
O ESPORTE COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO

CONHEÇA 4 PROJETOS SOCIAIS BRASILEIROS QUE
INCENTIVAM AS PRÁTICAS ESPORTIVAS

O esporte tem um grande potencial para realizar transformações em toda

estrutura da sociedade. Todos nós somos impactados de alguma forma por

ele; seja enquanto assistimos TV, lemos uma notícia, conversamos ou

praticamos alguma modalidade.

O fato é que, no Brasil, nem todas as pessoas têm fácil acesso às práticas

esportivas, que acabam se tornando seletivas e discriminatórias sem um

olhar mais humano, cuidadoso e estratégico ao mesmo tempo.

O esporte também é

socioeducativo,

uma atividade de lazer e

que promove o bem-estar e

não somente gerador de

entretenimento e resultados.



Por meio dele é possível desenvolver e ressignificar a relação com o corpo,

os movimentos e a mente. E, por isso, é fundamental que as práticas

esportivas estejam disponíveis para todos e se tornem mais democráticas a

passos largos.

A Lei 9.615, também conhecida como Lei Pelé, foi criada exatamente para

garantir que o esporte seja um direito de todos, independente de

capacidade motora, raça, religião, sexo, opção sexual e status social.

Com este olhar, muitos atletas brasileiros de ponta desenvolvem projetos

sociais que visam a transformação e a socialização por meio do esporte.

Gustavo Kuerten, Torben e Lars Grael, Flávio Canto e Jorginho são alguns

exemplos de atletas que montaram projetos que têm como base central

este propósito.



CONHEÇA OS PROJETOS

Instituto Guga Kuerten

Desde 2000, o Instituto do Tricampeão de Roland-Garros oferece a

crianças, adolescentes e pessoas com deficiência oportunidades de

inclusão social através de iniciativas esportivas, educacionais e sociais.

Localizado em Florianópolis, é formado por diversas ações que visam

integrar os participantes com a sociedade e o seu desenvolvimento

integral. Um dos projetos desenvolvidos é o Campeões da Vida, que

oferece oficinas de tênis e esportes complementares a pessoas em situação

de vulnerabilidade social, econômica e/ou educacional.

Projeto Grael

Os irmãos velejadores Torben e Lars Grael se uniram e criaram a ONG,

localizada em Niterói — RJ, com foco no esporte educacional para a

cidadania e, atualmente atende 350 jovens por período em sua sede.

https://www.igk.org.br/
https://projetograel.org.br/


São desenvolvidos 3 programas: esportivo, profissionalizante e ambiental.

Oferecendo modalidades náuticas como a vela e a canoa, a ONG

complementa a prática esportiva com oficinas de barco e o resgate da

cultura da maritimidade.

Instituto Reação

Com o slogan “Formando Faixas Pretas dentro e fora do Tatame”, a ONG

criada em 2003 por Flavio Canto e seu técnico Geraldo Bernardes

promove o desenvolvimento humano e a integração social por meio do

esporte e da educação, fomentando o judô desde a iniciação esportiva até o

alto rendimento.

O projeto já ajudou mais de 2000 crianças, adolescentes e jovens com seus

nove polos no Rio de Janeiro e em Cuiabá, e busca despertar o potencial

dos alunos e famílias, visando superar desigualdades sociais.

https://institutoreacao.org.br/


Instituto Bola Pra Frente

Fundado pelo tetracampeão mundial de futebol Jorginho, o Instituto

atende crianças, adolescentes e suas famílias utilizando o esporte e a

cultura como ferramentas para o desenvolvimento social.

Alocada em comunidades vulneráveis no Rio de Janeiro, sua base é

impulsionar os alunos através das práticas esportivas e da educação para

desenvolver habilidades e competência em busca de uma promoção social.

Além de todo o benefício físico que os praticantes podem perceber, o

estímulo que o esporte traz para a vida é sentido em todos os âmbitos.

As práticas esportivas têm o poder de estimular o interesse para outros

temas como história, política, economia e saúde.

E, com isso, criar um ambiente acolhedor, capaz de despertar os sentidos,

a curiosidade e servir como base para o desenvolvimento de uma

sociedade mais justa e igualitária.

https://bolaprafrente.org.br/


O fato é que o esporte é um direito de todos!

E, a partir de iniciativas e projetos como estes, começa a ser visto de uma

nova forma: um importante meio de provocar mudanças sociais, políticas e

morais!


