieval, tinha-se como elemento da educação dos jovens a luta livre. “Eles aprendiam suas habilidades de luta, sobretudo
dentro da família e tinham de praticar com afinco praticamente todos os dias” (idem, ibidem).

No Brasil, a escravidão de negros africanos criou uma situação que, para se salvar dos maus tratos, os escravos tiveram que
desenvolver um sistema de luta. A capoeira representa a história de uma classe oprimida que só possuía como arma o seu próprio
corpo. É uma luta que se diferencia das outras por ter presente na sua prática a música, o canto e seus movimentos ritmados,
assemelhando-se a uma dança. Esses elementos aparecem na gênese dessa luta como forma de disfarce para os ‘treinamentos’ dos
praticantes, evitando a repressão pelos seus senhores.

É muito frequente a participação em práticas corporais pelos benefícios que essa traz a prevenção de certas doenças relacionadas ao
sedentarismo, esse objetivo, também, pode ser identificado em muitos praticantes de luta.

Entretanto, se analisarmos de forma mais aprofundada essas formações discursivas, poderemos ver que, partindo de um conceito de
lazer que contemple um conjunto amplo de interesses culturais, mesmo aquela forma, em que se valoriza uma expressão da cultura

IMPORTANTE

Gonçalves e Silva (2013) encontrou duas formações discursivas que tensionam a legitimidade das lutas, com relação às práticas
orientais.
Como autodefesa - A primeira se refere a uma tentativa de valorizar aspectos de preservação, que caracteriza uma noção
orientalista.
Como esporte e lazer - O segundo, associa as lutas práticas de lazer, educacionais, atividades físicas e esportivas.



oriental, compõe, atualmente, práticas de lazer.
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***

Quando tratamos de adaptação ao esporte, não nos referimos somente ao que conhecemos como esportes paralímpicos. Em
programas e projetos de iniciação esportiva, em programas e projetos de esporte, lazer e inclusão social para idosos, sempre há
adaptações, com alterações nas regras, modificações de objetivos, mesmo que tentando manter certa essência da modalidade
esportiva de referência.

Para a prática esportiva, em programas e projetos de lazer, nem sempre as adaptações necessárias serão aquelas formalizadas por
uma instituição esportiva. Isso, inclusive, permite a inclusão social em uma mesma atividade, em que se tenha a diversidade como
elemento característico da participação. Como apresentado por Silva et al (2013),

Diferentes são os quadros que podem ser encontrados na prática do esporte. Cada pessoa pode ser
considerada um sistema composto pela sua deficiência (e suas peculiaridades), pelos seus objetivos
pessoais (os quais podem estar relacionados à questão psicológica, a questão social entre outras), pelos
aspectos biológicos (e aqui se inserem as capacidades e potencialidades para a prática de uma
determinada modalidade) e, que irá atuar num contexto determinado pelas especificidades da
modalidade (p. 684).

Mas não se pode negar que o Comitê Paralímpico Brasileiro tem feito um trabalho importante, quando tenta pôr em prática a sua
missão de “promover o esporte paralímpico da iniciação ao alto rendimento, e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade”.
Além das ações no campo da formação de professores, que contribuem para redução do estigma e da ampliação da participação da
pessoa com deficiência na educação física escolar e em práticas esportivas em espaços de lazer, o comitê criou recentemente o
projeto dos Centros de Referência. O projeto tem como foco a iniciação esportiva e o alto rendimento, descentralizando com vista ao
desenvolvimento do esporte paralímpico brasileiro. Em parceiras com governos locais e universidades, o projeto do Comitê
Paralímpico abre a possibilidade de democratização da prática esportiva para pessoas com deficiência (CPB, s/d).

Contudo, é possível ampliar os princípios que sustentam a proposta do Centro de Referência Paralímpico, desvinculando a prática da
lógica piramidal de formação de atleta de alto nível, tomando como referência a própria Constituição de 1988, em que o esporte é

DICA

Conheça um pouco mais sobre o projeto Centros de Referência visitando o site do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

https://www.cpb.org.br/noticia/detalhe/2665/cpb-realiza-curso-de-capacitacao-dos-profissionais-de-centros-de-referencia


apresentado como direito de cada um e o lazer como um direito social a serem promovidos pelo Estado (BRASIL, 1988).

Para Barrozo et al (2012), a inclusão é construída no dia a dia das relações interpessoais, sociais e políticas. Para isso, a
acessibilidade arquitetônica, em programas e projetos de esporte, lazer e inclusão social, aparece como um fator importante, mas as
barreiras atitudinais devem ser bastante consideradas para uma inclusão efetiva.

Notas
1. “No Brasil, persiste a divergência sobre a utilização dos termos desporto ou esporte. Como os portugueses usavam desporto, o
Brasil, em 1941, optou também por desporto” (TUBINO, 1999, p. 9).

TOME NOTA

Você sabe o que são barreiras atitudinais?
São comportamentos ou ações preconceituosas que dificultam ou impedem o acesso aos lugares, ou aos relacionamentos e
convívio das pessoas com deficiência com a sociedade em geral.



4.3 Elaboração de Projetos
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Um projeto se refere a uma situação futura, algo a ser construído ou realizado. Nasce de um desejo de realizar algo. No nosso caso
específico, do desejo de promoção do lazer como um direito social.

O projeto, segundo Armani (2009), “é uma ação social planejada, estruturada em objetivos, resultados e atividades baseados em uma
quantidade limitada de recursos (humanos, materiais e financeiros) e de tempo” (p. 18). O projeto permite organizar as políticas em
formas de unidades de intervenção concretas.

O projeto é uma solução técnica, e se construída com a participação dos beneficiados pelas ações, aumentam as chances de se
chegar aos fins propostos. Neste caso, a participação, inclusive na gestão, “pode ser considerada como um fim em si mesmo, uma
vez que é impossível promover qualidade de vida, cidadania e desenvolvimento sem que haja efetivo envolvimento dos potenciais
beneficiários da ação no curso do projeto” (ARMANI, 2009, p. 28).

No processo de elaboração de um projeto de esporte e lazer, as ideias e aspirações coletivas, a construção do bem comum e os
desejos de mudança sempre se farão presentes. Contudo, isso deve ser cotejado com a análise da sustentabilidade política, técnica e
financeira da proposta. Um diagnóstico que permita analisar, de maneira coletiva, os principais problemas e compreender sobre os
interesses dos envolvidos levará a integração de novos objetivos, integrando, também, novas ações ao projeto (ARMANI, 2009).

O planejamento de programas e projetos de esporte, lazer e inclusão social implica partir sempre da análise da diversidade. Tanto da
diversidade que se apresenta, demandando atividades, quanto aquela que é represada.

À demanda represada, os processos devem sempre se articular de forma intersetorial, para que se alcance o resultado do acesso e
permanência. Sujeitos de setores diversos devem se articular para enfrentar problemas complexos, unindo saberes, vontades e
poderes (MOYSES et al, 2004).
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A descrição da rede de serviços específicos do setor saúde e da assistência social, com encaminhamentos pontuais ou mesmo com
fluxos predefinidos, podem ser insuficientes para uma ação com essa população. Talvez, as parcerias devam levar as últimas
consequências a promoção do direito social, em que os programas e projetos de esporte e lazer devam ser construído, desde o início,
com participação de outros setores. Essa articulação, entre diferentes setores da sociedade, deve possibilitar novas estratégias de
ação por meio do diálogo (GOSCH, 2013). A articulação entre os setores não isenta da necessidade de ações constantes para
promover espaços de participação da população em situação de rua na construção das propostas.

Para os grupos sociais que cobram ações no campo do esporte e lazer, o princípio da inclusão social deve sempre marcar a tônica do
planejamento. Como exemplo, não é possível acreditar que somente anunciar que o programa ou projeto está aberto a todos,
independente de orientação sexual ou identidade de gênero, será suficiente para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais,
transgêneros, assexuais, arromânticos, pansexuais, políssexuais e não binários se sintam confortáveis em participar das atividades.

A não criminalização dos crimes de homofobia, em legislação própria, levou o Supremo Tribunal Federal, em 2019, a enquadrar a
homofobia e transfobia como tipo penal definido na Lei do Racismo. A situação que leva a uma ação como esta atravessa, também, o
cotidiano dos programas e projetos de esporte, lazer e inclusão social. Assim, há a necessidade de mobilização específica e
constante, como forma fundamental para a construção das ações. Sem a participação democrática com espaços horizontais de
decisão, as propostas de inclusão social, pouco, vão contemplar as necessidades desses grupos.

As diferenças relacionadas à idade também se apresentam como um fator a ser considerado no planejamento. O uso da tecnologia,
do tempo de exposição a tela, a dinâmica, que tem levado ao aumento constante do sedentarismo concorrem de forma direta com
qualquer proposta de lazer ativo. Deve-se compreender isso para lançar mão de estratégias adequadas, de acordo com os fatores
que interferem de forma mais importante em cada território. As gerações e grupos sociais em que o esporte se fez presente na infância
e adolescência, no lazer ou na escola, vão apresentar inclinações diferentes para certas práticas corporais, quando comparadas aos
grupos sociais com menor experiência motora.

PARA PENSAR

Por exemplo, não será possível programas e projetos que atendam à população em situação de rua, sem articulações precisas
com as áreas de saúde e assistência social. Nesse caso, o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único da Assistência Social já
contam com uma rede de serviços própria que acolhe demandas específicas dessa população. Se se identifica nessa população,
como necessidade de saúde, problemas decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, como articular com serviços
específicos que auxiliem nesse cuidado? Quais outros cuidados em saúde serão necessários para que essa população possa
aproveitar as atividades de lazer planejadas? Que direitos estão sendo violados que precisam contar com as políticas de
assistência social?



Mesmo na dimensão do lazer e inclusão social, o esporte não se manifesta de uma forma única. Há aqueles que a combinação de
jogos, com técnicas corporais semelhantes a certo esporte, atenderá às necessidades de divertimento. Outros, talvez seja necessário
reforçar a motivação com eventos, festivais ou competições esportivas com regularidade.
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A construção coletiva produto da participação, principalmente, dos que se beneficiarão do projeto, precisa estabelecer consensos
sobre o foco avaliativo. “Um bom sistema de indicadores é aquele que é reconhecido por todos como válido, adequado e viável”
(ARMANI, 2009, p. 67).

A complexidade da oferta de programas e projetos de esporte, lazer e inclusão social está em que as demandas podem aparecer de
forma que seja possível agrupar interesses e necessidade, ou de forma que as ações tenham que ser construídas tendo a diversidade
como elemento fundamental. O importante é que na construção coletiva as respostas não precisam ser apresentadas
antecipadamente. As respostas, sobre como as ações devem ser desenvolvidas, o que deve ser priorizado, como garantir a inclusão
de todos, ou seja, como promover o direito ao esporte e ao lazer, serão construídas de forma participativa e democrática por todos os
interessados.

O que pode ser feito?

O processo de planejamento deve partir do princípio que não está na idade o elemento definidor de que se deve dar ênfase a
processos iniciais de ensino ou a processos de aperfeiçoamento. As experiências motoras e as experiências com o esporte, em
especial, serão mais definidoras para esse momento do planejamento.

O que pode ser feito?

Para elaboração de projeto, que tenha como princípio a participação de todos os envolvidos na construção, precisa-se partir dos
princípios que pode ocorrer diferentes interpretações sobre como deverá ser julgado seu êxito. Dessa forma, os indicadores
permitem a construção de consensos sobre objetivos e resultados. Deve-se criar as formas mais adequadas para se medir as
variações das dimensões do que se quer avaliar (ARMANI, 2009).
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