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RESUMO 
 

Atualmente, o esporte pode ser visto para além das atividades esportivas 

em si, podendo ser considerado como um fenômeno sociocultural. Diante disso, 

tem assumido um importante papel dentro da educação, uma vez que através dele 

as crianças podem desenvolver competências pessoais, sociais, cognitivas e 

produtivas. 

Acreditando neste potencial educacional do esporte, o Instituto Ayrton 

Senna desenvolveu o Projeto Esporte Talento (PET), local onde foi realizada a 

presente pesquisa. Desde 1995, o PET trabalha com o intuito de possibilitar uma 

melhora da qualidade de vida para crianças e adolescentes de baixa renda 

através de atividades esportivas.  

Este estudo tem por objetivo compreender os sentidos e significados que 

dois educandos do PET atribuem à sua vivência no projeto. Trata-se de uma 

pesquisa de perspectiva Sócio-Histórica. 

 A análise dos dados, obtidos através de entrevista semi-dirigida, foi 

organizada em núcleos de significação, a partir dos temas que se mostraram mais 

relevantes nos discursos dos sujeitos. Assim, apreende-se que ser educando do 

PET envolve processos permeados por transformações e contradições. Espaço 

onde vivenciam diversos aprendizados, que vão além da prática esportiva, o 

projeto mostra-se muito importante para a formação e desenvolvimento pessoal 

dos sujeitos, sendo por eles colocado como uma alternativa a ficar na rua, local 

significado como perigoso e vazio de aprendizados. Ao mesmo tempo, é possível 

apreender aspectos bons de ficar na rua e que, hoje em dia, por não estarem mais 

neste espaço com tanta freqüência, podem representar perdas. Aponta-se a 

necessidade de criar, cada vez mais, condições para que as ruas e os espaços 

públicos sejam educativos de forma que todos possam usufruir das mesmas 

oportunidades de formação, desenvolvimento pessoal e entretenimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Vejo o esporte como um fenômeno social, resultado de uma produção 

histórico-cultural, e que traz, portanto, significados e valores atrelados à estrutura 

da sociedade, uma vez que o praticante lida com as próprias necessidades, 

desejos e expectativas, bem como, com as necessidades, expectativas e desejos 

dos outros. Desta forma, a prática esportiva influencia a vida social e, 

manifestando-se como profissão ou lazer, instrumento de saúde ou negócio, 

expressa formas de comportamento, atitude e vida considerados relevantes para a 

sociedade (Hassenpflug, 2004).  

 Segundo Marques (2000): 

 

O esporte inserido em uma estrutura social tende a 
reproduzir, por quem o faz, as mesmas 
características presentes nesta sociedade pois já 
trazem, neste micro-contexto, as características 
presentes no macro-contexto já que estas foram 
sendo interiorizadas durante o processo de 
socialização destes indivíduos. (p.53) 

 

 A participação no esporte é um elemento de socialização que contribui para 

o desenvolvimento mental e social. A criança, através do esporte, aprende bem a 

noção de coletividade, aprende sobre a necessidade de obedecer determinadas 

regras para uma melhor convivência social, aprende a lidar com vitórias e 

derrotas, a vencer através do esforço pessoal, desenvolve a independência e a 

confiança em si mesmo, o sentido de responsabilidade, entre outros aspectos 

(Marques, 2000). 

 Hassenpflug (2004) também procura ampliar a visão do esporte para além 

das atividades esportivas em si, considerando esta prática como um fenômeno 

sociocultural. Segundo ele: 

 

O esporte se configura, então, como uma 
representação simbólica da vida capaz de 
interferir positivamente no desenvolvimento 



 

individual e gerar transformações na forma de 
agir e de pensar que contribuam para o 
estabelecimento de relacionamentos sociais 
plenos. (p. 165) 

  

 Diante das inúmeras inter-relações estabelecidas nas dimensões social, 

política e econômica, o esporte tem assumido grande importância dentro da 

educação. A partir da prática é possível, segundo Hassenpflug, articular as ações 

educativas a fim de possibilitar a expansão do pensamento e da criatividade, a 

formação do espírito crítico, a valorização da vida em sociedade e o 

desenvolvimento pessoal.   

 Ao contextualizar o esporte na sociedade atual, Marques (ibid.) destaca a 

prática educativa como um meio de se apropriar do esporte a favor do 

desenvolvimento humano. Segundo ele: 

 

A estimulação à reflexão sobre a prática 
esportiva fará com que a criança possa, 
gradativamente, atribuir sentido à ação que 
desempenha, pois é protagonista, constrói 
conjuntamente com os mediadores seu 
processo de socialização e desenvolvimento 
pessoal. (p.89). 

 

 O mediador entre a criança e a prática esportiva aparece, então, com uma 

importante influência nesse processo, devendo atuar como criador e organizador 

de oportunidades educativas para que a criança aprenda bem. Através dessa 

prática, ele deve estimular potencialidades e fazer com que o praticante se 

conscientize de seus limites (Marques, 2002).  

 Paulo Freire, uma das maiores personalidades no campo da Educação, 

enfatiza a relação de educação com conscientização. Em sua obra Pedagogia do 

Oprimido (1987) afirma que a educação é promotora da conscientização e que 

esta é construída em uma relação significativa com o educador que não pretende 

a imposição de suas perspectivas e sim uma relação dialógica com o educando. 

Assim, permite a superação da opressão para uma consciência crítica da 

realidade.  



 

 A autonomia no modo de pensar, de agir, de querer, entre outras coisas, é 

uma meta a ser alcançada, e são os pais e professores que vão viabilizar essa 

meta da melhor maneira possível. Para tanto, é necessária uma boa relação entre 

educador e educando, conquistada através do respeito mútuo, do diálogo e da 

franqueza (Zagury, 1997). Este laço contribui para o processo de socialização da 

criança. 

 Em muitas situações, os pais interpretam essa necessidade de ouvir a 

criança como um sinal para abdicarem de qualquer tipo de autoridade, 

confundindo-a com autoritarismo. Esta interpretação representa um grande erro, 

uma vez que o diálogo permite uma produção de sentido às ações da criança, o 

que é fundamental para a construção de sua identidade e autonomia.  

Para Freire (1987), o homem ganha significação por meio do diálogo, o que 

implica ser o ato do diálogo um ato de criação, com a conquista de se fazer 

humano no contexto dialógico, conquistando o mundo em conjunto com o outro. 

Segundo Freire: 

 

Neste lugar de encontro, não há ignorantes 
absolutos, nem sábios absolutos: há homens 
que, em comunhão, buscam saber mais. (p. 
81) 

 

Assim, fica clara a importância do diálogo entre educador e educando. 

Hassenpflug (2004) ressalta o modo como isso acontece dentro da atividade 

esportiva: 

 

Ao ensinar mais do que esportes a crianças e 
jovens, queremos dizer que todas as 
ocorrências, comportamentos, valores, gestos, 
atitudes e sentimentos manifestados no 
decorrer das práticas esportivas constituem 
matéria-prima para a reflexão sobre aspectos 
relacionais, psicológicos e cognitivos, processo 
realizado por meio do diálogo mediatizado pelo 
educador. (p. 165) 
 



 

 Tratando a prática esportiva de uma forma ampla, através de um 

acompanhamento multidisciplinar, é possível explorar todo seu universo, que 

compreende, entre outras questões, a ciência, a arte, a política, o lazer e a 

técnica. Assim, o esporte configura-se como uma boa via de educação.  

 Acreditando neste potencial educacional do esporte que o Instituto Ayrton 

Senna, em parceria com 14 universidades brasileiras, desenvolveu o Programa de 

Educação pelo Esporte, do qual faz parte o Projeto Esporte Talento, local onde 

será realizada a presente pesquisa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Projeto Esporte Talento 

 

História 

 

Com o intuito de possibilitar uma melhora da qualidade de vida para 

crianças e adolescentes de baixa renda através de atividades esportivas nasce, 

em 1995, o Projeto Esporte Talento (PET), a partir de uma parceria entre o 

Instituto Ayrton Senna (IAS) e a Universidade de São Paulo.  

No início, o trabalho desenvolvido pelo projeto tinha o foco voltado para o 

esporte de alto-nível e oferecia handebol, futebol, canoagem e basquetebol a 

jovens que passassem por testes físicos e motores. Neste sentido, a tentativa de 

promover a ascensão social por intermédio do esporte não se mostrava adequada, 

uma vez que a maioria das crianças a quem o projeto pretendia atingir nunca 

havia tido oportunidade de conhecer as habilidades específicas de um esporte, 

além de o trabalho limitar-se a desenvolver de maneira especializada uma única 

modalidade por criança, o que contradiz o que se diz respeito às práticas 

esportivas na infância em relação às fases de desenvolvimento motor e 

psicológico.  

Na tentativa de transformar o esporte, até então reduzido somente ao 

rendimento, em uma via privilegiada de promover a educação integral de crianças 

e adolescentes, e atender as reais necessidades de seus participantes, o PET foi 

revendo sua metodologia e, aos poucos, passando por várias transformações. Em 

1997, foi criado, a partir de uma parceria entre o IAS e outras universidades 

brasileiras, o Programa de Educação pelo Esporte, que desenvolveu a Tecnologia 

Social de Educação pelo Esporte, em cujos princípios se baseia o atual modelo de 

atuação do PET, vigente desde 2002.  

A partir desse período também, iniciou-se a formação de uma equipe 

técnica interdisciplinar, com profissionais de Psicologia e Pedagogia, além dos de 

Educação Física e Esporte. Este tipo de trabalho vem para potencializar o 

desenvolvimento integral dos jovens, uma vez que a inter-relação dessas áreas de 

conhecimento permite um olhar mais abrangente do esporte no sentido de utilizá-

lo como ferramenta educativa. 



 

 

Programa de Educação pelo Esporte 

 

O PET está inserido no Programa de Educação pelo Esporte (PEE), como 

uma ação complementar a escola, oferecendo educação em tempo integral a 

crianças e adolescentes de famílias de baixa renda. São parceiros deste 

Programa 14 universidades brasileiras (UFRG, UFSC, UNISINOS, UFPR, UEL, 

USP, UERJ, UFMS, UFMT, UFMG, UPE, UFRN, UFPA e UFMA) e dois institutos 

(Instituto Guga Kuerten e Instituto Zequinha Barbosa). 

O PEE tem como perspectiva a Tecnologia Social de Educação pelo 

Esporte, cujos princípios fundamentais são o entendimento do esporte como via 

de desenvolvimento de potenciais e, de acordo com o paradigma da UNESCO 

sobre as perspectivas da educação para o século XXI, a visão de educação 

pautada por quatro pilares: aprender a ser, a conviver, a conhecer e a fazer.  

 A articulação dos quatro pilares fundamentais é essencial para o 

desenvolvimento de um processo educacional que busca a formação integral do 

ser humano. Segundo Marques (2002), o aprender a conhecer, mais do que a 

assimilação de conhecimentos postos ou estabelecidos, traz a idéia de tornar 

prazeroso e significativo todo processo da produção do conhecimento; aprender a 

fazer vai além de aprender técnicas que permitam a execução de um determinado 

tipo de trabalho, procurando fazer com que se aprenda como e onde aplicar esta 

técnica ou possa criar novas técnicas que permitam uma ação com protagonismo; 

aprender a conviver é desenvolver a compreensão do outro e a percepção das 

interdependências; e, segundo Hassenpflug (2004), aprender a ser passa pela 

descoberta de si mesmo e transforma as próprias potencialidades em realidades, 

construindo um projeto de vida que reflita e encarne o projeto de ser em potencial.   

As atividades são, então, planejadas em função desses quatro pilares.  

Para desenvolver competências cognitivas (aprender a conhecer) nas práticas 

esportivas são oferecidas situações a serem analisadas e comparadas, 

propiciando a organização e o compartilhamento de idéias, com a finalidade de 

construir conhecimentos a partir da própria experiência, aprendendo com os erros, 

acertos e dificuldades e associando as vivências propiciadas pelo jogo com fatos 



 

da vida fora das quadras. Desenvolver competências produtivas (aprender a fazer) 

é formar habilidades e atitudes permanentes, essenciais para a participação no 

mundo do trabalho e a construção de um projeto de vida, exercendo assim uma 

cidadania plena; são estimuladas pelo mediador deste processo educativo 

habilidades como o trabalho em grupo, a autonomia e autogestão, capacidade de 

iniciativa, criatividade e resolução de problemas, entre outras. Para o 

desenvolvimento de competências sociais (aprender a conviver), são propostas 

situações em que haja possibilidades de argumentação, contra-argumentação, de 

negociações, de cooperação, entre outras; os jogos, em geral, por envolverem 

regras, situações de vitória e derrota, competitividade, são importantes para o 

exercício do respeito ao outro. Por fim, desenvolver competências pessoais 

(aprender a ser) na educação pelo esporte é trabalhar com uma ação integrada 

entre corpo, mente e emoção, considerando que através do corpo temos a 

exigência da resposta imediata e articulada de todas as nossas potencialidades; é 

uma oportunidade de tomar consciência de nós mesmos, de nossas reações 

emocionais e aprender a organizá-las para aliviar tensões do corpo lidando com 

elas, estendendo esse aprendizado para outras situações (Hassenpflug, 2004). 

 
 
População atendida 
 

São atendidas pelo Projeto cerca de 400 crianças e adolescentes de baixa 

renda, entre 8 e 18 anos, que moram nos bairros ao redor do campus da Cidade 

Universitária, no Butantã. O atendimento é restrito a essa região para viabilizar 

uma atuação junto à família e a escola, compondo assim os três níveis essenciais 

para o trabalho com educação (Marques, 2002).  

Para participarem do PET, os educandos devem estar matriculados em 

escolas públicas parceiras (atualmente, 23 escolas da região). Nesse processo de 

construção conjunta há um comprometimento com a educação integral das 

crianças e dos adolescentes.  

Muitos jovens brasileiros são afetados por processos de exclusão múltiplos 

e que precisam ser considerados em sua complexidade. As comunidades em que 



 

vivem as crianças e adolescentes participantes do projeto, assim como tantas 

outras deste país, na maior parte das vezes, não oferecem oportunidades 

suficientes para o exercício pleno de sua cidadania e restringe suas perspectivas 

de vida. Seus principais alicerces de sustentação, a família e a escola, muitas 

vezes demonstram dificuldades em assegurar os direitos de sobrevivência, de 

desenvolvimento pessoal e social e de integridade física, psicológica e moral, 

garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.   

A realidade familiar desta população mostra que, de forma geral, eles 

enfrentam problemas para proteger e assegurar os direitos de sobrevivência dos 

jovens por dificuldades sociais e econômicas. Os responsáveis pelo sustento da 

família, muitas vezes, enfrentam situação de desemprego por longos períodos, e, 

quando empregados, submetem-se a jornadas de trabalho que, muitas vezes, 

acaba fazendo com que os jovens tenham que assumir atribuições domésticas em 

seu tempo livre, privando-os de alguns direitos como a educação, cultura e lazer, o 

que interfere no seu desenvolvimento pessoal e social. 

 As escolas públicas brasileiras também enfrentam problemas, que passam 

pela precariedade material e de equipamentos, pelos baixos salários e a formação 

inadequada do magistério, pelo descompasso das propostas pedagógicas 

vigentes diante das necessidades de uma escola que deve ser aberta e de 

qualidade, comprometendo o ensino oferecido à população de baixa renda, 

tornando inevitável a desigualdade de oportunidades de desenvolvimento 

oferecidas desta grande parcela da população.1 

Entendendo a adolescência, processo do desenvolvimento no qual se 

encontram os sujeitos desta pesquisa, como uma construção histórica, que tem 

seu significado determinado pela cultura e pela linguagem que media as relações 

sociais, compreender sua totalidade constitutiva passa não só pelos parâmetros 

biológicos, como idade ou desenvolvimento cognitivo, mas necessariamente pelo 

conhecimento das condições sociais, que constroem determinada adolescência 

(Calil, 2003). 
Assim, segundo a autora, crescer e se constituir como sujeito em um meio 

determinado por um conjunto de eventos indesejáveis, determinado pelas 
                                                
1 Considerações obtidas no Projeto Político Pedagógico do Projeto Esporte Talento 



 

adversidades e hostilidade, acaba predispondo a dificuldades de adaptação social. 

As situações de risco em que se encontram esses jovens, aliadas às significações 

de conflito atribuídas à adolescência, favorecem a constituição de uma 

subjetividade imersa no campo da exclusão econômica, social, afetiva e cultural.  

Segundo Calil, para possibilitar re-significações e um projeto de futuro para 

a infância e adolescência em condições de vulnerabilidade é importante que se 

estabeleçam relações sociais baseadas no respeito às diferenças e à valorização 

dos potenciais, permeadas de compreensão e afeto. 

 Assim, o Projeto Esporte Talento sustenta seu trabalho no sentido de 

contribuir para o exercício da cidadania dessas crianças e adolescentes, tornando-

os protagonistas de sua história e da vida em comunidade.  

 

 

Educação em tempo integral 
 

Reconhece-se que o trabalho no PET, fora do período escolar, é um 

trabalho educativo, em especial se considerarmos a ampliação do conceito de 

educação. Segundo Gohn (2001), a educação: 

 

(...) não se restringe mais aos processos de 
ensino-aprendizagem no interior de unidades 
escolares formais, transpondo os muros da escola 
para os espaços da casa, do trabalho, do lazer, 
do associativismo etc. (p. 199) 

 

Atualmente as escolas não se encontram em condições de manter a 

educação em período integral, de acordo com a lei, pois não há disponibilidade 

nem equipe suficiente para tal. Como reforça Paro (1988), 

 

não haveria, nas condições concretas em que se 
acha a grande parte da clientela do ensino público 
no país, a mínima possibilidade de desenvolver a 
função de ensinar na escola. (p. 56) 

 



 

A proposta, então, é utilizar-se de recursos da comunidade para oferecer 

educação em tempo integral. Segundo Gohn (1992), os processos educativos 

desenvolvidos fora dos canais formais têm uma concepção que não se restringe 

ao aprendizado de conteúdos específicos transmitidos através de técnicas e 

instrumentos do processo pedagógico. 

 Berqüo, em Minayo (1999), discorre sobre o anseio dos jovens por uma 

vida sem violência, com saúde, educação e trabalho. Segundo o autor, os jovens 

desejam também possuir uma participação na família, na comunidade e em outras 

esferas que determinem suas vidas e destinos, que permita a eles uma cidadania 

e transformação global para uma sociedade mais humanitária e sem 

discriminação, e onde haja inclusão neste mundo complexo e internacionalizado. 

Só assim viveriam com amor e sem medo. Berqüo diz: 

 

Pensar o jovem, nos dias de hoje, implica tornar 
relevantes seus espaços, suas idéias e práticas. 
Implica, sobretudo, considerá-los como atores 
com os quais é possível e necessário estabelecer 
uma relação dialógica, construindo espaços que 
permitam e favoreçam a formulação aos seus 
problemas (...) e aos problemas da sociedade. (p. 
47) 

 

 

Hoje 
 

O Projeto atende 400 crianças e adolescentes de 8 a 18 anos, que moram 

nos bairros ao redor do campus da Cidade Universitária, no Butantã. O 

atendimento é restrito a essa região para viabilizar uma atuação junto à família e a 

escola, compondo assim os três níveis essenciais para o trabalho com educação 

(Marques, 2002). 

Os jovens participam de atividades no Cepeusp (Centro de Práticas 

Esportivas da USP) às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das à 8h às 11h 

ou das 14h às 17h (no período em que não estão na escola) e são divididos em 

quatro grupos etários:  



 

- Peteleco (8 a 10 anos): iniciação esportiva, através especialmente de 

atividades lúdicas, nas quais se explora a autoconsciência corporal e estimula-se 

o exercício da autonomia e a reflexão diante da situação que se apresenta; 

- Pequeninos (11 e 12 anos): iniciação da aprendizagem técnica geral entre 

as diferentes modalidades, proporcionando vivências de experimentação e 

exploração das próprias potencialidades e limitações e as do grupo; 

- Unidos (13 e 14 anos): aprimoramento de capacidades físicas voltadas 

para uma modalidade específica, agora escolhida pelo próprio educando, 

promovendo, além do exercício do protagonismo a partir dessa escolha, a 

conscientização do adolescente sobre a importância das práticas corporais para 

sua formação; 

- Petelecão (15 a 18 anos): ampliação do papel do esporte do ponto de 

vista pedagógico, proporcionando vivências que favoreçam o desenvolvimento de 

competências úteis para a construção de seus projetos de vida, planejando e 

gerindo suas ações em busca de objetivos pessoais estabelecidos.  

 

Cada equipe de educadores responsável pelos grupos etários desenvolve 

seus planejamentos mensais, semanais e diários durante reuniões realizadas às 

quartas-feiras, com base no planejamento anual do PET e nas metas de 

aprendizagem estabelecidas para cada grupo no projeto pedagógico. 

 A equipe de educadores é composta por estudantes universitários das 

áreas de educação física/esporte, psicologia, pedagogia e artes, numa perspectiva 

interdisciplinar planejando, desenvolvendo e avaliando as ações educativas em 

conjunto. Estes educadores são acompanhados e orientados pela equipe de 

coordenadores do Projeto, da qual fazem parte 7 profissionais das mesmas áreas. 

  

 A motivação para a realização desta pesquisa surge do fato da 

pesquisadora já ter trabalhado como educadora do projeto no ano de 2006. O 

grande envolvimento com o projeto, o vínculo estabelecido com os educandos, a 

vivência prática de educar através do esporte e acompanhar o desenvolvimento 



 

dos jovens despertaram o interesse da pesquisadora em compreender, a partir do 

olhar do jovem participante, como é fazer parte do Projeto Esporte Talento.2  

 Neste sentido, justifica-se o objetivo da presente pesquisa, que buscará 

compreender os sentidos e significados que os educandos do PET atribuem à sua 

vivência no projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Algumas pesquisas já foram feitas envolvendo o PET, tais como o mestrado de José Aníbal Azevedo Marques e o 

Trabalho de Conclusão de Curso de Rachel Barbosa de Matos, aqui citados, entre outras.   

 



 

METODOLOGIA 

 

Para desenvolver esta pesquisa, será utilizado o referencial teórico da 

Psicologia Sócio-Histórica, que considera que o processo de constituição do 

homem se dá em um movimento dialético com a realidade, ou seja, ao mesmo 

tempo em que o indivíduo é constituído pelo meio em que vive, ele também o 

constitui, passando por determinações na constituição de sua subjetividade ao 

mesmo tempo em que as determina por intermédio de suas ações. Não há, 

portanto, uma visão dicotômica entre subjetividade e objetividade, pois estes são 

elementos que, apesar de diferentes, se constituem mutuamente, possibilitando 

um a existência do outro numa relação de mediação (Aguiar e Ozella, 2006). 

 Entende-se que a subjetividade não é natural, inata, ela é social e 

historicamente constituída. Assim, todas as nossas produções revelam 

significados sociais, históricos e ideológicos, além da nossa singularidade. A 

linguagem e o discurso permitem ter acesso ao desenvolvimento do psiquismo, 

como resultado da relação dialética entre atividade-consiência-identidade.  

 A tarefa do pesquisador é compreender o processo de constituição do 

sujeito e, para entender o singular, devemos buscar a gênese social da 

constituição dessa singularidade, as determinações que constituíram o sujeito. A 

realidade é uma totalidade de determinações, de relações que constituem os 

fenômenos e são por eles constituídas. 

 Os fenômenos estão em um movimento constante de transformações e 

contradições, que podem se manifestar de uma forma que não revela sua real 

constituição. Assim, é necessário irmos para além da aparência, não nos 

contentarmos com a descrição dos fatos, mas sim buscarmos a explicação do 

processo de constituição do objeto estudado, ou seja, estudá-lo no seu processo 

histórico, buscar sua essência (Aguiar, 2001). A partir do real, deve-se, portanto, 

buscar o movimento de transformação do fenômeno e sua relação com a 

totalidade para, enfim, reinseri-lo na realidade.  

 A busca da dimensão subjetiva, ou seja, da constituição do sujeito, de sua 

singularidade, da maneira como se configura sua subjetividade na relação com o 

histórico e com as determinações materiais em que está imerso, se dá a partir da 



 

compreensão dos sentidos subjetivos que aparecem nas diferentes formas de 

atividade e relações do homem. (Rosa, 1999) 

 Segundo Aguiar (2006): 

 

(...) para que se possa compreender o 
pensamento, entendido aqui como sempre 
emocionado, temos que analisar seu processo, 
que se expressa na palavra com significado, e ao 
apreender o significado da palavra, vamos 
entendendo o movimento do pensamento. (p.226) 

 

Assim, para compreender os sentidos subjetivos, é necessário organizar as 

falas e as significações que o sujeito expressa para melhor compreendê-las e para 

atingirmos o significado mais amplo atribuído pela pessoa às suas vivências. 

Desta forma, a relação pensamento-linguagem é uma relação de mediação, na 

qual ao mesmo tempo que um elemento não se confunde com o outro, não pode 

ser compreendido sem o outro, onde um constitui o outro.    

O pensamento passa, portanto, por muitas transformações para ser 

expresso em palavras, de modo a concluir-se que a transição do pensamento para 

a palavra passa pelo significado e o sentido. Compreender este processo envolve 

uma reflexão a respeito das determinações, das vivências concretas e do contexto 

no qual o sujeito está inserido. 

 Este estudo busca compreender os sentidos e significados que os 

educandos do Projeto Esporte Talento atribuem à sua vivência neste projeto, 

especialmente no âmbito de seu cotidiano, ou seja, na sua experiência familiar, 

escolar e de sociabilidade. 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

Procedimento de coleta de dados 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de minha atuação como educadora 

no Projeto Esporte Talento no ano de 2006. O projeto de pesquisa foi apresentado 

à instituição por meio de uma carta, cujo modelo foi apresentado no Anexo 1, e 

posterior reunião com a equipe de coordenação para aprovação da realização da 

coleta de dados. 

 Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da PUC SP, a coleta de 

dados foi feita através de entrevistas semi-dirigidas (gravadas), conduzidas a 

partir de um eixo de problemática: significado pessoal da participação no PET. 

Assim, o individuo pôde evocar o que para ele é importante, permitindo acesso 

aos processos psíquicos que interessam à proposta de pesquisa, particularmente 

os sentidos e os significados. A conversação é a forma de coleta de dados em que 

a possibilidade de produção de sentidos por parte do sujeito é ampliada, pois este 

se encontra no lugar de sujeito propriamente dito, construindo uma história. Nesse 

modo de coleta de dados o pesquisador incita o tema que pretende compreender, 

de forma que possa se iniciar um diálogo em que o sujeito não se sinta 

constrangido nem interrompido. 

A fim de responder aos objetivos propostos nessa pesquisa foram 

entrevistados dois educandos do Projeto Esporte Talento. Os sujeitos tinham entre 

12 e 14 anos e estavam participando do projeto há pelo menos um ano e meio. 

Este critério levou em consideração que menos de um ano e meio poderia não 

representar uma experiência significativa no Projeto em relação ao que se quer 

investigar nessa pesquisa, e mais que dois anos dificultaria a lembrança por parte 

do adolescente de vivências anteriores ao Projeto. 

A partir desses critérios, a escolha dos sujeitos foi feita pela coordenação 

do projeto e pela pesquisadora, que também levou em consideração a qualidade 

do vínculo estabelecido com os sujeitos, ex-educandos seus. Desta forma, 

envolvidos por uma relação de confiança e afeto, eles poderiam ficar mais a 

vontade durante a entrevista e falar mais espontaneamente. Ter sido professora 

desses adolescentes e, portanto, conhecer a fundo os objetivos e o tipo do 

trabalho que com eles foi realizado favorece a compreensão das determinações 



 

que constituem os sentidos que os educandos atribuem à sua vivência no projeto, 

refinando, assim, a análise dos sujeitos. 

Inicialmente, foi apresentada a proposta do trabalho aos jovens, que foram, 

então, questionados acerca do interesse em participar. Posteriormente, foi feito 

contato com os pais através de um termo de consentimento informado, conforme o 

Anexo 2, no qual é esclarecido o objetivo da pesquisa e garantido o seu 

anonimato, e a partir do qual o adolescente pôde ser autorizado a participar. Aqui 

eles serão chamados de Maria e Tomás (outros nomes que aparecem nas falas 

dos sujeitos também foram alterados).  

 As entrevistas foram realizadas no Cepeusp, onde funciona o PET, em um 

local escolhido no momento da entrevista pelo sujeito e pela pesquisadora. Este 

local, nos dois casos, era ao ar livre, porém num espaço mais reservado, onde os 

jovens puderam falar livremente sobre suas vivências. 

 A pergunta inicial da entrevista era bem aberta: �Como é o PET em sua 

vida?�. Assim, procurou-se fazer com que trouxessem aquilo que eles 

consideravam importante em sua experiência de PET. A partir disso, à medida que 

foram tendo dificuldade em desenvolver mais suas idéias, foi necessária a 

colocação de perguntas, buscando garantir que falassem no âmbito de seu 

cotidiano e suas ações, na sua experiência familiar, escolar e de sociabilidade, 

antes e depois de participarem do projeto, não deixando de trazer os sentimentos 

e emoções que envolvem suas experiências. 

 

Procedimento de Análise de Dados 
 

 Nesta etapa da pesquisa o intuito foi aprofundar a visão de cada sujeito em 

relação a sua vivência no Projeto Esporte Talento. Este aprofundamento buscou 

transparecer a significação que essas pessoas atribuem a suas vivências, ou seja, 

articular os dados fornecidos pelo sujeito e inseri-lo em um contexto sócio-histórico 

para produzir significados. 

 Decorrente disso, conforme indicam Aguiar e Ozella (2006), foram feitas 

várias leituras �flutuantes� de todo o material apresentado nas entrevistas para 



 

uma melhor apropriação do discurso dos adolescentes, o que possibilitou destacar 

e organizar alguns temas centrais, caracterizados por uma maior freqüência, pela 

importância enfatizada nas falas, pela carga emocional presente, pelas 

ambivalências ou contradições ou pelas insinuações não concretizadas, levando 

também em consideração aquilo que era importante para responder ao problema 

de pesquisa já apresentado. 

Esses temas foram, então, agrupados de forma a articular os conteúdos 

semelhantes, complementares ou contraditórios, constituindo, assim, os núcleos 

de significação, que expressam os pontos centrais e fundamentais que trazem 

implicações para os sujeitos, que os envolvem emocionalmente e que revelam as 

suas determinações constitutivas. A partir disso, é possível verificar as 

transformações e contradições que ocorrem no processo de construção dos 

sentidos e dos significados, o que possibilita uma análise mais consistente que 

nos permite ir além do aparente e considerar tantos as condições subjetivas 

quanto as contextuais e históricas. Os núcleos foram nomeados com trechos da 

fala dos próprios sujeitos, mantendo-se fiel às suas palavras, uma vez que, pela 

perspectiva Sócio-Histórica, para se compreender o pensamento é necessário 

analisar seu processo, que se expressa na palavra com significado.  

 A partir disso, foram destacados os seguintes núcleos: 

- �Ainda bem que eu tô no Projeto e não preciso ficar na rua�: refere-se a 

significações a cerca da rua, um tema que apareceu com muita freqüência, 

carregado de emoção e contradição, e está relacionado ao projeto como uma 

alternativa a ficar na rua. 

- �Por isso que eu prefiro ficar na ru... por isso que eu prefiro ficar em casa do que 

ficar na rua�: agrupa significações referentes aos aspectos bons de ficar na rua e 

que, hoje em dia, por não estarem mais neste espaço com tanta freqüência, 

podem referir-se a perdas.  

- �O Tomás melhorou, tá nota 10!�: envolve as significações que dizem respeito a 

uma transformação pessoal, relacionada à sua experiência no PET. 

- �Os professores influenciam na nossa vida�: são trabalhadas significações a 

respeito da relação dos adolescentes com os educadores do projeto. 

 



 

ANÁLISE 

 

 A vivência de quase dois anos no Projeto Esporte Talento traz, sem dúvida, 

mudanças na vida desses dois adolescentes, uma vez que eles estão, entre 

outros aspectos, conhecendo novas pessoas, estabelecendo novas relações, 

freqüentando um novo espaço e experimentando uma nova rotina. 

 Para compreender o sentido que esses dois adolescentes atribuem a essa 

nova vivência é necessário considerar e apreender uma complexidade de 

processos, inseridos numa totalidade social e histórica, e que envolvem 

contradições, transformações e movimentos inter-relacionados. Sob essa 

perspectiva é possível apreender os significados e sentidos aí constituídos. 

 

 

�Ainda bem que eu tô no Projeto e não preciso ficar na rua� 

 

 Os dois jovens participantes desta pesquisa possuem diferentes histórias 

de vida, mas por fazerem parte de um mesmo grupo social, cujas condições 

concretas de vida apresentam uma série de adversidades, estão sujeitos a 

situações bastante semelhantes. Assim como para tantas outras crianças e 

adolescentes, passar boa parte do dia na rua era uma realidade para esses dois.  

 Tomás e Maria fazem parte de um núcleo familiar parecido, moram com 

suas mães, pai ou padrasto (a quem Tomás chama de pai) e irmão/irmãos, na 

mesma região de São Paulo e sempre freqüentaram a escola, ela está no 7° ano e 

ele, no 8°. As mães dos dois adolescentes tinham uma queixa comum: o tempo 

que eles passavam na rua fora do período escolar.  

Todo dia de manhã antigamente eu acordava já tava na rua. Minha 

mãe ficava falando que ia me colocar numa escola de manhã até 

de noite. Aí eu vi o Cepeusp, os meninos começaram a falar do 

Cepeusp, eu pedi pra ela me colocar no Cepê. (Tomás) 

 O Projeto Esporte Talento aparece, então, como solução para tirá-los da 

rua.  



 

Minha mãe ela gostou muito [da entrada no PET] porque eu não 

ficava mais na rua, não ficava mais dentro de casa no horário que 

eu saía da escola. Porque eu estudava de manhã e aí eu tinha que 

ficar o dia todo, assim, depois que eu chegasse da escola, eu 

ficava em casa assistindo televisão ou na rua. Então, minha mãe 

gostou que ficava fora e fazendo esporte, não ficando na rua, sabe 

lá fazendo o que. (Maria) 

O PET tá bom também na minha vida, senão eu taria na rua, né? 

(Tomás) 

Sair da rua é algo valorizado por esses jovens, que, na verdade, acabaram 

se apropriando de um discurso da mãe. Hoje eles significam de maneira positiva 

não estar na rua, algo que antes era freqüente em suas vidas. Esse espaço, onde 

passavam parte de quase todos os dias da semana, era onde brincavam, se 

relacionavam, aprontavam. 

C- O que você fazia na rua? 

T- Ficava soltando pipa, ficava... aprontando. 

C- Aprontando? Aprontando o que? 

T- Ficava tacando pedra nos carros... (Risos) É, ficava tacando 

pedra nos carros, chutando o portão dos outros, tocava campainha 

e saía correndo... Aí iam reclamar com a minha mãe. Eu ficava na 

laje soltando pipa até altas horas... eu era mal criado, xingava todo 

mundo... agora mudou. (Tomás) 

 

O único esporte que eu praticava lá na minha rua era queimada, 

bobinho, alguns só, e aqui eu aprendo tanto! (Maria) 

 

 E o que os faz concordar com suas mães? Quando a rua deixa de ser um 

lugar onde eles gostam tanto de ficar e passam a rejeitar? O que tem de errado na 

rua, afinal de contas?  

  



 

M- Eu prefiro ficar aqui do que ficar na rua. 

C- O que você fazia na rua? 

M- Ah, eu brincava com as meninas, tudo. Porque na rua a gente 

brinca de coisas, assim, é perigoso na rua. Num espaço fechado 

assim, grande, né? a gente tem a própria segurança, tudo. E ainda 

faz esporte, né? 

C- O que você acha que é perigoso? 

M- O que eu acho perigoso? O carro, porque, tipo assim, se a 

gente quiser jogar uma queimada, um bobinho... lá no final da 

minha rua, que é fechado, vêm os carros na maior velocidade e o 

pior pode acontecer. Porque, assim, lá na minha rua é fechado, 

mas passa muito carro e os carros passando na maior velocidade. 

Tanto que um dia desses um menino foi atropelado, brincando de 

bobinho. Eu pensei �ainda bem�, por que foi a tarde, �ainda bem 

que eu tô no Projeto e não preciso ficar na rua�, né? Porque se eu 

ficasse na rua poderia até estar acontecendo isso comigo. (Maria) 

 

 A �oportunidade�, como caracteriza Maria em outra fala, de entrar no PET, 

conhecer o Cepeusp, um local amplo, bonito, seguro, cheio de recursos para 

variadas práticas esportivas, é algo certamente fascinante. Para entender os 

sentidos relacionados à significação atribuída à rua, hoje em dia vista como um 

ambiente ruim, é importante considerar também que, através da orientação das 

atividades desenvolvidas no projeto do qual fazem parte, evidencia-se a finalidade 

em garantir o exercício pleno da cidadania de seus educandos, ou seja, efetivar os 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 

convivência familiar e comunitária (artigo 4° do Estatuto da Criança e do 

Adolescente). Neste contexto, Maria e Tomás estabelecem relações e valores 

relacionados a um novo conceito a respeito do que é ser criança, do que é estar 

em sociedade, do que é preciso para viver com dignidade. A partir destas novas 

referências de valores e concepções a que estão sujeitos, as significações 

conferidas àquilo que é bom e ruim na rua estão se transformando. 



 

M- Passei a ficar menos na rua. Se eu fico, é só um pouquinho. 

Porque, sei lá, depois que a gente... a rua a gente aprende que 

não ensina nada, ela pode até tá passando alguma coisa (?), mas 

não ensina nada, antes eu não sabia. Agora eu prefiro ficar em 

casa do que na rua, porque, sei lá, na rua você corre perigo, de 

carro, de moto, alguma coisa assim também, se envolver com 

drogas, essas coisas, minha mãe não quer que eu fique na rua. 

Daí é por isso que eu não fico. (Maria) 

 A partir dessa fala de Maria, podemos pensar que essa �necessidade� que 

os pais têm de que os filhos saiam da rua é resultado da forma como a sociedade 

vem se organizando historicamente, dentro de um contexto de exclusão, de um 

modo em que a rua, ao invés de ser um espaço de sociabilidade, é vista como 

perigosa dentro das comunidades do grupo social a que pertencem Tomás e 

Maria, não só pelo risco de acidentes com carros e motos, mas também de 

sofrerem com outro tipo de violência, como o envolvimento com drogas. 

C- E por que é bom não ficar na rua? Você falou de não ficar na 

rua... 

T- Porque na rua você só aprende coisa errada.     

C- Só aprende coisa errada? 

T- É. Qualquer coisinha já ta tendo briga... pode, deixa ver... você 

não pode fazer nada na rua. Você só aprende a falar palavrão, a 

ficar sendo desobediente com a mãe. Ficar ouvindo conselho de 

amigo não presta, não. Já viu. Conselho de amigo é assim: 

�Vamos ficar, depois você engana sua mãe�. (Tomás) 

 

 Ficar na rua, aquilo que era gerador de conflito com as mães, uma vez que, 

a contra gosto delas, era lá que os adolescentes passavam quase todo o tempo 

em que não estavam na escola, era onde gostavam de ficar e estabeleciam suas 

relações, deixa de ser motivo de discórdia com elas. Tomás traz, em muitos 

momentos, significações a cerca da rua como um lugar onde se aprende coisas 

erradas, e Maria, significações que colocam a rua como um espaço perigoso, mas 



 

ambos passam a compartilhar com as mães a opinião de que a rua não é um lugar 

adequado para ficarem. 

 A partir disso, os jovens passam também a procurar outros espaços de 

lazer. 

 

C- E o que que você faz nos finais de semana, Má? 

M- Final de semana. Eu procuro o mais possível ficar longe de 

casa. Ou eu vou almoçar fora, ou eu vou pro Ibirapuera, pro Vila 

Lobos, ou até vou pra casa da minha tia. Porque lá tem uma coisa, 

a casa da minha tia é um condomínio fechado, então eu não tenho 

que me preocupar muito em ficar na rua. Às vezes meus amigos e 

minhas amigas ficam tudo lá embaixo, né? porque eu moro 

embaixo, eles moram em cima, assim, a rua é inclinada. Eles 

perguntam pra mim: �Maria, vamos subir lá em cima pra ficar 

jogando?�, eu falo: �Ah, não dá.�. Mesmo que eu não tenha nada 

pra fazer, eu fico em casa, né? é melhor do que ficar na rua. Às 

vezes eu até vou, eu brinco, pulo corda, dentro do meu quintal, 

porque depois daquele caso do menino, que aconteceu, olha, 

nunca mais foi fora de casa. Minha mãe falou: �Foi muito bom você 

entrar no Projeto.� 

C- Mas antes de você entrar no Projeto, eram esses os passeios 

que você fazia no final de semana? Ir ao parque, pra casa da sua 

tia... 

M- É, eram os mesmos passeios, só que com menos freqüência, 

porque eu tinha que... eu ficava sempre na rua. Minha mãe falava: 

�Vamos na casa da sua tia?�, eu falava: �Ah, não, mãe, tô 

brincando na rua.�. Agora, não, não tenho essa força. Minha mãe 

fala: �Vamos na casa da sua tia?�, �Bora, vamos!�. (Maria) 

 

Maria conta que sempre freqüentou parques, como o Ibirapuera e o Vila 

Lobos, ou ia à casa de parentes aos finais de semana, mas a preferência era ficar 

na rua. Hoje ela diz que evita ficar na rua e que, com mais freqüência, busca 



 

outros espaços, outras opções, outros lugares para brincar. Nota-se, então, uma 

maior exploração de diferentes espaços da cidade onde vive. 

Então muda essa coisa. Rua? Só de final de semana e olhe lá. 

Porque eu sempre vou no Ibirapuera, no Vila Lobos, porque é 

melhor. Até pra mim não ficar na rua, né? Porque a rua, minha 

mãe falou que a gente não aprende nada na rua. E eu acho ótimo 

porque eu aprendo aqui. (Maria) 

 O Projeto traz também, mais do que tirar da rua, mudanças relacionadas a 

novos aprendizados. O esporte, atividades diferentes daquelas que eles 

conheciam também são atrativos para a procura pelo PET. Tomás, quando 

questionado a respeito de como imaginava que era o projeto, responde: 

Que era bom, que ia ter piscina, que eu ia jogar bola, 

campeonatos, coisas legais... canoagem, tudo. Percussão... 

(Tomás) 

Maria também tinha expectativas em relação à prática esportiva e mostra-

se muito contente com a oportunidade de entrar no projeto. 

C- Quando apresentaram o Projeto o que você imaginou que era? 

M- Eu imaginei que fosse um lugar que a gente praticasse esporte. 

C- Qualquer esporte? 

M- É. Porque em qualquer um desses clubes a gente pensa que é 

só um esporte que tem. Mas, já aqui, foi apresentado outra coisa. 

Na reunião eles falaram assim, que todos os esportes eram 

praticados. Eu já pensava, eu já tinha uma idéia que isso era 

verdade. Na verdade, eles ligaram pra minha casa, �Eu nem 

acredito que eu vou participar!�. (Maria) 

 

O Projeto Esporte Talento utiliza-se do esporte como uma ferramenta de 

educação. O aprendizado de jogos e diversas modalidades esportivas, 

envolvendo os aspectos técnicos e táticos das mesmas, é oferecido de forma 



 

diferente da ação social em comunidades carentes, pois não trata o esporte 

unicamente como opção de lazer. Nessas comunidades, grande parte dos jovens 

vê no esporte apenas uma via de ascensão social, de elevar seu poder aquisitivo, 

ter poder e prestígio, possibilidade concretizada por muitos jogadores de futebol, 

especialmente, deste país. Dentro deste contexto, muitas vezes deixa-se de 

enxergar todo o potencial educativo que o esporte possui. 

Os jovens participantes desta pesquisa, educandos do PET há quase dois 

anos, no entanto, revelam significações a cerca de seus aprendizados no projeto 

que, de fato, vão além da prática esportiva.  

 

T- (...) Aqui é assim [jogando] que a gente aprende. 

C- Tem que aprender o que? 

T- Não falar palavrão, respeitar os mais velhos. É melhor do que a 

escola aqui. (Tomás) 

 

C- �Na rua não aprende nada�, e aqui? 

M- Ah, aqui aprende muita coisa... até hoje, tipo assim, eu não 

tinha noção de como fazer um relatório. Aqui eu aprendi. Aprendi 

tanto que posso até levar isso pra escola. Porque eu fui como 

assistente de vôlei na Hebraica. Aí eu fui, tinha que apresentar um 

relatório, uma coisa que eu não sabia fazer. Aí a professora falou 

assim �É isso e isso que você tem que fazer�, agora sim eu aprendi 

a fazer um relatório, vou levar pra escola e tudo. É bom, né, ficar 

aqui. A gente aprende várias coisas aqui.  

C- Que mais que você aprende aqui? 

M- Uma coisa que, tipo assim, eu nunca aprendi é a história dos 

esportes, essa coisa. Tipo, conviver junto, né? coisas assim. 

Porque na rua é cada um por si, né? Na escola também, você tem 

que se virar sozinho. Aqui não, aqui você precisa do outro pra você 

fazer alguma coisa junto, então é até melhor. Eu gosto de vir pra 

cá, mesmo que eu acorde de manhã cedinho, é bom vir pra cá. 

(Maria)  



 

 

 Tendo em vista, portanto, o contexto em que estão inseridos esses 

adolescentes, participantes de um projeto que tem como objetivo associar a 

prática esportiva à educação e à cidadania, levando as crianças e adolescentes a 

novas perspectivas em relação à escola, à família e à comunidade, entende-se os 

sentidos atribuídos à vivência no PET, à �preferência� por estar neste lugar e não 

na rua, enfim, à fala que dá nome a este núcleo de significações: �Ainda bem que 

eu tô no Projeto e não preciso ficar na rua�. 

 Esses dois adolescentes estão vivendo novas condições concretas de vida, 

novos valores, novas relações sociais, novas atividades, nova rotina, e com isso 

estão se transformando, passando por mudanças nas suas subjetividades e nos 

sentidos relacionados às suas experiências. E é bastante complexo este processo, 

dentro do qual os dois vão mudando pouco a pouco suas representações e 

valores, re-significando suas vivências, e modificando sua própria constituição 

subjetiva. Este processo é constituído também por fortes contradições, uma vez 

que entram em contato as novas concepções e modelos com as vivências até 

então acumuladas.  

 Certamente, tem coisas que eles gostam na rua, relações importantes que 

neste espaço foram estabelecidas, e que deixaram de ser vivenciadas, 

representando perdas em suas vidas. Isso aparece em seus discursos. 

 

 

 

�Por isso que eu prefiro ficar na ru... por isso que eu prefiro ficar em casa do 

que ficar na rua� 

 Entendendo a subjetividade como um processo construído ao longo da 

história de vida do sujeito, cujas características são forjadas pelo tempo, pela 

sociedade e pelas relações, faz parte deste processo movimentos inter-

relacionados, transformações e contradições. Tomás e Maria, nos últimos quase 

dois anos, passaram por novas vivências, o que os faz re-significar suas histórias, 

gerando uma mudança nas suas subjetividades. Assim, estar no PET determina 



 

transformações na maneira como estes dois significam suas vidas e suas 

relações, ao mesmo tempo em que essas novas significações e sentidos 

determinam o modo como vivenciam a experiência de estar neste projeto, 

tratando-se de uma relação de determinação mútua e dialética. Este processo de 

transformação não é imediato e hegemônico, envolvendo, sem dúvida, um 

processo natural de negação, contradição e superação, analisados neste núcleo. 

 O nome dado a este núcleo refere-se a uma fala de Maria, em que ela ia 

dizer que refere ficar na rua, mas corrige-se e diz que prefere ficar em casa ao 

invés da rua. Sua fala revela uma contradição, deve ter algo de bom em ficar na 

rua e que talvez ela não esteja conseguindo significar. O mesmo acontece com 

Tomás: 

 

O que você fazia na rua? 

T- Ficava soltando pipa, ficava... aprontando. 

C- Aprontando? Aprontando o que? 

T- Ficava tacando pedra nos carros... (Risos) É, ficava tacando 

pedra nos carros, chutando o portão dos outros, tocava campainha e 

saía correndo... Aí iam reclamar com a minha mãe. Eu ficava na laje 

soltando pipa até altas horas... eu era mal criado, xingava todo 

mundo... agora mudou. (Tomás) 

 

Nesta fala, quando é questionado sobre o que fazia na rua, o garoto relata 

coisas que, dentro da sociedade da qual faz parte, podem ser julgadas como 

ruins. Tacar pedra nos carros, chutar o portão dos outros, tocar campainha e sair 

correndo são atitudes que, moral e socialmente, poderiam ser consideradas como 

atos de vandalismo, pois invadem o espaço alheio, desrespeitando o outro. E, 

inserido nesse contexto, Tomás significa seus atos como errados, ele mesmo diz 

�Porque na rua você só aprende coisa errada�. Durante a entrevista, o modo como 

relata aquilo que �aprontava�, entretanto, é carregado de um sentimento de 

prazer, de alguém que se divertia muito fazendo aquelas coisas. Será que ele se 

divertiria se fizesse isso hoje ou ele relata dessa forma simplesmente por lembrar 



 

de uma experiência que naquela ocasião era prazerosa, mas que hoje foi re-

significada e não seria mais tão divertido fazer?  

De qualquer forma, trata-se de uma experiência prazerosa e é difícil 

significar a complexidade dessa situação, pois estar no projeto é bom para ele, 

mas envolve perdas também, uma vez que ele deixou para trás algumas coisas 

que eram boas. 

 

C- E quem são seus amigos, Ti? Da onde eles são? 

T- O único amigo que eu tenho são o Vagner e a Renata. Mas eles 

são os amigos que eu confio, né? porque o resto é tudo safado, 

falso, não dá. 

C- E o Vagner e a Renata são da onde? 

T- Meus vizinhos. (Tomás) 

 

Mais uma vez aparece algo de bom que Tomás encontra na rua, os 

amigos. Em outro momento, ele também se refere a amigos que tem na rua, mas 

cujos conselhos são ruins e �não prestam�. De qualquer forma, é lá que estão 

aqueles em quem o adolescente confia. Os amigos que tem no PET também 

moram perto de sua casa, o que mostra que esse é um importante espaço de 

convivência. Ele acaba, então, revelando uma contradição difícil de significar, pois 

o sentido que envolve a necessidade de não ficar mais na rua em seu tempo livre 

constitui-se por significações que são também socialmente produzidas, uma vez 

que sempre ouviu sua mãe dizer para ele não ficar na rua. Ao mesmo tempo, tem 

vivências positivas nesse espaço, e, em alguns momentos, em função da nova 

rotina no PET, ele mostra-se �cansado�, o que acaba o levando a ter que abrir 

mão delas.  

 

C- Como é sua rotina? 

T- Ah, cansativa. Acorda de manhã, depois a tarde vai pra escola, 

chega a noite. Não dá nem vontade de brincar, não dá nem vontade 

de andar de bicicleta. (Tomás) 

 



 

 A questão do tempo que passam no projeto é, de formas diferentes, 

bastante significativa para os dois adolescentes entrevistados. 

 

Porque dia de semana eu tenho que vir pra cá, ir pra escola, e 

quarta-feira, quarta-feira eu deixo pra fazer minhas lições de casa. 

Eu falo: �Ai, professora, de manhã eu tenho Projeto, não dá pra eu 

fazer minhas lições de casa, como é que eu faço?�. Aí ela passa a 

lição pra mim na quarta-feira, daí eu faço tudo na quarta-feira. Rua? 

Tipo assim, depois que eu terminar, tomar meu banho, ou até antes 

que eu tomar meu banho, se eu tiver algum tempinho, aí sim que eu 

posso ir pra rua, um pouquinho só. Também porque meus amigos 

tão na escola nesse tempo, eles continuam de manhã e eles só têm 

folga a tarde. Como é que eu fico? Aí eu não tenho com quem 

brincar. (Maria) 

 

Maria, nessa fala, mostra uma perda bastante significativa, que são os 

amigos que moram perto dela, e que, por passar meio período na escola e meio 

período no PET, ela acaba não os encontrando mais, sentindo-se sozinha. 

Novamente a rua aparece como um espaço de convívio, o que revela seu 

potencial social. 

 Maria conta também que teve que se reorganizar para dar conta de fazer 

suas lições, já que somente na quarta-feira tem a manhã livre para isso. Essa 

necessidade de reorganização é significada como uma dificuldade para a 

adolescente, que acaba tendo que fazer todas as lições em um só dia, além de ter 

que negociar isso com a professora. Por outro lado, algo muito importante também 

relatado por ela é que a disposição para fazer as tarefas da escola veio desde que 

ela entrou no projeto. Desta forma, os sentidos e significados relacionados a fazer 

a lição mostram-se determinados pela sua participação no projeto, assim como tal 

participação determina transformações no modo como ela significa a necessidade 

de se reorganizar para fazer essas lições, configurando uma relação dialética de 

determinação. 



 

 Para Tomás, o tempo que passa no projeto, ou seja, a manhã inteira de 

quatro dias da semana, em vários momentos é significado de forma cansativa. A 

primeira fala do garoto já revela isso: 

  

O PET na minha vida? É bom, sim. Mas, acordar cedo... eu pedia 

pro meu pai me deixar dormir mais um pouquinho, mas ele não 

deixa, fala: �Acorda logo!�, aí eu levanto, venho pra cá, jogo bola, 

vou pra casa cansado, mas feliz porque eu ganhei. (Tomás) 

 

 Por um lado, portanto, ele sente-se cansado, mas por outro feliz, 

especialmente quando joga bola e sai vencedor. Ao longo da entrevista, Tomás 

reforça essa sensação: 

 

Eu tô cansado, nossa, cansa demais! Acordo de manhã, já tira tudo, 

tomo um banho, venho pra aqui, vou pra escola, aí vixi... aí pronto, 

chego da escola dá um soninho... mas tá bom. (Tomás) 

 

 Esse cansaço às vezes o impede de fazer as atividades propostas, gerando 

inclusive conflito com a educadora. 

 

T- A Luciana é chata. Ela grita com os outros. �Aaah!!�, �Tá bom, 

professora, tá bom�. 

C- Por que que ela grita? 

T- Porque tem hora que eu tô cansado, ela fala: �Vamos, rapaz!! 

Vamos!!�, �Eu tô cansado.� [Tomás falando], �Vamos logo!! Você não 

vai jogar!� [professora falando], �Tá bom, eu não vou jogar� [Tomás 

falando]. Se eu não faço alongamento ela não deixa jogar, é mó 

chata. Mas é obrigado, venho aqui só pra jogar, é melhor que (?), 

não é verdade? Não é verdade? Aqui é assim que a gente aprende. 

(Tomás)  

 



 

 Novamente aparece um movimento envolvendo, por um lado, um cansaço 

que tira a vontade de fazer as atividades, vistas então como uma obrigação e 

dando assim vontade de voltar para a rua, onde podia �ficar soltando pipa até altas 

horas...� (sic). Por outro lado, Tomás julga que as atividades são importantes para 

o seu aprendizado.  

 Para apreender o sentido presente nessa fala de Tomás, é necessário levar 

em consideração que o trabalho cotidiano desenvolvido com os educandos do 

projeto é composto de uma roda inicial de conversa, na qual são dados os recados 

e é explicada a atividade do dia e seu objetivo; em seguida, é realizada a 

atividade; e, para finalizar, o grupo é novamente reunido em roda para falar sobre 

aquilo que foi praticado, sobre o desenvolvimento e as questões que surgiram ao 

longo da atividade. Assim, lida-se com uma questão central no trabalho do esporte 

com objetivos educacionais, que se refere à participação, ao entendimento de 

situações em que o educando está envolvido para poder tomar uma decisão e 

realmente ser participativo e construir em conjunto. Portanto, Tomás mostra-se 

implicado neste processo, exercitando sua possibilidade de escolhas e 

entendendo a conseqüência das mesmas: quer ou não quer fazer alongamento, 

quer ou não quer jogar, quer ou não quer aprender. 

 A questão do extenso período de tempo que passam no projeto aparece 

também, tanto com Tomás quanto com Maria, ao referirem-se à família. 

 

C- E na sua casa? 

T- Ah, nem fico mais lá direito. Chego da escola, chego do PET, vou 

pra escola! (Tomás) 

 

C- E a relação com a sua família, como é que era antes? 

M- Ah, sim, agora eles se metem muito mais! Muito mais do que eles 

se metiam antes! Porque eu só ia pra escola, eles me vigiavam meio 

período. Agora não, �O que você tá fazendo lá no PET? Como é que 

foi seu dia? Você tá bem? Como é que foi a atividade hoje? Você 

gostou?�. Eles ficam especulando minha vida toda hora! Eu chego 

da escola é a mesma coisa: �Maria, como é que foi na escola?�. Ai, 



 

meu Deus do céu! É, eles podem até se meter mais, né? porque 

agora eu não passo o dia em casa, de manhã eu venho pra cá e a 

tarde eu vou pra escola. Então, eles só me vêem as 6 e vinte. De 

manhã cedinho então... Por isso que eles perguntam muito, né? 

Todos, né? Até minha tia, que quase nunca me vê, pergunta: �Como 

é que você tá lá no Projeto? Você tá bem?� (Maria) 

 

Nas falas dos dois adolescentes a questão do pouco tempo que passam 

com suas famílias parece ser significada com certa insatisfação. Em relação a 

Tomás, a carga emocional apresentada ao dizer isso, associada à fala posterior, 

quando se refere à sua cansativa rotina, sugere que o sentido atribuído a essa 

questão relaciona-se com a sobrecarga que sente, com uma diminuição da 

disposição para investir em outras coisas em sua vida, inclusive na família, ou 

seja, envolve as outras perdas já mencionadas. 

Em relação à Maria, os sentidos aí experimentados são diferentes dos de 

Tomás. Ela traz uma contradição que se trata de estar mais distante dos pais por 

ficar mais tempo fora de casa e sentir que eles estão querendo �mexer� (sic) em 

sua vida mais do que antes. Por um lado, percebe que eles estão interessados 

nela (o que ficará mais evidente na análise de suas falas apresentadas no próximo 

núcleo), mas, por outro, certamente isso a incomoda, ela considera �invasão de 

privacidade� (sic), e era algo que não acontecia quando passava na rua, perto de 

casa e dos pais, o tempo em que não estava na escola. 

Assim, entende-se a dificuldade de Maria e Tomás significarem algumas 

situações experienciadas, especialmente quando elas representam algo de bom 

que viviam na rua e que hoje, por estarem no projeto, representam perdas. Trata-

se da dificuldade em apreender a totalidade contraditória inerente ao sentido que 

permeia essa situação, uma vez que fazer parte do Projeto Esporte Talento traz 

significados e sentidos muito positivos para esses dois jovens. 

 

 

 

 



 

�O Tomás melhorou, tá nota 10!� 

 

 A partir dessa fala de Tomás, apreende-se que o adolescente traz 

significações que dizem respeito a uma transformação pessoal, uma melhora, 

relacionada à sua experiência no PET. Essa transformação em seu jeito de ser 

parece ser preenchida por processos muito complexos e cheios de contradições, 

importantes de serem compreendidos. 

 Os dois adolescentes entrevistados trazem significações positivas a cerca 

de si desde que entraram no Projeto Esporte Talento. Maria já fala disso a partir 

da primeira questão, bem ampla, colocada a ela, de que falasse sobre o projeto 

em sua vida: 

 

Olha, o PET na minha vida é bom. É, eu acho que antes do PET eu 

não tinha toda essa força de vontade que eu tenho agora, agora na 

escola. Eu não tinha força na escola, né? (Maria) 

 

 É interessante ressaltar que, espontaneamente, ela traz a escola, ou 

melhor, uma mudança relacionada a sua atitude nesta instituição. 

 

Antes do PET, sabe? eu era desligada da escola, agora eu sou mais 

ativa na escola. Né? Antes eu, antes, tipo assim, perguntavam: �Ah, 

Maria, como é que foi seu dia? Como é que vai a escola?� Agora, 

tipo assim, com o PET eu interajo com a escola. (Maria) 

 

 Na sociedade em que Maria está inserida, a escolarização é altamente 

valorizada, sendo vista como fundamental para a formação dos indivíduos, 

responsável pela transmissão dos conhecimentos acumulados pela cultura 

humana em seu desenvolvimento histórico, e tendo um peso importante na 

possibilidade de inserir-se no mercado de trabalho, organizador das relações entre 

os homens na atual conjuntura social. Maria, portanto, parece estar procurando a 

satisfação de uma necessidade construída historicamente. A partir disso, entende-

se como foi constituído esse sentido, da valorização de uma maior �interação�, 



 

como colocado por ela, que passou a ter com a escola depois que entrou no 

projeto, com a �influência� (sic) deste. 

 Maria traz significações importantes a cerca de si em outro momento, 

quando está falando de sua relação com a família. Ao falar da �especulação� (sic) 

sobre sua vida, que os pais passaram a fazer desde que entrou no projeto, ela ri, 

de forma que ao mesmo tempo em que considera que eles não deveriam �se 

meter tanto� (sic), revela satisfação também, ela vê certa graça nisso.  

 

C- Mas e como é que é pra você eles especularem? 

M- Ah, eu acho que, tipo assim, eles não deviam se meter tanto, 

né? porque, tipo assim, eles perguntam demais! (...) Na escola 

também é qualquer coisinha (...) Eles querem saber (...) É, não 

agüento mais. (Risos) 

C- E sempre foi assim?  

M- Ah, mais ou menos. Quando eu tava na escola, eles não faziam 

tanto assim. Mas com o Projeto, né? porque acho que eles pensam 

que eles ficaram mais distantes de mim. (Maria) 

 

 E ela mesma tenta explicar o novo comportamento dos pais, relacionando 

essa mudança ao fato de estar crescendo e eles passarem a se preocupar mais 

com o que está fazendo. Neste sentido, é possível apreender que Maria percebe 

que está de fato crescendo, fazendo coisas novas e diferentes, está mais �ativa� e 

independente dos pais, o que pode gerar preocupação neles. Assim, apesar dela 

não gostar da especulação que passou a sofrer desde que está no projeto, 

contraditoriamente ela mesma atribui sentidos a isso que dizem respeito a um 

crescimento seu.  

 

Ah, eu tô melhor no Projeto do que na rua! Eu acho assim, que eu 

entrei no Projeto, né? então, eu acho que eu tô até melhor! Melhor, 

mais animada. Agora eu chego, tipo assim, eu tinha preguiça de 

acordar de manhã. Quando eu chegava, mesmo, assim, pra ir pra 

escola, eu tinha preguiça de acordar cedo. Agora eu tenho 



 

disposição pra acordar cedo, acordo 6 horas da manhã pra vir pra 

cá, eu chego aqui ativa, todos os professores vêem. (...) quando eu 

vi a atividade, eu fiquei pulando de alegria, porque eu gosto muito 

das atividades. (Maria) 

 

Olha, eu gosto muito de vir pra cá, porque eu acho que eu sou mais 

ativa, melhor, acho que eu cuido de mim mesma, eu faço coisas 

melhores pra mim do que antes deu entrar no Projeto. Eu era mais, 

sei lá, mais desânimo, tipo assim, eu não gostava de ir pra escola, 

voltava da escola, aí deitava na minha cama, ficava assistindo 

alguma coisa ou ia pra rua, mas não era a mesma coisa que aqui no 

Projeto. Aí eu ficava meio desanimada... não, agora sim! Eu tô muito 

mais ativa, é melhor pra mim. (Maria) 

  

 Nessas duas falas a adolescente enfatiza bastante a questão de sentir-se 

mais ativa, mais animada, o que parece muito importante para ela. Para entender 

porque o sentido se constitui dessa maneira, buscando as determinações que 

assim o constituem, devemos pensar novamente na Maria como educanda de um 

projeto que procura formar indivíduos de maneira integral, entendendo o ser 

humano como um todo, e que, para isso, pauta os objetivos e desenvolvimento do 

trabalho na articulação de quatro pilares, já explicitados nesta pesquisa: aprender 

a ser, a conviver, a conhecer e a fazer. Através destes, busca-se o 

desenvolvimento de competências tais como: iniciativa, autonomia, determinação, 

autoconfiança, prazer em produzir conhecimento, entre outras, apresentadas e 

valorizadas por Maria na entrevista. 

 Diferentemente de Maria, que enfatiza bastante a questão do ânimo, de 

sentir-se ativa, Tomás mostra-se cansado e, de certa forma, desanimado. 

 

C- Como é sua rotina? 

T- Ah, cansativa. Acorda de manhã, depois a tarde vai pra escola, 

chega a noite. Não dá nem vontade de brincar, não dá nem vontade 

de andar de bicicleta. (Tomás) 



 

 

Eu tô cansado, nossa, cansa demais! Acordo de manhã, já tira tudo, 

tomo um banho, venho pra aqui, vou pra escola, aí vixi... aí pronto, 

chego da escola dá um soninho... mas tá bom. (Tomás) 

 

 Ao mesmo tempo que expõe essas significações, sente que ter entrado no 

PET foi muito bom para ele, pois a partir disso deixou de ficar sem fazer nada e, 

como ele mesmo diz no fim da entrevista, está cansado mas �ficar sem fazer 

nada... dá raiva�.  

 Referindo-se aos seus primeiros dias no projeto, diz: 

 

T- Eu não era chato, eu? Eu não era, antes? Não fazia nada... 

C- Não fazia nada? 

T- É, eu não fazia nada. Só ficava brincando. Não é verdade? Só 

fazia de vez em nunca. 

C- Fazia o que? As atividades? 

T- É. (Tomás) 

  

 A partir deste trecho, percebe-se que, para Tomás, ficar apenas brincando 

é não fazer nada, e não fazer nada é algo que não o satisfaz, que dá raiva. Talvez 

ele ainda não tenha identificado nas atividades propostas pelos educadores 

formas de brincadeira, formas dele, Tomás, se divertir. Quem sabe seja por essa 

razão que o projeto aparece de forma bastante ambígua para este menino. 

 

C- E seus amigos falavam [do PET], o Marcel falava, e o que você 

imaginava? Como é que você imaginava? 

T- Que era bom, que ia ter piscina, que eu ia jogar bola, 

campeonatos, coisas legais... canoagem, tudo. Percussão... 

C- E aí, quando você chegou aqui, como é que foi? 

T- Foi bom, foi o que eles disseram mesmo. Esse só... Vixi, esse ano 

tá chato. Porque a GO [Ginástica Olímpica] tá arrumando, a piscina 

tão coisando também... (Tomás)  



 

 

O PET mudou também, saiu uns professores bons, chegou uns 

chatos. (Tomás) 

 

Porque tem hora que eu tô cansado, ela fala: �Vamos, rapaz!! 

Vamos!!�, �Eu tô cansado.� [Tomás falando], �Vamos logo!! Você não 

vai jogar!� [professora falando], �Tá bom, eu não vou jogar� [Tomás 

falando]. Se eu não faço alongamento ela não deixa jogar, é mó 

chata. Mas é obrigado, venho aqui só pra jogar, é melhor que (?), 

não é verdade? Não é verdade? Aqui é assim que a gente aprende. 

(Tomás) 

 

 Nesses trechos aparece bastante a ambigüidade em relação ao projeto: é 

legal, mas esse ano está chato; tem professores bons, mas também tem os 

chatos; ele está cansado, mas tem que jogar. Aparece, também, um dos motivos 

pelos quais Tomás, no entanto, mantém sua participação: ele tem vontade de 

aprender. No último trecho destacado ele fala explicitamente isso, assim como diz, 

em outros momentos, que só brincar não o satisfaz e que �na rua só aprende 

coisa errada� (sic). A vontade de aprender é, como já foi apontado nesta análise, 

uma das competências que o projeto procura estimular em seus educandos.  

 Dialeticamente, a ambigüidade com que Tomás significa o projeto 

determina o modo como ele significa seus aprendizados e sua transformação 

pessoal, da mesma forma que os sentidos atribuídos a esses aprendizados são 

ambíguos e isso determina a maneira como vê o PET.  

 Tomás afirma que mudou desde que entrou no projeto. Quando lhe 

pergunto o que mudou, ele responde:  

 

T- Tudo. Mudei muita coisa, deixa ver... Jeito de ser, modo de falar, 

educação. Tudo. 

C- Qual era o seu jeito de ser? O que mudou, como ficou? 

T- Como era antes? Era tudo ruim, mal educado, não obedecia 

ninguém, né? É, era assim. 



 

C- E hoje? 

T- Hoje eu obedeço. 

C- Qual que é uma característica marcante sua? 

T- Como assim? 

C- Se você tivesse que descrever o Tomás, como você descreveria? 

T- O Tomás melhorou, tá nota 10! É. (Tomás) 

 

Em outro momento, ele relata: 

 

T- Minha mãe parece que ela sabe quando eu tô mentindo, �Você tá 

ou não tá?� [mãe falando]. (Risos)... �Tomou suspensão, Tomás? 

Por que?� [mãe falando], �O menino me bateu, eu taquei a cadeira 

nele� [Tomás falando]. Não... é, taquei a cadeira nele. Primeiro ele 

tacou a cadeira em mim, pegou a cadeira e chutou, e cadeira bateu 

em mim. Depois eu taquei a cadeira nele. Pegou num lugar que 

machucava, aí ele ficou lá, chorando. 

C- Daí você tomou suspensão. 

T- Tomei suspensão. (Tomás) 

 

Quando é questionado, em um outro momento da entrevista, a respeito do 

que tem feito para realizar seus projetos de futuro (servir a Aeronáutica), ele 

responde: 

 

T- Tem que fazer tudo direitinho, obedecer a mãe, ir bem na escola, 

não aprontar. É isso. Não é verdade? (Tomás) 

 

Conforme pudemos observar até aqui, é difícil apreender a totalidade 

contraditória que permeia o modo como Tomás se vê, repetindo muitas vezes 

idéias construídas socialmente, sem articulá-las àquilo que experimenta e ao 

sentido mais amplo de suas vivências. Por fazer parte de um projeto educativo, 

que lhe oferece um novo referencial a respeito do exercício da cidadania, 

envolvendo direitos e deveres, por querer atender às expectativas da mãe, às 



 

próprias expectativas, e às expectativas de sua ex-professora (a pesquisadora), 

com quem está conversando, Tomás se atribui uma grande melhora, se dá a nota 

10, diz que não apronta e que hoje é um garoto obediente. Entretanto, o prazer 

com que fala da época em que �aprontava� na rua ou alguns relatos de situações 

atuais mostram uma cisão em relação às suas formas de sentir, pensar e agir, 

evidenciando as transformações e as contradições pelas quais este jovem está 

passando. 

 

 

�Os professores influenciam na nossa vida� 

 

 Para a escolha desses dois sujeitos levou-se em consideração a qualidade 

do vínculo estabelecido entre eles e a pesquisadora. Sendo meus ex-educandos, 

ou seja, a partir de uma relação construída durante todo o ano anterior comigo, 

Tomás e Maria estariam envolvidos por uma relação de confiança, afeto e carinho, 

o que possibilitaria que ficassem mais a vontade durante a entrevista, podendo 

falar mais espontaneamente sobre suas vivências e seus sentimentos. Isso de 

fato aconteceu, assim como eles aproveitaram para fazer algumas queixas sobre 

o momento atual no projeto, buscando cumplicidade ou tentando me agradar e 

corresponder às minhas possíveis expectativas, como já foi discutido nesta 

análise. Essa situação aponta para significações importantes que foram trazidas 

pelos dois jovens, que dizem respeito à sua relação com os educadores do PET. 

 

Quando eu preciso de alguma coisa, tipo assim, eu tô com má força 

de vontade pra assistir a aula (...) os professores influenciam, né? na 

nossa vida. Fora até do PET, né? na escola, em tudo. (Maria) 

 

Eu era mal criado, xingava todo mundo... agora mudou. O primeiro 

dia que eu vim aqui a Cecília quase me bateu... (risos). Brincadeira, 

a Cecília é legal. Você é legal, né, professora? Professora deu tantos 

conselhos pra mim... né? (Tomás) 

 



 

 Os dois adolescentes significam de maneira muito positiva a participação 

dos educadores do projeto em sua formação, comparando-os aos da escola.  

 

Melhor do que na escola, né? o professor, tipo assim, a gente vai 

perguntar alguma coisa pra professora, a professora: �Olha no livro.�.  

Meu professor é assim, meu professor de geografia. Aqui não, �O 

que você quer? O que você não tá gostando?� ou �O que você não 

gostou? Por que você não falou aquilo antes?�, essas coisas. Agora, 

já lá na escola é diferente, mesmo assim os professores não 

aprendem a conviver com a gente. (Maria) 

 

T- É melhor do que a escola aqui. 

C- Melhor do que a escola? O que é melhor? 

T- Tudo! Os professores, tudo. Tudinho. (Tomás) 

 

  Tomás significa que o PET é melhor do que a escola e a única diferença a 
que ele consegue se referir é em relação aos educadores.  

 Além da relação de afeto que permeia a entrevista com sua ex-educadora, 

em muitos momentos, tanto com Tomás quanto com Maria, aparecem, sempre 

carregadas de sentimentos, referências aos educadores atuais e antigos.  

 

Vixi, esse ano tá chato. Porque a GO [Ginástica Olímpica] tá 

arrumando, a piscina tão coisando também. Antes vocês levavam a 

gente, você afundava, a Fê [educadora no ano anterior]... A Fê, 

nunca mais eu vi a Fê, né, professora? (Tomás) 

 

M- Agora com a saída da Regina, né? porque a Regina vai sair... é, 

vai ficar uma coisa, né? primeiro você saiu, depois a Regina, a Fê 

saiu... gente, isso aqui vai ficar um deserto, viu? O pior é que os 

professores novos não aprendem a compreender a gente.  

C- Não aprendem? 



 

M- Não, porque assim, a única que tá aprendendo é a Marcele e a 

Sara. O Daniel, assim, o Daniel não entende nada do que a gente 

fala. E a Lia também não, porque ela chegou aqui há uma semana? 

Então ela também não sabe muita coisa. Aí, né? Já aqui eu posso 

conversar abertamente, diferente da escola. Até melhor do que em 

casa, né? Ficar em casa, sei lá, aqui é bem melhor. (Maria) 

 

 Percebe-se que há entre educadores e educandos um forte vínculo, que é 

certamente construído ao longo do tempo de trabalho.  

 O trabalho do educador no projeto é o de mediação entre o jovem e a 

prática esportiva, no sentido de criar e organizar oportunidades educativas através 

dela. Ele deve estimular a reflexão sobre a prática esportiva para que o jovem 

possa ir atribuindo sentido à ação que desempenha, estimulando suas 

potencialidades e sendo protagonista. Assim, o educando constrói com os 

mediadores seu processo de socialização e desenvolvimento pessoal. Esta seria 

uma das determinações que constituem o sentido da relação dos adolescentes 

com o educador, uma vez que reconhecem que ele faz parte de um processo em 

que passam a sentir-se potentes, sujeitos de suas ações, ou seja, em que 

percebem um desenvolvimento pessoal. 

 

Porque eu fui como assistente de vôlei na Hebraica. Aí eu fui, tinha 

que apresentar um relatório, uma coisa que eu não sabia fazer. Aí a 

professora falou assim �É isso e isso que você tem que fazer�, agora 

sim eu aprendi a fazer um relatório, vou levar pra escola e tudo. É 

bom, né, ficar aqui. A gente aprende várias coisas aqui. (Maria) 

 

Nessa fala, Maria refere-se a um aprendizado que não é o de uma ação 

esportiva, indo além disso, e que passou pela mediação da professora, revelando 

sua participação no processo de desenvolvimento da educanda. Trata-se de um 

aprendizado que a jovem apropriou-se de tal maneira que vai inclusive �levar pra 

escola e tudo�, o que a deixa muito satisfeita. 

 



 

As atividades são muito legais, não importa, mesmo assim, se as 

atividades não forem do meu gosto, eu faço, né? porque eles 

preparam a atividade com gosto, né? querendo que a gente fizesse, 

a gente tem que fazer pra agradar eles. Eu faço, mas não é que eu 

fiquei contente com qualquer atividade, não. Tem atividade que eu 

acho que é muito... sei lá, que é muito difícil. Mesmo explicando com 

clareza, a gente acha que é muito difícil. Ah, eu gosto das atividades. 

(Maria) 

 

 Nesta fala, as significações que aparecem em relação aos educadores vão 

além do reconhecimento de que eles fazem parte do crescimento e 

desenvolvimento pessoal da educanda. Aqui aparece também uma valorização do 

trabalho e um respeito ao investimento que Maria reconhece que eles fazem nos 

educandos. A intenção do educador do projeto não é que os jovens façam as 

atividades para agradá-lo e, em uma análise mais superficial, seria possível olhar 

para essa fala de Maria e compreendê-la como uma manifestação de alguém que 

só quer agradar a figura de autoridade, e neste sentido não estaria colocando uma 

opinião realmente sua.  No entanto, essa fala evidencia uma outra competência 

que faz parte dos objetivos do PET: olhar para o outro (aprender a conviver). 

 

C- Que mais que você aprende aqui? 

M- (...). Tipo, conviver junto, né? coisas assim. Porque na rua é cada 

um por si, né? Na escola também, você tem que se virar sozinho. 

Aqui não, aqui você precisa do outro pra você fazer alguma coisa 

junto, então é até melhor. Eu gosto de vir pra cá, mesmo que eu 

acorde de manhã cedinho, é bom vir pra cá. Também porque os 

professores dão toda atenção, né? mesmo que a gente fique 

chateado com alguma coisa, eles dão atenção. (Maria) 

 

 A atenção dada pelos educadores aos jovens do projeto é bastante 

reconhecida nas falas de Maria. E, uma vez que ela é mais olhada, ela passa a 

olhar mais para o outro, ampliando suas possibilidades de convivência, trocas e 



 

interação. Neste sentido, ela diferencia o PET da rua e da escola, locais em que �é 

cada um por si�. 

 Maria e Tomás referem-se bastante à atuação dos educadores do projeto, 

que passam, assim como as atividades desenvolvidas, a fazer parte das relações 

concretas vividas pelos adolescentes, constituindo-se em novas e importantes 

determinações na construção de sua subjetividade. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 Compreendendo o sentido que Maria e Tomás atribuem a sua vivência no 

Projeto Esporte Talento, revela-se uma complexidade de processos, permeada 

por movimentos inter-relacionados, transformações e contradições em vários 

âmbitos de suas vidas.  

 Fazer parte deste projeto envolve conhecer um novo espaço e novas 

pessoas, estabelecer novas relações, conhecer e experienciar novas atividades, 

viver a partir de uma nova rotina, enfim, viver várias transformações em relação a 

experiências cotidianas concretas. Essas transformações envolvem ainda um 

outro referencial a respeito do que é ser adolescente, a partir de outros valores e 

concepções, que não eram familiares até então. Assim, revelam-se subjetividades 

que estão se transformando a partir de uma relação dialética com a estrutura 

social e histórica da qual fazem parte e que as constitui. 

Os jovens a partir dos quais foi realizada esta reflexão mostram que estar 

no PET foi uma oportunidade que lhes surgiu e que tem sido muito importante 

para sua formação. A partir da análise, apreende-se que eles vivenciam no projeto 

a possibilidade de aprendizados que vão além da prática esportiva, que 

contribuem, especialmente, para seu o desenvolvimento pessoal, explorando seu 

potencial nas dimensões cognitiva, produtiva, social e pessoal, ou seja, educando 

de maneira integral.  

Chama a atenção que, a partir dessa possibilidade de novos aprendizados 

e de crescimento pessoal, o PET, de modo geral, é por eles valorizado, em 

detrimento à rua, local em que anteriormente passavam o tempo que não estavam 

na escola e que é visto como perigoso e violento.  

Contraditoriamente, nos discursos dos dois adolescentes aparecem 

vivências boas na rua, lugar onde têm amigos e gostam de estar e brincar, o que 

revela haver um imenso potencial para ser aproveitado e transformado neste 

espaço. Desta forma, essas vivências boas que eles mostram ter na rua não 

deveriam significar perdas, deveriam ser aproveitadas de forma a serem 

educativas.  



 

Assim, a existência de projetos como o PET não deve ser justificada com o 

argumento, como os próprios adolescentes acabam colocando, de tirá-los da rua. 

Se uma das competências que o PET busca desenvolver está relacionada a 

�aprender a conviver�, esta justificativa ficaria contraditória com a prática, uma vez 

que assim, tirando da rua, perde-se a capacidade de convivência. Há a 

necessidade de criar condições para que esse ambiente possa ser educativo. 

Neste sentido, propondo atividades esportivas e artísticas, nas quais se 

estabelece relações de ensino-aprendizagem, realizadas dentro das próprias 

comunidades, o PET vem desenvolvendo ações para resgatar, valorizar e re-

significar uma �cultura de rua� e dos espaços públicos (ruas, parques, praças, 

entre outros), para que neles haja convivência e multiplicidade.  

Com o objetivo de se opor ao estigma de que �projeto social é bom porque 

tira crianças da rua� e de propor possibilidades de transformação gradativa da 

comunidade em um espaço de convivência e de educação, O PET vem buscando 

educar de forma integral nos múltiplos espaços sociais e sob responsabilidade de 

todos os cidadãos. 

Aponta-se a necessidade de uma mobilização cada vez maior nesse 

sentido, pensando em como instrumentalizar e criar condições para que todas as 

pessoas usufruam das mesmas oportunidades de formação, desenvolvimento 

pessoal e entretenimento, fazendo com que a cidade toda seja, de fato, um lugar 

de convivência, de aprendizagem, de participação da vida social e política. 
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ANEXO 1 

 

 
 
 

Ilmo (a) Sr. (a) 
DD. Diretor (a) / Coordenador (a) do Projeto Esporte Talento 

Sou estudante da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Estou cursando 
o 5º ano da Faculdade de Psicologia, e gostaria de realizar meu Trabalho de 
Conclusão de Curso no Projeto Esporte Talento. 

Escolhi pesquisar o significado do Projeto Esporte Talento para os seus 
educandos. 

Para isso necessito de sujeitos de 12 a 14 anos que sejam participantes do projeto 
há pelo menos um ano e meio. Realizarei entrevistas semi-dirigidas de forma a 
atingir o objetivo de minha pesquisa. Haverá uso de gravador, sendo que a 
participação do sujeito dependerá de seu livre consentimento, bem como de seus 
pais. 

Escolhi o Projeto Esporte Talento por seu histórico de 11 anos ajudando a 
desenvolver a tecnologia social em educação pelo esporte para o 
desenvolvimento humano. 

Agradeço a atenção e espero contar com cooperação. 

 
São Paulo, 15 de maio de 2007 

 
 
 

__________________________________________ 
Pesquisadora: Cecília Ferrari França 

RG: 35193453-4 
 
 

__________________________________________ 
Pesquisadora responsável: Profª. Drª. Marilda Pierro de Oliveira Ribeiro 

RG: 4576643  



 

ANEXO 2 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Título do trabalho � Projeto Esporte Talento: como os educandos significam sua 
participação  
Pesquisa referente ao Trabalho de Conclusão de Curso � Psicologia - PUC/SP 
Pesquisadora: Cecília Ferrari França 
Orientadora: Profª. Drª. Marilda Pierro de Oliveira Ribeiro 
Objetivo: compreender como é a experiência de participar do Projeto Esporte 
Talento para os educandos  
 
Eu, _____________________________________ RG ________________, 
representante legal de ____________________________ RG _______________, 
participante do Projeto Esporte Talento, autorizo sua participação neste estudo, 
sabendo que os dados serão obtidos através de entrevista semi-dirigida gravada. 
Estou ciente de que sua identidade será preservada e que ele poderá se retirar da 
pesquisa a qualquer momento, sem qualquer conseqüência para sua pessoa. 
Declaro, ainda, conhecer os objetivos deste estudo e autorizado a divulgação e 
publicação dos dados obtidos para fins de ensino e pesquisa. Se for necessário 
entrar em contato com a pesquisadora, poderei fazê-lo através do telefone celular 
(11) 9900 3753 ou do e-mail: cecifranca@hotmail.com. 
  
São Paulo, ____de____________ de 2007. 
 
 
Representante Legal: __________________________________ 
Assinatura:___________________________________________ 
 

 
__________________________________________ 

Pesquisadora: Cecília Ferrari França 
RG: 35193453-4 

 
__________________________________________ 

Pesquisadora responsável: Profª. Drª. Marilda Pierro de Oliveira Ribeiro 
RG: 4576643 



 

ANEXO 3 

 
Entrevista 1 
 
Nome: Maria 
D.N.: 27/03/1995 
Com quem mora: mãe / pai / irmão (10 anos) 
 

C- Você lembra a proposta deste trabalho? 

M- Lembro. Era pra saber o que o PET influenciou na minha vida. 

C- Então é com essa pergunta que eu vou começar: como é que é o PET na sua 
vida? 

M- Olha, o PET na minha vida é bom. É, eu acho que antes do PET eu não tinha 
toda essa força de vontade que eu tenho agora, agora na escola. Eu não tinha 
força na escola, né? E eu, tipo assim, as vezes que eu preciso de alguma coisa, 
assim, os professores influenciam e aí é outra coisa. 

C- Que tipo de coisa assim que você precisa? 

M- É, porque... alguma coisa assim que, sei lá, quando eu preciso de alguma 
coisa, tipo assim, eu tô com má força de vontade pra assistir a aula, né? É isso aí, 
porque... é sempre, os professores influenciam, né? na nossa vida. Fora até do 
PET, né? na escola, em tudo. Mesmo porque antes do PET, sabe? eu era 
desligada da escola, agora eu sou mais ativa na escola. Né? Antes eu, antes, tipo 
assim, perguntavam: �Ah, Marcela, como é que foi seu dia? Como é que vai a 
escola?� Agora, tipo assim, com o PET eu interajo com a escola. Eles falam assim: 
�Ah, tem que participar da escola, que não sei o que.� (?) Eles influenciaram a 
gente na escola. 

C- Você falou assim �Eles perguntam como é que vai a escola�, você está falando 
de quem? Eles quem? 

M- Do PET. Porque, assim, às vezes eu preciso fazer algum trabalho, entendeu? 
Preciso de alguma coisa pra fazer um trabalho. Porque nem todo mundo tem essa 
coisa de fazer as coisas na escola, né? então, no PET é bem mais fácil. 

C- Como é que você conheceu o PET? 

M- Pela escola. É, o Daniel (Pontes) tava em uma reunião, quando eles tavam 
fazendo as propostas, tinha cartazes na escola, e tudo. Daí minha mãe me 
inscreveu lá, aí eu consegui. (?) Aí em dezembro vai fazer dois anos, eu entrei na 
5ª série. 



 

C- O que eles apresentaram que te interessou? 

M- Ah, o esporte! Porque minha mãe ela gostou muito porque eu não ficava mais 
na rua, não ficava mais dentro de casa no horário que eu saía da escola. Porque 
eu estudava de manhã e aí eu tinha que ficar o dia todo, assim, depois que eu 
chegasse da escola, eu ficava em casa assistindo televisão ou na rua. Então, 
minha mãe gostou que ficava fora e fazendo esporte, não ficando na rua, sabe lá 
fazendo o que. E também por causa que eu gosto de fazer esporte, mas me 
faltava oportunidade. 

C- Quando apresentaram o Projeto o que você imaginou que era? 

M- Eu imaginei que fosse um lugar que a gente praticasse esporte. 

C- Qualquer esporte? 

M- É. Porque em qualquer um desses clubes a gente pensa que é só um esporte 
que tem. Mas, já aqui, foi apresentado outra coisa. Na reunião eles falaram assim, 
que todos os esportes eram praticados. Eu já pensava, eu já tinha uma idéia que 
isso era verdade. Na verdade, eles ligaram pra minha casa, �Eu nem acredito que 
eu vou participar!�. 

C- É? 

M- É. Eu e a Rosana. A mãe também dela falava pra minha mãe que queria que 
ela participasse, só que ela desistiu, eu não. Eu prefiro ficar aqui do que ficar na 
rua. 

C- O que você fazia na rua? 

M- Ah, eu brincava com as meninas, tudo. Porque na rua a gente brinca de coisas, 
assim, é perigoso na rua. Num espaço fechado assim, grande, né? a gente tem a 
própria segurança, tudo. E ainda faz esporte, né? 

C- O que você acha que é perigoso? 

M- O que eu acho perigoso? O carro, porque, tipo assim, se a gente quiser jogar 
uma queimada, um bobinho... lá no final da minha rua, que é fechado, vêm os 
carros na maior velocidade e o pior pode acontecer. Porque, assim, lá na minha 
rua é fechado, mas passa muito carro e os carros passando na maior velocidade. 
Tanto que um dia desses um menino foi atropelado, brincando de bobinho. Eu 
pensei �ainda bem�, por que foi a tarde, �ainda bem que eu tô no Projeto e não 
preciso ficar na rua�, né? Porque se eu ficasse na rua poderia até estar 
acontecendo isso comigo. Ele foi pro hospital e ele vai ter alta a semana que vem 
e mãe dele não quer mais ele na rua, vai arrumar alguma coisa pra ele fazer no 
horário pra ele não ficar na rua, porque é muito perigoso. O carro veio em cima! 



 

C- Nossa. 

M- Nossa, foi terrível! Por isso que minha mãe até falou: �Marcela, foi muito bom 
que você foi pro Projeto, melhor do que ficar na rua.�, sabe-se lá o que pode 
acontecer. 

C- Então, como é que era sua rotina? 

M- Eu ia pra escola de manhã, aí eu voltava, via televisão um pouco, almoçava e 
ia pra rua. Depois eu só voltava à noite, assim, umas 6 e vinte, 6 e meia, entrava, 
tomava banho, jantava, depois via televisão e dormia. Muito diferente, tipo assim, 
da minha rotina aqui no PET: eu venho pra cá de manhã, acordo cedo, tomo meu 
café, tomo meu banho, venho pra cá, aí eu chego, tomo outro banho, vou pra 
escola; daí eu só chego às 6 e vinte. Então muda essa coisa. Rua? Só de final de 
semana e olhe lá. Porque eu sempre vou no Ibirapuera, no Vila Lobos, porque é 
melhor. Até pra mim não ficar na rua, né? Porque a rua, minha mãe falou que a 
gente não aprende nada na rua. E eu acho ótimo porque eu aprendo aqui. Porque 
não adianta a gente ficar na rua. 

C- �Na rua não aprende nada�, e aqui? 

M- Ah, aqui aprende muita coisa... até hoje, tipo assim, eu não tinha noção de 
como fazer um relatório. Aqui eu aprendi. Aprendi tanto que posso até levar isso 
pra escola. Porque eu fui como assistente de vôlei na Hebraica. Aí eu fui, tinha 
que apresentar um relatório, uma coisa que eu não sabia fazer. Aí a professora 
falou assim �É isso e isso que você tem que fazer�, agora sim eu aprendi a fazer 
um relatório, vou levar pra escola e tudo. É bom, né, ficar aqui. A gente aprende 
várias coisas aqui.  

C- Que mais que você aprende aqui? 

M- Uma coisa que, tipo assim, eu nunca aprendi é a história dos esportes, essa 
coisa. Tipo, conviver junto, né? coisas assim. Porque na rua é cada um por si, né? 
Na escola também, você tem que se virar sozinho. Aqui não, aqui você precisa do 
outro pra você fazer alguma coisa junto, então é até melhor. Eu gosto de vir pra 
cá, mesmo que eu acorde de manhã cedinho, é bom vir pra cá. Também porque 
os professores dão toda atenção, né? mesmo que a gente fique chateado com 
alguma coisa, eles dão atenção. 

C- Dão atenção... 

M- É. Melhor do que na escola, né? o professor, tipo assim, a gente vai perguntar 
alguma coisa pra professora, a professora: �Olha no livro.�.  Meu professor é 
assim, meu professor de geografia. Aqui não, �O que você quer? O que você não 
tá gostando?� ou �O que você não gostou? Por que você não falou aquilo antes?�, 
essas coisas. Agora, já lá na escola é diferente, mesmo assim os professores não 
aprendem a conviver com a gente. Aqui eles aprendem. Aqui cada um sabe, né? 
pelo menos, aí depois... Agora com a saída da Regina, né? porque a Regina vai 



 

sair... é, vai ficar uma coisa, né? primeiro você saiu, depois a Regina, a Fê saiu... 
gente, isso aqui vai ficar um deserto, viu? O pior é que os professores novos não 
aprendem a compreender a gente.  

C- Não aprendem? 

M- Não, porque assim, a única que tá aprendendo é a Marcele e a Sara. O Daniel, 
assim, o Daniel não entende nada do que a gente fala. E a Lia também não, 
porque ela chegou aqui há uma semana? Então ela também não sabe muita 
coisa. Aí, né? Já aqui eu posso conversar abertamente, diferente da escola. Até 
melhor do que em casa, né? Ficar em casa, sei lá, (?) aqui é bem melhor. 

C- É? 

M- É. 

C- E a relação com a sua família, como é que era antes? 

M- Ah, sim, agora eles se metem muito mais! Muito mais do que eles se metiam 
antes! Porque eu só ia pra escola, eles me vigiavam meio período. Agora não, �O 
que você tá fazendo lá no PET? Como é que foi seu dia? Você tá bem? Como é 
que foi a atividade hoje? Você gostou?�. Eles ficam especulando minha vida toda 
hora! Eu chego da escola é a mesma coisa: �Marcela, como é que foi na escola?�. 
Ai, meu Deus do céu! É, eles podem até se meter mais, né? porque agora eu não 
passo o dia em casa, de manhã eu venho pra cá e a tarde eu vou pra escola. 
Então, eles só me vêem as 6 e vinte. De manhã cedinho então... Por isso que eles 
perguntam muito, né? Todos, né? Até minha tia, que quase nunca me vê, 
pergunta: �Como é que você ta lá no Projeto? Você tá bem? Que não sei o que... 
é, porque você deu uma emagrecida...�. É, porque antes eu era uma baleia! Uma 
baleia, quando eu não fazia esporte... Porque, tipo assim, o único esporte que eu 
praticava lá na minha rua era queimada, bobinho, alguns só, e aqui eu aprendo 
tanto! Eu até coloquei no relatório que antes, na rua, eu não fazia nada e quem 
tem a oportunidade de vir pra cá é muito bom. 

C- Então, antes eles não �especulavam� sua vida? 

M- É, porque, tipo assim, antes eles falavam assim, eles tinham essa coisa 
também, falavam: �Marcela, como é que foi na escola? Que não sei o que...�, mas 
eles não coisavam tanto. Agora, �Ai, Marcela, como é que não sei o que, que não 
sei o que, não sei o que...�. Eles ficam perguntando, sabe? Porque eles pensam 
que porque eu estou longe deles, eles têm que mexer mais na minha vida do que 
antes. Daí por isso que eles ficam, tipo: �Ai, Marcela, você tá bem lá? Que não sei 
o que...�, e o pior é que é todo mundo! Todo mundo da minha família, ligam 
minhas irmãs, ligam e perguntam: �Marcela, como é vai lá no Projeto?�, porque 
quando a minha irmã veio pra cá, ela viu que eu tava chegando do Projeto, né? 
ela viu eu com a camiseta. Aí ela: �Ai, como é que você conseguiu fazer parte do 
Projeto?�, eu falei: �Ah, eu faço, eu faço esporte, essas coisas.� Assim, até hoje 
elas perguntam, já faz um ano, perguntam, todo momento tão perguntando. E 



 

também porque minha mãe e meu pai eles perguntam demais! Eles, tipo assim, 
qualquer momento eles podem tá falando assim: �Ai, não vai mais ter nenhum 
campeonato pra você ir, não?�. Quando eu chego do campeonato é uma coisa! 
Tanto que, tipo assim, eu fiz aquele relatório, eles queriam ler, eles queriam saber 
o que eu tava escrevendo. Eu falei assim: �Isso aqui é privacidade!�. Tanto que eu 
peguei o coiso, imprimi correndo, enquanto a minha mãe tava no banho e meu pai 
tava lá fora, peguei, imprimi, coloquei dentro do estojo pra eles não lerem. Porque, 
tipo assim, eles gostam de ver tudo! Eles gostam de ver meu caderno, se tem 
algum bilhete, assim, eles gostam de ler, coisa assim. Mesmo que seja um bilhete 
pra dizer alguma coisa de bom, eles têm que ler! Eles especulam muito minha 
vida. 

C- Mas e como é que é pra você eles especularem? 

M- Ah, eu acho que, tipo assim, eles não deviam se meter tanto, né? porque, tipo 
assim, eles perguntam demais! Eles, tipo assim, eu chego aqui, eu falo: �Ah, mãe, 
hoje teve corrida pô.�, exemplo, aí eles: �Ai, como é que foi?�. Eu acho que eles 
não deveriam ter... tipo assim, deveriam: �Ah, tá bom, então foi boa a atividade�, 
né? eles não deveriam: �Ah, como é que foi? Me conta!�. Na escola também é 
qualquer coisinha, assim, qualquer coisinha que aconteceu anormal: guerrinha de 
água. Eles querem saber como é essa guerrinha d�água começou, que não sei o 
que, que não sei o que. É, não agüento mais. (risos) 

C- E sempre foi assim? 

M- Ah, mais ou menos. Quando eu tava na escola, eles não faziam tanto assim. 
Mas com o Projeto, né? porque acho que eles pensam que eles ficaram mais 
distantes de mim. 

C- Ah, entendi. 

M- Por isso que eles perguntam demais! 

C- E com seu irmão, mudou alguma coisa? 

M- Ah, meu irmão, agora... com meu irmão é diferente. Meu irmão não pergunta 
nada disso, ele sabe. Agora, minha mãe trata meu irmão do mesmo jeito, minha 
mãe e meu pai fazem do mesmo jeito, �Ai, como é que foi? Que não sei o que...�. 
Não sei o que que eles acham, eles pensam que, à medida que a gente vai 
crescendo, que a gente vem pra cá e tudo, eles se preocupam mais em perguntar 
pra gente o que que a gente tá fazendo, né? principalmente porque é mais longe, 
né? aí eles querem saber. Meu irmão também, meu irmão não agüenta isso. Meu 
irmão, ele: �Ai, que não sei o que, vocês não deviam estar se intrometendo muito 
na minha vida e na da Marcela, que não sei o que.�. Meu irmão tá com 10 anos, 
mas, tipo assim, ele já pensa inferior, ele, tipo assim, ele fala: �Ai, foi legal, e aí?�, 
�Fala como é que foi!�, ele não dá explicação pra minha mãe nem pro meu pai. Ele 
sai andando e já era. Mas eu? Sobra tudo pra mim, eu tenho que ficar explicando, 
né? 



 

C- E em relação aos seus amigos? Antes de você entrar no PET, quem eram seus 
amigos? 

M- Ah, várias pessoas da escola, agora, tipo assim, eu mudei de escola, né? Do 
José Américo... quando eu fiz a matrícula, eu tava no José Américo, eu tive que ... 
a única amizade que eu continuei tendo foi com a Rosana, mas agora eu perdi a 
amizade com ela, né? porque ela saiu, ela saiu daqui há, acho que um pouco 
antes de um mês, né? ela saiu daqui... agora a Daiane, né? mas mesmo assim a 
Daiane estuda no Emygdio também, então... tipo assim, amizade só mesmo na 
escola. E as minhas amigas são mesmo tudo parte do Solidário, né? então, só eu, 
só eu aqui sozinha. E a Marina, a Marina, que era do Peteleco, aí ela estuda na 
mesma escola que eu, a amizade é diferente, né? porque a gente se encontra na 
escola, �Ai, você viu? Foi legal...�. Que nem hoje ela faltou, hoje ela vai me 
perguntar na escola: �Como é que foi a atividade lá?�, porque ela do mesmo grupo 
que eu, �Como é que foi?�, eu vou falar pra ela. Quando eu falto ela também fala. 
Agora com os outros amigos, tipo assim, as outras meninas é tudo do outro 
Projeto, né? a gente nem conversa muito sobre as atividades, porque atividades 
diferentes, né? Aí, já com a Daiane, né? a Daiane nem conversa com a Rosana, 
porque a Rosana também é outra, né? A Rosana também nem vem mais, então o 
que que ela vai conversar? Pelo menos eu tenho a Marina, né? porque, tipo 
assim, eu falto, eu quero saber que atividade foi, �Pô, porque que eu faltei na 
atividade tão legal?�. Que nem hoje, eu tava assim: �Ai, será que eu vou perder a 
atividade?�, assim, né? Só que aí eu acabei nem perdendo, né? porque eles tão 
alongando, aí eu vou chegar lá, vou ter que alongar pra fazer corrida pô... 

C- Pra fazer atividade? 

M- É. 

C- E o que que você faz nos finais de semana, Má? 

M- Final de semana. Eu procuro o mais possível ficar longe de casa. Ou eu vou 
almoçar fora, ou eu vou pro Ibirapuera, pro Vila Lobos, ou até vou pra casa da 
minha tia. Porque lá tem uma coisa, a casa da minha tia é um condomínio 
fechado, então eu não tenho que me preocupar muito em ficar na rua. Às vezes 
meus amigos e minhas amigas ficam tudo lá embaixo, né? porque eu moro 
embaixo, eles moram em cima, assim, a rua é inclinada. Eles perguntam pra mim: 
�Marcela, vamos subir lá em cima pra ficar jogando?�, eu falo: �Ah, não dá.�. 
Mesmo que eu não tenha nada pra fazer, eu fico em casa, né? é melhor do que 
ficar na rua. Às vezes eu até vou, eu brinco, pulo corda, dentro do meu quintal, 
porque depois daquele caso do menino, que aconteceu, olha, nunca mais foi fora 
de casa. Minha mãe falou: �Foi muito bom você entrar no Projeto.� 

C- Mas antes de você entrar no Projeto, eram esses os passeios que você fazia 
no final de semana? Ir ao parque, pra casa da sua tia... 

M- É, eram os mesmos passeios, só que com menos freqüência, porque eu tinha 
que... eu ficava sempre na rua. Minha mãe falava: �Vamos na casa da sua tia?�, 



 

eu falava: �Ah, não, mãe, tô brincando na rua.�. Agora, não, não tenho essa força. 
Minha mãe fala: �Vamos na casa da sua tia?�, �Bora, vamos!�. 

C- Então, mesmo no final de semana que você tem tempo você passou a ficar 
menos na rua? 

M- Passei a ficar menos na rua. Se eu fico, é só um pouquinho. Porque, sei lá, 
depois que a gente... a rua a gente aprende que não ensina nada, ela pode até tá 
passando alguma coisa (?), mas não ensina nada, antes eu não sabia. Agora eu 
prefiro ficar em casa do que na rua, porque, sei lá, na rua você corre perigo, de 
carro, de moto, alguma coisa assim também, se envolver com drogas, essas 
coisas, minha mãe não quer que eu fique na rua. Daí é por isso que eu não fico. 

C- Então, depois do Projeto você passou a ficar menos, mesmo no final de 
semana, quando você tem tempo? Porque em dia de semana você tá aqui, né? 

M- Eu não fico na rua. Dia de final de semana, raramente. E dia de semana, pior, 
porque dia de semana eu tenho que vir pra cá, ir pra escola, e quarta-feira, quarta-
feira eu deixo pra fazer minhas lições de casa. Eu falo: �Ai, professora, de manhã 
eu tenho Projeto, não dá pra eu fazer minhas lições de casa, como é que eu 
faço?�. Aí ela passa a lição pra mim na quarta-feira, daí eu faço tudo na quarta-
feira. Rua? Tipo assim, depois que eu terminar, tomar meu banho, ou até antes 
que eu tomar meu banho, se eu tiver algum tempinho, aí sim que eu posso ir pra 
rua, um pouquinho só. Também porque meus amigos tão na escola nesse tempo, 
eles continuam de manhã e eles só têm folga a tarde. Como é que eu fico? Aí eu 
não tenho com quem brincar. Por isso que eu prefiro ficar na ru... por isso que eu 
prefiro ficar em casa do que ficar na rua. 

C- E aqui no PET, como é que são as atividades? 

M- Ah, aqui é muito bom! Que nem agora, tipo assim, atividade que fazia tempo 
que eles não davam. Ontem... ontem não, na segunda-feira, foi vôlei, coisa que 
raramente a gente fazia. Agora a gente tá fazendo mais por causa da Hebraica, 
também corrida pô, que eu adoro, mas a gente nunca faz, agora eles tão fazendo 
lá e eu tô perdendo... (risos). É, mas eles tão dando mais atividades que a gente 
gosta, porque eles tão vendo que a gente gosta de atividades e eles dão tudo, né? 
E a única pessoa que sabe explicar assim direito era você e a Regina. Agora que 
a Regina saiu, vai sair, e você saiu, agora quero ver! A gente vai ficar meio 
perdido na atividade. (Risos). 

C- Será, Má? 

M- Sabe porque? Porque vocês têm um jeito de explicar. Já alguns professores, 
�É que não sei o que! Vai pra lateral! Que não sei o que!�, vocês explicavam 
direito, sabe? As atividades são muito legais, não importa, mesmo assim, se as 
atividades não forem do meu gosto, eu faço, né? porque eles preparam a 
atividade com gosto, né? querendo que a gente fizesse, a gente tem que fazer pra 
agradar eles. Eu faço, mas não é que eu fiquei contente com qualquer atividade, 



 

não. Tem atividade que eu acho que é muito... sei lá, que é muito difícil. Mesmo 
explicando com clareza, a gente acha que é muito difícil. Ah, eu gosto das 
atividades. E várias atividades que eu não fazia na rua, que eu fazia às vezes na 
rua, bobinho, essas coisas, eu faço muito mais atividades do que eu fazia na rua, 
muito mais. Eu acho muito melhor aqui! 

C- É? E em relação a você? Como é que você está? 

M- Ah, eu tô melhor no Projeto do que na rua! Eu acho assim, que eu entrei no 
Projeto, né? então, eu acho que eu tô até melhor! Melhor, mais animada. Agora eu 
chego, tipo assim, eu tinha preguiça de acordar de manhã. Quando eu chegava, 
mesmo, assim, pra ir pra escola, eu tinha preguiça de acordar cedo. Agora eu 
tenho disposição pra acordar cedo, acordo 6 horas da manhã pra vir pra cá, eu 
chego aqui ativa, todos os professores vêem. Hoje eu cheguei... tô meio triste 
porque o outro menino lá ficou mexendo comigo, jogou o cone em mim. Aí eu falei 
pra professora, a professora falou: �Vamos conversar com ele.�. Ele falou pra falar 
com a Marta. Mas fora isso, quando eu vi a atividade, eu fiquei pulando de alegria, 
porque eu gosto muito das atividades, eu gosto de pega-pega-ameba, eu gosto de 
corrida pô... por isso que eu gostei. 

C- Então, fala pra mim uma característica sua marcante. 

M- Olha, eu gosto muito de vir pra cá, porque eu acho que eu sou mais ativa, 
melhor, acho que eu cuido de mim mesma, eu faço coisas melhores pra mim do 
que antes deu entrar no Projeto. Eu era mais, sei lá, mais desânimo, tipo assim, 
eu não gostava de ir pra escola, voltava da escola, aí deitava na minha cama, 
ficava assistindo alguma coisa ou ia pra rua, mas não era a mesma coisa que aqui 
no Projeto. Aí eu ficava meio desanimada... não, agora sim! Eu tô muito mais 
ativa, é melhor pra mim. 

C- Mais ativa. Você quer ir pra lá, Má? Ah, tem mais alguma coisa que você quer 
contar, falar? 

M- Não, pra mim tá ótimo! A atividade tá rolando ali, eu tô olhando assim... 

C- Tá, então muito obrigada pela sua participação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Entrevista 2 
 
Nome: Tomás 
D.N.: 05/01/1994 
Com quem mora: mãe / padrasto / irmão (10 anos) / irmã (8 anos) 

C- Tiago, eu queria saber como é que é o PET na sua vida. 

T- (Risos)... O PET na minha vida? É bom, sim. Mas, acordar cedo... eu pedia pro 
meu pai me deixar dormir mais um pouquinho, mas ele não deixa, fala: �Acorda 
logo!�, aí eu levanto, venho pra cá, jogo bola, vou pra casa cansado, mas feliz 
porque eu ganhei. (?) Brinco... o PET ta bom também na minha vida, senão eu 
taria na rua, né? Todo dia de manhã antigamente eu acordava já tava na rua. 
Minha mãe ficava falando que ia me colocar numa escola de manhã até de noite. 
Aí eu vi o Cepeusp, os meninos começaram a falar do Cepeusp, eu pedi pra ela 
me colocar no Cepê. 

C- Como que você viu? 

T- Primeiro, foi quem que falou? Hum... o Marcel. Sabe o Marcel? Aí ele falou, aí 
eu vim num Desperte com o PET com ele, aí depois eu falei com um professor, 
tinha vaga, aí eu entrei. Comecei a vim. Aí foi mudando. 

C- O que que foi mudando? 

T- Não falar mais de rua, não vou mais pra rua. Só de vez em quando. Deixa eu 
ver... é. O PET mudou também, saiu uns professores bons, chegou uns chatos. 
Mas ta bom, né? O Maurício é legal... 

C- O Maurício é legal... 

T- A outra professora também... como é o nome dela? É Carla, né? Tem a outra...  

C- A Daniela? 

T- É. 

C- E a Luciana, né? 

T- A Luciana é chata. Ela grita com os outros. �Aaah!!�, �Tá bom, professora, tá 
bom�. 

C- Por que que ela grita? 

T- Porque tem hora que eu tô cansado, ela fala: �Vamos, rapaz!! Vamos!!�, �Eu tô 
cansado.�, �Vamos logo!! Você não vai jogar!�, �Ta bom, eu não vou jogar.� Se eu 
não faço alongamento ela não deixa jogar, é mó chata. Mas é obrigado, venho 



 

aqui só pra jogar, é melhor que (?), não é verdade? Não é verdade? Aqui é assim 
que a gente aprende. 

C- Tem que aprender o que? 

T- Não falar palavrão, respeitar os mais velhos. É melhor do que a escola aqui. 

C- Melhor do que a escola? O que é melhor? 

T- Tudo! Os professores, tudo. Tudinho. 

C- Tudinho? Aí você tava falando: �Ah, não fico na rua...� O que você fazia na rua? 

T- Ficava soltando pipa, ficava... aprontando. 

C- Aprontando? Aprontando o que? 

T- Ficava tacando pedra nos carros. (Risos)... É, ficava tacando pedra nos carros, 
chutando o portão dos outros, tocava campainha e saía correndo... Aí iam 
reclamar com a minha mãe. Eu ficava na laje soltando pipa até altas horas... eu 
era mal criado, xingava todo mundo... agora mudou. O primeiro dia que eu vim 
aqui a Cecília quase me bateu... (Risos). Brincadeira, a Cecília é legal. Você é 
legal, né, professora? Professora deu tantos conselhos pra mim... né? 

C- Dei? 

T- Eu não era chato, eu? Eu não era, antes? Não fazia nada... 

C- Não fazia nada? 

T- É, eu não fazia nada. Só ficava brincando. Não é verdade? Só fazia de vez em 
nunca. 

C- Fazia o que? As atividades? 

T- É. 

C- E por que que é bom não ficar na rua? Você falou de não ficar na rua... 

T- Porque na rua você só aprende coisa errada.     

C- Só aprende coisa errada? 

T- É. Qualquer coisinha já ta tendo briga... pode, deixa ver... você não pode fazer 
nada na rua. Você só aprende a falar palavrão, a ficar sendo desobediente com a 
mãe. Ficar ouvindo conselho de amigo não presta, não. Já viu. (?) Conselho de 
amigo é assim: �Vamos ficar, depois você engana sua mãe�. 



 

C- Por que isso é errado? 

T- Porque enganar a mãe é pecado, enganar a mãe, vixi, é muito feio. Nunca 
enganei! Deixa ver, é. Minha parece que ela sabe quando eu to mentindo, �Você 
tá ou não tá?�. (Risos)... �Tomou suspensão, Tiago? Por que?�, �O menino me 
bateu, eu taquei a cadeira nele. Não... é, taquei a cadeira nele. Primeiro ele tacou 
a cadeira em mim, pegou a cadeira e chutou, e cadeira bateu em mim. Depois eu 
taquei a cadeira nele. Pegou num lugar que machucava, aí ele ficou lá, chorando.� 

C- Daí você tomou suspensão. 

T- Tomei suspensão. 

C- E mudou alguma coisa, desde que você entrou no PET, sua relação com sua 
mãe? 

T- Sim. 

C- O que mudou? 

T- Ah, tudo. Quando ela volta eu não to mais na rua... é, ela começou a trabalhar 
agora... chega em casa, ela quer a casa arrumadinha. Eu chego em casa, lavo a 
louça, arrumo a casa, passo pano no chão, seco a louça. 

C- Você? 

T- É, eu e meu irmão. O Vitor seca a louça, eu lavo a louça. Eu passo o pano, ele 
varre ou eu varro e ele passa o pano. (?) passo pano nos móveis, limpo a 
televisão. 

C- Desde quando você arruma a casa? 

T- Faz tempo. Um ano já, minha avó (?). Ah, ver a casa bagunçada é muito feio, 
né? Ver tudo de cabeça pra baixo, não dá. Mesmo não querendo arrumar, mas 
vem aquela vontade. Você vê aquela pilha de louça... agora quando aparece um 
copo na mesa eu faço meu irmão lavar, �Você sujou, lavou!�. Minha mãe chega (?) 
�Mas eu tô cansado.�, �Eu lavo.� (Risos) 

C- Sua mãe? 

T- É. (Risos). Ela chega do trabalho cansada, sai de manhã, chega a noite. Não é 
verdade? 

C- É? 

T- É. 



 

C- E, então, você conheceu o PET pelos seus amigos. Amigos da escola? 

T- É, o Marcel. 

C- O Marcel era da sua escola? 

T- (sim com a cabeça) 

C- E aí, como é que foi falar do PET pra sua mãe, o que ela achou? 

T- Ah, achou bom também. Falou: �Tá bom!�. Aí veio aqui no PET, conversou com 
os professores. Aí esperou o primeiro dia, né? de começar o PET, aí eu vim. 

C- Ela conhecia? 

T- Minha mãe? 

C- É, o PET. 

T- Não. 

C- Não? 

T- Não. Sabia, assim, que existia aqui o Cepeusp, mas não sabia que tinha o PET. 

C- Ah, ta. E seus amigos falavam, o Marcel falava, e o que você imaginava? Como 
é que você imaginava? 

T- Que era bom, que ia ter piscina, que eu ia jogar bola, campeonatos, coisas 
legais... canoagem, tudo. Percussão... 

C- E aí, quando você chegou aqui, como é que foi? 

T- Foi bom, foi o que eles disseram mesmo. Esse só... Vixi, esse ano ta chato. 
Porque a GO (Ginástica Olímpica) tá arrumando, a piscina tão coisando também. 
Antes vocês levavam a gente, você afundava, a Fê... A Fê, nunca mais eu vi a Fê, 
né, professora? 

C- Ela não veio aqui? 

T- Não. 

C- Ela veio na festa junina. Você não tava na festa junina, né? 

T- Tava chovendo. 

C- Tava nada. 



 

T- Não tava chovendo? 

C- Não.  

(silêncio) 

C- E antes de entrar no PET o que você fazia nos finais de semana? 

T- Ahn? 

C- O que você fazia nos finais de semana? 

T- Ia pro Vila Lobos com meu pai... 

C- Pro Vila Lobos com seu pai? 

T- É. Vila Lobos... na hora que meu pai podia. Ou então eu ia pro Pico do Jaraguá 
com minha avó. É... ia com minha avó, ia pro Vila Lobos... 

C- E hoje em dia? 

T- Também.  

C- Também? 

T- É, com minha avó, (?)  com meus primos 

C- Com quem que você vai? Com seu pai, com seus primos... 

T- É, todo mundo: meu pai, meus primos, meu irmão, vixi... o carro vai lotado, até 
abaixa. Menos minha mãe. 

C- Sua mãe não vai? 

T- Só de vez em quando. Nós vai pra praia... vixi, já tô enjoado. Todo final de 
semana nós vai pra praia agora. 

C- Ela? 

T- Nós.  

C- Vocês? 

T- É. Amanhã nós vai pra praia. 

C- Você não gosta da praia? 



 

T- Já enjoei. 

C- O que você faz lá? 

T- Ah, a mesma coisa: fico lá, depois vou pra água, depois saio da água, vou 
soltar pipa, depois vou pra água, saio da água, vou soltar pipa, depois vou tocar 
pagode, depois vou pra casa, como, almoço, aí chega a noite, eu saio, vou 
caminhar na praia, correr, andar de bicicleta até o Boqueirão. Aí no último dia vou 
andar de asa delta... 

C- Uau! 

T- Pular de pára-quedas, andar de cadeirinha... Mó altão, dá mó medo, você 
pensa que vai cair, professora! 

C- É? 

T- Asa delta é mais da hora, porque asa delta o homem vira assim... Tem hora 
que o carro faz um barulho que dá mó medão, parece que a asa delta vai quebrar. 
Mas não quebra. 

C- E como é que é? Você tá enjoado, você falou... 

T- Ah, é... chato, de vez em quando. 

C- Hum... e quem são seus amigos, Ti? Da onde eles são? 

T- O único amigo que eu tenho são o Vagner e a Renata. Mas eles são os amigos 
que eu confio, né? porque o resto é tudo safado, falso, não dá. 

C- E o Vagner e a Renata são da onde? 

T- Meus vizinhos. Os dois são namorados. 

C- E na escola? 

T- Na escola? Eu fico com a Renata o tempo inteiro. Da casa, vai pra escola junto, 
chega da escola junto, vai pra escola juntos. Antes ela fazia Cepeusp. (?) 

C- E aqui no PET?  

T- O que que tem? 

C- Tem amigos? 

T- Tenho. Deixa ver... o Marcel, o David... O Marcel e o David... e as meninas, a 
Pâmela, a Gabi. Só. 



 

C- E vocês fazem alguma coisa juntos quando não estão no PET? 

T- Não. Só eu, o Marcel e o David. Vai pra quadra jogar bola. 

C- Eles moram perto de você? 

T- Moram, na rua de cima. 

C- E na escola, como era antes de entrar no PET? 

T- Sei lá, era maior bagunça... tirava mais nota vermelha do que azul. 

C- Tirava mais nota vermelha do que azul? 

T- É, por causa que... é, preguiça, sei lá. Mó zoeira, não gostava. 

C- E hoje em dia? 

T- Hoje em dia, não sei... (?) eu não gosto, mas tem que ir. 

C- Tem que ir? 

T- É, fazer aquela lição (?) 

C- Mas mudou alguma coisa? 

T- Mudou. 

C- O que mudou? 

T- Comecei a ficar quieto. Eu era inquieto, levantava toda hora. Normal, não xingo, 
não sou mais de falar palavrão toda hora, só quando passam dos limites, aí 
escapa. (Risos) Só. Tá bom, né? 

C- Então, e de você, assim, sente que você mudou alguma coisa desde que você 
entrou no PET? 

T- Sim. 

C- O que você mudou? 

T- Tudo. Mudei muita coisa, deixa ver... Jeito de ser, modo de falar, educação. 
Tudo. 

C- Qual era o seu jeito de ser? O que mudou, como ficou? 



 

T- Como era antes? Era tudo ruim, mal educado, não obedecia ninguém, né? É, 
era assim. 

C- E hoje? 

T- Hoje eu obedeço. 

C- Qual que é uma característica marcante sua? 

T- Como assim? 

C- Se você tivesse que descrever o Tiago, como você descreveria? 

T- O Tiago melhorou, tá nota 10! É. 

C- Tá nota 10, Ti? 

T- É, você me dá que nota? 

C- Você que se dá a nota! 

(Risos)  

C- E na sua casa? 

T- Ah, nem fico mais lá direito. Chego da escola, chego do PET, vou pra escola! 

C- Como é sua rotina? 

T- Ah, cansativa. Acorda de manhã, depois a tarde vai pra escola, chega a noite. 
Não dá nem vontade de brincar, não dá nem vontade de andar de bicicleta. 

C- Não dá ou dá? 

T- Não dá. Eu tô cansado, nossa, cansa demais! Acordo de manhã, já tira tudo, 
tomo um banho, venho pra aqui, vou pra escola, aí vixi... aí pronto, chego da 
escola dá um soninho... mas tá bom. 

C- Tá bom? Quer falar mais alguma coisa? 

T- Não sei. 

C- E futuro? 

T- No futuro, o que eu quero? 

C- É 



 

T- É... servir a aeronáutica. 

C- Servir a aeronáutica? 

T- Pilotar helicóptero, avião. 

C- Pilotar helicóptero, avião... Você sempre quis isso? 

T- (sim com a cabeça) 

C- E como que você tá fazendo pra conseguir? 

T- Ah, tem que fazer tudo certo, senão não dá, né? 

C- O que é tudo certo? 

T- Tem que fazer tudo direitinho, obedecer a mãe, ir bem na escola, não aprontar. 
É isso. Não é verdade? 

C- É? Vai vivendo... 

T- Tô com sono. 

C- Tá com sono? Amanhã tem feriadão. 

T- Ainda bem. Ainda bem não, porque ficar sem fazer nada... dá raiva. 

C- Tá cansado, mas então dá raiva ficar sem fazer nada... Então, tá bom, Ti. Quer 
falar mais alguma coisa? 

T- Tá bom já, né? Deixa ver... 

C- É assim que é o PET na sua vida? 

T- É, assim. 

C- Então, muito obrigada! 

 

 

 
 
 
 


