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Resumo

Este relato técnico busca realizar uma análise e descrição de um convênio realizado entre a Secretaria de Esportes Lazer e Juventude do
Estado de São Paulo (SELJ) e a Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Física e Esporte (ABRAPEFE), para a realização
do projeto ETEC na Comunidade. Os problemas relacionados à estrutura da ETEC de Esportes e a comunidade ao redor, foram os
motivadores para a realização do convênio. A SELJ, utilizando-se de uma estratégia emergente, visualizou na ABRAPEFE a estrutura
necessária para o desenvolvimento do projeto. A criação e execução do projeto foi o meio pelo qual a associação interviu na estrutura
esportiva, oferecendo atividades físicas, reforço escolar, atendimento médico e alimentação, para os moradores dos arredores da ETEC
de Esportes, tudo de forma gratuita e com base nos conceitos de Esporte Para Mudança Social. Utilizando a pesquisa qualitativa e
exploratória, os dados para o desenvolvimento deste estudo foram coletados utilizando-se do método de pesquisa ação com coleta de
dados obtida através de análise de documentos e entrevista com um dos gestores do projeto. Conclui-se que a estratégia adotada pela
SELJ e o planejamento da ABRAPEFE, foram fundamentais para o desenvolvimento e alcance dos objetivos do projeto.
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ESPORTE PARA A MUDANÇA SOCIAL: USO DO ESPORTE COMO 
ESTRATÉGIA DE CONTROLE DE VIOLÊNCIA E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

DOS MORADORES DE UMA COMUNIDADE. 
 
 
 
Resumo  
 
Este relato técnico busca realizar uma análise e descrição de um convênio realizado entre a 
Secretaria de Esportes Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ) e a Associação 
Brasileira dos Profissionais de Educação Física e Esporte (ABRAPEFE), para a realização do 
projeto ETEC na Comunidade. Os problemas relacionados à estrutura da ETEC de Esportes e 
a comunidade ao redor, foram os motivadores para a realização do convênio. A SELJ, 
utilizando-se de uma estratégia emergente, visualizou na ABRAPEFE a estrutura necessária 
para o desenvolvimento do projeto. A criação e execução do projeto foi o meio pelo qual a 
associação interviu na estrutura esportiva, oferecendo atividades físicas, reforço escolar, 
atendimento médico e alimentação, para os moradores dos arredores da ETEC de Esportes, 
tudo de forma gratuita e com base nos conceitos de Esporte Para Mudança Social. Utilizando 
a pesquisa qualitativa e exploratória, os dados para o desenvolvimento deste estudo foram 
coletados utilizando-se do método de pesquisa ação com coleta de dados obtida através de 
análise de documentos e entrevista com um dos gestores do projeto. Conclui-se que a 
estratégia adotada pela SELJ e o planejamento da ABRAPEFE, foram fundamentais para o 
desenvolvimento e alcance dos objetivos do projeto.  
 
Palavras-chave: Esporte Para a Mudança Social, Estratégia Emergente, ETEC na 
Comunidade.  
 
Abstract  
 
This technical report search to achieve an analysis and description of a covenant made 
between the São Paulo Secretary of Sports, Leisure and Youth (SELJ) and the Brazilian 
Association of Physical Education and Sport Professionals (ABRAPEFE) for the realization 
of the ETEC project in the Community. The problems related to the structure  of ETEC of 
Sports and the community around, were the motivators for the realization of the covenant. 
The SELJ, using an emerging strategy, viewed in ABRAPEFE the necessary infrastructure for 
the development of the project. The creation and execution of the project was the means 
whereby the association intervened in the sports structure, offering physical activities, school 
suport, medical care and food for the residents of the Sports ETEC outskirts, all free of charge 
and based on the concepts of Sport For Social Change. Using qualitative and exploratory 
research, the data for the development of this study were collected using the method of action 
research with data collection obtained through analysis of documents and interviews with one 
of the project managers. It is concluded that the strategy adopted by SELJ and planning 
ABRAPEFE, were fundamental to the development and achievement of project objectives 
 
Keywords: Sport For Social Change, Emerging Strategy, ETEC Community.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 As discussões sobre os benefícios do esporte como ferramenta, social e educacional, 
têm se mostrado crescentes. No entanto o que vemos com relativa frequência é o senso 
comum de que o esporte e a atividade física são ferramentas eficazes na inclusão social e no 
âmbito educacional (Sanches & Rubio, 2011). A abordagem do Esporte Para a Mudança 
Social (Sport For Social Change - SFSC), se baseia em  problemas ou lacunas capturadas pela 
sociedade, que utiliza o esporte como catalisador estratégico, para alcançar metas de 
desenvolvimento social como o desenvolvimento econômico, a inclusão social, a pluralidade 
cultural, a adoção de um estilo de vida mais saudável, a educação e a consolidação da paz ao 
redor das estruturas esportivas ou em locais onde há a prática regrada e dirigida do esporte 
(Sherry, Schulenkorf, & Chalip, 2014).  

O reconhecimento do esporte e das atividades físicas como meios de desenvolvimento 
social fica cada vez mais patente com o aumento de projetos esportivos, sejam eles 
financiados pela iniciativa pública ou privada. Os investimentos de organizações; 
governamentais e não governamentais; no esporte, visando o desenvolvimento social e 
econômico, têm apresentado grande crescimento, impactando na qualidade de vida e na 
educação (Levermore & Beacom, 2011).  
 A ETEC de Esportes, após a sua inauguração, passou a enfrentar problemas como 
depredação das instalações, furtos de materiais e o bloqueio de acesso dos alunos e 
funcionários da instalação, causados pelos moradores da Favela da Chácara Bela Vista. Por 
meio de uma pesquisa do tipo pesquisa ação (Tripp, 2005), este relato objetiva-se em levantar 
informações que tornem possíveis a análise e verificação das ações adotadas por uma pequena 
organização para que se alcance o controle das ações de violência por parte comunidade ao 
entorno da estrutura esportiva e de ensino técnico.  

Como contribuição e relevância acadêmica deste estudo, este trabalho vem reforçar o 
número de estudos em campo nacional das temáticas de Esporte Para a Mudança Social, que 
ainda são poucos. Como contribuição Tecnológica e Social o presente estudo espera 
contribuir com os gestores de pequenas organizações e associações envolvidas com o esporte, 
políticos, secretarias de esporte e educação, gestão pública e toda comunidade da gestão 
esportiva, mostrando a importância da implementação de programas de ações sociais ligadas 
ao esporte, podendo nortear futuros projetos e a utilização de fundos públicos.  

A estruturação deste relato se dará na apresentação do Contexto Investigado, 
Diagnóstico da Situação Problema, Referencial Teórico, Métodos e Procedimentos Utilizados, 
Resultados Obtidos e Análise, Conclusões e Considerações Finais e as Referências 
Bibliográficas.  
 

1.1 Contexto Investigado 
 

A ETEC de Esportes Curt Walter Otto Baumgart é vizinha de um conjunto residencial 
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e de diversas 
comunidades carentes, como a Favela Chácara Bela Vista. As atividades comunitárias são 
desenvolvidas na estrutura da ETEC de Esportes que sede os espaços esportivos para a 
realização do projeto ETEC na Comunidade, que tem por objetivo oferecer a comunidade 
local, uma gama de atividades físicas e esportivas através de profissionais capacitados e 
qualificados, promovendo a qualidade de vida e a inclusão social (ABRAPEFE, 2013). 

Situada no bairro Parque Novo Mundo, em São Paulo, Capital, na marginal do rio 
Tietê, próxima da ponte Aricanduva, a ETEC de Esportes é a primeira escola estadual pública 
voltada para a formação de técnicos em esportes e atividades físicas (Mazzei, Traverzim, 
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Beggiato, Reis, & Azevedo Junior, 2014). O curso oferecido equivale ao ensino médio e 
qualifica jovens profissionais para atuar no desenvolvimento de programas esportivos. 

A estrutura é administrada pelo Centro Paula Souza, uma autarquia do Governo do 
Estado de São Paulo, responsável por administrar 219 Escolas Técnicas Estaduais, e foi criada 
para oferecer formação técnica e administrativa para jovens interessados em trabalhar em 
ginásios esportivos, estádios, clubes, associações comunitárias, colônias de férias e outras 
instituições públicas ou privadas que incorporem o esporte em suas atividades.  

A escola conta com uma estrutura esportiva de dois campos de futebol, duas quadras 
de tênis de campo, uma pista de atletismo, uma pista de corrida, duas quadras poliesportivas, 
uma academia ao ar livre, uma sala de judô e uma sala de ginástica, estrutura essa que é 
completamente diferente da maioria das Escolas Estaduais de São Paulo, que normalmente 
contam, em sua estrutura, com apenas uma quadra poliesportiva. 

 
1.2 Diagnóstico da Situação Problema 

  
 A ETEC de Esportes é uma Escola Técnica, que permite a utilização de suas estruturas 
apenas para Professores e Alunos matriculados. Porém na inauguração e abertura da ETEC de 
Esportes, houve a promessa, para a comunidade ao entorno, de livre acesso para utilização das 
estruturas esportivas.  
 Iniciada as atividades regulares da escola técnica, o que se viu foi o bloqueio ao acesso 
dos moradores locais. Causando sérios problemas entre a administração da estrutura, 
professores, funcionários, alunos e membros da comunidade. 
 Problemas como depredação das estruturas, roubo de materiais esportivos, bloqueio 
das vias de acesso, realizado de forma violenta com a montagem de barricadas e queima de 
pneus e protestos passaram a ser comumente vistos. Causando assim a interrupção 
momentânea das atividades na ETEC.     
 Estava claro que algo deveria ser feito para contenção da violência e resolução dos 
problemas de acesso dos alunos e funcionários da ETEC. Com o diagnóstico da situação, 
surge a parceria entre a SELJ e a ABRAPEFE, para realização de atividades esportivas 
regradas e orientadas por profissionais aptos, com o consentimento do Centro Paula Souza, 
que por sua vez abriu as portas da ETEC para acesso à comunidade.  
 Conforme citado o esporte é oneroso, e em regiões economicamente carentes, o poder 
financeiro é fator determinante para a procura e realização de práticas esportivas (Bullough et 
al., 2015). Além disso, a localização das instalações esportivas, também é fator determinante 
na adesão de práticas a serem adotadas. A integração do serviço de aprendizagem e esporte 
pode melhorar as relações sociais e ajudar as populações marginalizadas (Burnett & Uys, 
2000). Nesse sentido, o cenário era propicio para a realização do Projeto ETEC na 
Comunidade, pois havia a necessidade do controle da violência e a solução dos conflitos, o 
fácil acesso dos moradores da comunidade a estrutura e a não oneração aos potenciais 
participantes.  

A questão de pesquisa que norteou este relato técnico é “Como as atividades de uma 
escola de esportes e a abertura de uma instalação esportiva podem contribuir para o controle 
da violência, resolução de conflitos e para o estabelecimento de um relacionamento positivo 
entre comunidades e estruturas de esporte”? 

 
2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Estratégia Emergente 
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 Whittington, (2006) aborda o conceito de estratégia dividindo-a em quatro vertentes, a 
clássica, a evolucionária, a processual e a sistêmica. Para continuidade deste estudo usaremos 
a vertente da escola processualista, que entende que estratégias eficientes estão relacionadas 
ao conhecimento profundo das operações e das forças básicas de uma organização. Para esta 
escola as organizações e os mercados são desordenados, não adiantando assim que os 
estrategistas busquem o ideal. O mais adequado é aceitar e levar em consideração o ambiente 
como de fato ele é, e concentrar os esforços na eficiência da empresa. A Secretaria de 
Esportes Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ) reconheceu o fato de que não 
havia a força básica necessária para a execução do Projeto ETEC na Comunidade, esta analise 
interna foi determinante para que a SELJ estabelecesse convênio com a Associação Brasileira 
dos Profissionais de Educação Física e Esporte (ABRAPEFE).  

A determinação de objetivos básicos e metas de longo, médio e curto prazo e a adoção 
de cursos de ação e a alocação de recursos necessários para se atingir tais objetivos são 
elaborados pela adoção de alguma estratégia da instituição (Chandler, 1990). Tratando-se de 
um problema emergente, relacionando a ETEC de Esportes e a comunidade ao entorno, houve 
por parte da SELJ e da ABRAPEFE a utilização de estratégia emergente que é focada na 
apresentação de resultados a curto prazo.   
 

2.2 Esporte Para a Mudança Social (Sport for Social Change), como intervenção 
estratégica de controle da violência e engajamento social.   
 

 Esporte para a mudança social (SFSC) define amplamente a utilização do esporte 
como instrumento que exerce uma influência positiva na saúde pública, socialização das 
crianças, jovens e adultos, inclusão social dos desfavorecidos, o desenvolvimento econômico 
das regiões e estados, assim como para promover o intercâmbio cultural e a solução de 
conflitos (Lyras & Peachey, 2011). 

Ao longo dos últimos anos, a adoção do esporte para o desenvolvimento social vem 
recebendo muita atenção. Em cenário nacional, essa ênfase veio com o anuncio do Brasil 
como país sede da Copa do Mundo de Futebol e dos Jogos Olímpicos - Rio 2016. 

A atenção de diversos organismos governamentais e não governamentais tem se 
voltado para o esporte, não apenas com o pensamento voltado para o esporte de alto 
rendimento, mas também a diversos aspectos que o esporte e atividade física abraçam. 
Desenvolvimento econômico, inclusão social, pluralidade cultural, adoção de um estilo de 
vida mais saudável, educação e consolidação da paz são apenas alguns dos aspectos que têm 
no esporte um meio de promoção (Schulenkorf & Adair, 2014). 
 A abordagem do esporte como ferramenta de promoção da saúde pública traz o alerta, 
a gestores e envolvidos com políticas públicas, a importância do gerenciamento do esporte. 
As recompensas hedônicas e de interação social; são os principais motivos para a procura do 
esporte, fazendo com que o mesmo se torne uma poderosa ferramenta de promoção da saúde e 
bem estar (Berg, Warner, & Das, 2015). 
 Em regiões economicamente carentes, o poder financeiro é fator determinante para o 
início de práticas esportivas e para a escolha das atividades a que se pretende fazer. Além 
desse fator, localização das instalações esportivas, transporte, horário de funcionamento e 
programação, também são fatores que interferem na adesão e escolhas das práticas a serem 
adotadas. Para resolução destes problemas Bullough, Davies, & Barrett, (2015) ressaltam a 
importância do aumento do número de instalações esportivas e do atendimento em horários 
flexíveis e fora do período comercial. 
 O caso da Cidade do Esporte em Hartland, Wisconsin, Estados Unidos da América, é 
um projeto voltado para a busca do envolvimento entre estudantes universitários, professores 
e os membros de uma comunidade no entorno da estrutura da Universidade e da estrutura 
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esportiva. A Cidade do Esporte localiza-se dentro da Universidade de Hartland. Para alcançar 
os objetivos do projeto, organizações como escolas e centros de recreação, funcionários e 
universitários, se envolvem com a comunidade para execução das atividades. Jovens e 
famílias possuem acesso gratuito as atividades desenvolvidas na Cidade do Esporte. Em seu 
início, o projeto era mantido apenas como um programa extracurricular para meninas pré-
adolescentes. Com o desenvolvimento do projeto e boa gestão, houve a expansão gradual do 
programa, atendendo posteriormente os meninos e a implantação de um curso pré vestibular 
nos finais de semana (Bruening et al., 2014).  
 A integração do serviço de aprendizagem e esporte pode melhorar as relações sociais e 
ajudar as populações marginalizadas. Nesse sentido, as organizações podem estruturar 
programas de esporte para facilitar a obtenção de resultados positivos (Burnett & Uys, 2000).  
 A criação do projeto ETEC na Comunidade teve por objetivo atingir o controle da 
violência na comunidade e a resolução de conflitos, ao redor da estrutura da ETEC de 
Esportes, e o envolvimento positivo entre alunos e moradores. Como apontado pela teoria a 
transformação social causada por projetos deste tipo podem ser diversas. A frente 
abordaremos com mais profundidade os ganhos atingidos.      
 
3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS 
  
 Este relato técnico foi elaborado à luz do protocolo elaborado por Biancolino, Kniess, 
Maccari, & Rabechini Jr. (2012), ressaltando a importância da contexto técnico e dos intuitos 
profissionais, não esquecendo-se da exigência cientifica e metodológica. Deseja-se que neste 
estudo haja o compartilhamento das experiências práticas adotas para a resolução dos 
problemas apresentados.   
 A metodologia utilizada neste relato é a pesquisa-ação, que seguirá as etapas descritas 
por Coughlan & Coghlan, (2002); Thiollent, (2007) e Westbrook, (1995), que são planejar a 
pesquisa-ação; coletar dados; analisar dados e planejar ações; implementar ações; avaliar 
resultados e gerar relatório. Estas fases vão ao encontro do que se espera de um relato técnico, 
que ressalta o planejamento de pesquisa, diagnóstico de uma situação problema, coleta e 
análise de dados, o planejamento de intervenções, avaliação de resultados e a elaboração 
sistêmica de relatório.  
 Levando-se em consideração o contexto apresentado e os objetivos propostos, esta 
pesquisa seguirá a natureza uma abordagem qualitativa de pesquisa, descrevendo a 
complexidade de determinado problema, sistematizando e descrevendo processos dinâmicos 
elaborados e vivenciados por grupos sociais, compreendendo assim as particularidades dos 
comportamentos dos indivíduos envolvidos sob a influência do fenômeno em acontecimento 
(Creswell, 2010).  

Para análise dos dados foi utilizado o modelo de análise qualitativa de conteúdo, por 
meio de técnica proposta por Bardin (2009), descrevendo os núcleos de sentido, tomando-se 
como base a ligação entre o discurso e o tema de pesquisa, e que tenham frequente 
aparecimento e relevância com o tema proposto. 
  
4 RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE 
 
 A construção da ETEC de Esportes deu-se com a retirada de 1611 moradias 
irregulares da Favela da Chácara Bela Vista. Estas famílias foram, em sua grande maioria, 
realocadas de forma temporária, até que o projeto de erradicação da favela fosse concluído. O 
projeto de urbanização foi executado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano (CDHU), com o término do projeto os moradores retornaram para a região da favela, 
que foi totalmente urbanizada e com a  presença da ETEC de Esportes.  
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 A promessa de que os moradores teriam acesso às estruturas esportivas foi realizada 
pela as autoridades presentes, porém o cenário encontrado foi o oposto. Os moradores não 
tiveram acesso à estrutura, causando revolta na população que vive ao entorno da ETEC de 
Esporte. Posteriormente o que se viu foram diversos bloqueios das vias de acesso, depredação 
das instalações, invasões e roubos de materiais esportivos.  

A estratégia emergente adotada pela SELJ e o planejamento prévio das ações adotadas 
pela ABRAPEFE, apresentaram os resultados esperados. Com a abertura da instalação e a 
ação coordenada de atividades físicas, como aulas regulares de atletismo, judô, futsal, 
basquetebol, handebol, futebol society, tênis de campo e rugby, destinadas a crianças e 
adolescentes, além de acompanhamento e reforço educacional. Para os adultos atividades 
como corrida, caminhada e ginástica foram ofertados, além de acompanhamento médico para 
todos os matriculados.   

Toda a execução do projeto foi realizada por 33 profissionais de diferentes áreas, 
sendo que 3 professores de educação física ficaram responsáveis por toda supervisão das 
atividades, outros 19 professores de educação física eram os responsáveis por ministrar as 
aulas, 6 profissionais eram os responsáveis pela administração e gestão do projeto, 1 médico 
responsável pelos atendimentos aos participantes, 2 auxiliares de enfermagem revezavam-se 
durante todo o período que aconteciam atividades físicas e 2 pedagogos responsáveis pelo 
acompanhamento educacional dos alunos em idade escolar.  

De acordo com a coleta e analise dos dados o que se sucedeu foi o nascimento de um 
sentimento de pertencimento por parte dos moradores, que após o acesso a ETEC de Esportes 
e o fornecimento de aulas regulares não mais utilizaram-se de atos de depredação das 
instalações, roubo dos materiais esportivos e fechamento de vias como forma de protesto, mas 
sim passaram a cuidar e zelar não só pela estrutura esportiva como também pelo material 
utilizado e pelos profissionais que colocavam em prática o projeto ETEC na Comunidade. A 
figura abaixo mostra o número de matriculados por ano de execução do projeto, mostrando 
que o engajamento social da comunidade com o projeto tem aumentado a cada ano.  

 

   
 
Figura 1: Número de matriculas por ano de execução do projeto ETEC na Comunidade. 
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Neste relato foi descrito como a adoção de uma estratégia emergente, planejamento e a 
utilização do esporte como forma de mudança social contribuíram para o controle da violência 
e a solução de conflitos na Comunidade da Chácara Bela Vista. Este relato teve como foco a 
análise do controle da violência e solução de conflitos, porém sub produtos foram claramente 
evidenciados, como melhora na qualidade de vida, engajamento e inclusão social, assim como 
apontado por (Levermore & Beacom, 2011). 
  Espera-se que este estudo contribua com Organizações Esportivas, Secretarias de 
Esporte, Educação, Prefeituras e toda a Gestão Pública, para que após o entendimento e 
análise dos processos aqui citados possam ser meio norteadores para direcionamento de verba 
pública, elaboração de uma política pública voltada para o esporte como meio de mudança 
social e a criação de projetos em outros locais. 
  Como limitações deste estudo apontamos o fato de que apenas um dos gestores do 
projeto foi entrevistado, o que nos dá a oportunidade de futuramente aprofundar o estudo 
coletando dados com mais gestores, além de obter os relatos dos próprios beneficiados pelo 
projeto.  
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