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Resumo 

 

Embora no Brasil o crescimento econômico e os programas de transferência de renda venham 

contribuindo para a redução da pobreza nas duas últimas décadas, dados de 2008 sinalizavam 

que aproximadamente 25 milhões de crianças estavam em situação de vulnerabilidade 

(UNICEF, 2011). A partir desta realidade, governo e sociedade civil empenham-se na busca 

por estratégias voltadas para os objetivos de inclusão e desenvolvimento social, surgindo 

assim um número crescente de programas e projetos sociais que encontram no esporte um 

importante aliado para combater ou minimizar os efeitos de muitos males dos contextos de 

risco e vulnerabilidade social (FUNDACIÓN LUIS VIVES, 2010; TODT, 2009; GUEDES et 

al., 2006; THOMASSIM, 2006; BARBIRATO, 2005; MELO, 2004). Além de possibilitar a 

integração do indivíduo ao grupo ou ao meio, a inclusão social via projetos esportivos pode 

promover vivências dos valores éticos e estéticos que servirão de aprendizado para a vida em 

sociedade (FIDELIS; MARQUES; OLIVEIRA, 2009; GUARESCHI; REIS; HUNING, 2009; 

LENK, 1981).  Para tal, é preciso ter clara a ideia de que o esporte só por si nada significa se 

não ligar-se à Educação e o Ensino em um projeto de desenvolvimento humano (LENK, 

2012). Assim, a Educação Olímpica, sustentada a partir de uma consistente filosofia 

(Olimpismo), tem um grande poder de mobilização da juventude, podendo representar uma 

alternativa pedagógica importante para projetos esportivos sociais. Assim, o objetivo geral do 

trabalho é estudar o esporte como meio de integração social de jovens em vulnerabilidade 

social em países latino-americanos e sua possível relação com os valores olímpicos. Os 

objetivos específicos são: identificar e analisar documentação existente sobre Projetos 

Esportivos Sociais com elementos do Olimpismo; comparar os projetos investigados para 

identificação de elementos comuns; e determinar elementos comuns de diferentes iniciativas 

para fundamentar a criação de uma Tecnologia Social Esportiva, baseada no Olimpismo. A 

metodologia prevista envolve uma pesquisa de caráter exploratório, moldada a partir três 

momentos: aprofundamento e análise de pressupostos teóricos de Bourdieu (1983), ligados à 

sociologia do esporte, e posterior conformação e descrição de elementos constituintes dos 

sub-campos: a priori esporte de inclusão social e olimpismo; identificação e organização de 

documentos (sites, artigos, livros, etc.) sobre Projetos Esportivos Sociais de países Latino-

Americanos; e análise e discussão dos dados com base na identificação e conformação dos 

sub-campos em análise, associando as informações obtidas às categorias sugeridas por 

Bourdieu. Este estudo está em sua fase inicial, ainda sem resultados preliminares. 
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