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Sessão 4 
Perspectivas Sócio-Culturais da Educação Física A 

 
FUTEBOL A PRÁTICA ESPORTIVA COM MENINAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Juliano Barcellos Costa, Lia (orient.) (IPA). 
Um grupo de meninas e adolescentes participa de um projeto social de Maria Mulher - Organização de 

Mulheres Negras/RS com sede na Vila Cruzeiro do Sul. A área concentra os maiores índices de exclusão social de 
Porto Alegre e a população é predominantemente afro-brasileira. Maria Mulher desenvolve ali o projeto "Futebol: a 
prática esportiva com meninas e adolescentes em situação de vulnerabilidade social". A atividade atende ao perfil 
feminista da ONG que diz que o futebol também é coisa de mulher. O projeto vem sendo realizado há seis meses, 
uma vez por semana, com uma carga horária de duas horas. Participam 12 adolescentes entre 12 e 15anos. Uma 
pesquisa foi realizada para conhecer o perfil das participantes e revelou que a maioria é estudante das séries finais do 
Ensino Fundamental. Duas estudam no turno da noite, destacando-se uma no primeiro ano do Ensino Médio. Das dez 
que responderam à pesquisa, nove disseram que a atividade esportiva que mais gostam de praticar é o futebol. No 
item Expectativa das adolescentes com relação ao futebol: três responderam que jogar futebol é apenas uma forma de 
lazer; duas almejam o futebol profissional e duas sonham com a Seleção Brasileira e três não souberam responder. 
Na auto-avaliação em motivação nenhuma delas atribui-se nota 10 no aspecto grau de dificuldade no esporte. Já no 
quesito de esforço geral de treinamento a maioria assinalou a nota máxima. Atestando a percepção de dificuldades e 
indicando maior empenho. Estas respostas vêm ao encontro de um dos objetivos do trabalho com as adolescentes que 
é possibilitar maior visibilidade do grupo junto à comunidade, dando-lhes oportunidades de prática esportiva, 
estimulando a liderança e melhoria da auto-estima, componentes que o esporte é capaz de proporcionar.  
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