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RESUMO

PALAVRAS-CHAVE: Projetos sociais esportivos; esporte para o desenvolvimento e a paz;
sociologia do esporte.
INTRODUÇÃO
Tendo em vista a grande disseminação do esporte como política social, Kidd (2008)
defende que a área dos projetos sociais esportivos (PSEs) pode ser considerada um
movimento social. Assim, ressalta a ampla aparição do esporte recentemente como ferramenta
de promoção de desenvolvimento social, principalmente em comunidades em situação de
vulnerabilidade.
Destarte, tem sido cada vez mais frequente a aparição do Esporte para o
Desenvolvimento e a Paz, um setor de grande importância no crescimento do esporte em
políticas sociais e vêm sendo reconhecido e apoiado tanto politicamente quanto
financeiramente pelas Nações Unidas, União Europeia e muitos outros governos nacionais
(GIULIANOTTI, 2010, GADAIS; BAPTISTA, 2019). No Brasil, é evidente a gama de PSEs
patrocinados por instituições governamentais, empresas privadas, organizações não
governamentais (ONGs) ou organizações da sociedade civil que apresentam como seus
principais alvos crianças e adolescentes que vivem em comunidades afetadas pela exclusão
social, pobreza, criminalidade e uso/tráfico de drogas, visando a garantia dos direitos e
mudança de certas realidades sociais (GUEDES et al., 2006, TRINDADE et al., 2016). Por
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sua vez, o presente estudo busca discutir e analisar esses projetos, aproximando-os da
sociologia do esporte, sobretudo, do campo esportivo de Bourdieu (1983).
OBJETIVOS
Objetivo Geral:
- Analisar os projetos sociais esportivos da cidade de Rio Grande – RS, buscando identificar
seus objetivos e metodologias.
Objetivos Específicos:
- Identificar os objetivos dos projetos sociais esportivos na cidade de Rio Grande – RS;
- Investigar as metodologias que embasam os projetos sociais esportivos;
- Cotejar os objetivos e as metodologias dos projetos sociais esportivos estudados.
METODOLOGIA
Este é um estudo qualitativo que incluirá a análise de documentos e entrevistas
semiestruturadas online. Para a análise dos dados coletados será aplicada a Análise Temática
proposta por Virginia Braun e Victoria Clarke, levando em consideração a capacidade desse
método para “identificar, analisar, interpretar, refinar e relatar padrões (temas) a partir de
dados qualitativos” (SOUZA, 2019, p. 2). As entrevistas serão direcionadas a representantes
de diferentes projetos sociais esportivos da cidade do Rio Grande – RS, os quais já foram préestabelecidos a partir de uma comunicação com a Secretaria de Cultura e Esporte da
Prefeitura Municipal do Rio Grande.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa encontra-se em andamento e está no processo de revisão de literatura.
Portanto, a partir da coleta de dados prevista para o segundo semestre do ano de 2021 aliada à
sua sistematização e conseguinte análise, espera-se que seja possível cotejar os objetivos e
metodologias dos projetos sociais esportivos investigados a fim de discutir o esporte enquanto
instrumento de políticas sociais nas quais inúmeras instituições governamentais e não
governamentais vêm promovendo.
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