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RESUMO 

 

Os projetos sobre esporte e lazer revelam grupos de participantes que se identificam com as atividades que lá se 

desenvolvem e, assim, se tornam assíduos. Porém, há pessoas avessas a atividades em grupo, assim como há, 

também, os pequenos grupos, que não gostam de conviver com os grandes. Normalmente, tais pessoas e 

pequenos grupos têm alguma característica que os deixa desconfortáveis. Por vezes, sentem-se discriminados, 

porque estão fora dos “padrões” (corporal, cor da pele, dos cabelos, preferência sexual) e por muitas outras 

razões. Quando convencidos a participar de projetos sociais chegam tarde, saem cedo e, não raro, abandonam as 

atividades após algumas semanas. Essas são algumas razões pelas quais algumas pessoas e grupos não se 

identificam com determinado projeto social. Neste estudo, examinamos duas razões que merecem atenção 

especial dos/as monitores/as e coordenadores/as destes projetos: a discriminação de gênero e de raça/etnia. Para 

tanto, analisamos o Programa Esporte e Lazer na Cidade promovido pelo Ministério do Esporte em parceria com 

a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Da análise dos princípios do Programa, da observação e aplicação de 

questionários nos núcleos no qual se desenvolveu, elaboramos algumas diretrizes no sentido de orientar a 

atuação dos/as monitores/as junto às pessoas que o Programa atende. Entendemos, desse modo, que os projetos 

sociais podem e devem se configurar como espaços nos quais respeitemos a diversidade e valorizemos cada 

um/a a partir de suas diferenças, pois ser diferente não significa ser desigual. Considerando essas afirmações, o 

objetivo deste estudo é apresentar alguns conceitos, procedimentos, referências e dicas importantes para 

democratizar o acesso de todas às atividades de esporte e lazer. Para tanto, oferecemos alguns subsídios teóricos 

para uma intervenção responsável, estando atenta à discriminação de gênero e de raça/etnia, de forma a evitá-la 

ou, pelo menos, a atenuá-la. 
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