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ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL 
 

 
RESUMO 
 
O presente trabalho aborda a influência do esporte no desenvolvimento de 
crianças e adolescentes que estão inseridos no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, referenciadas pelo Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) do município. No esporte, especificamente na 
modalidade de basquetebol, as usuárias do programa encontram oportunidade de 
melhoria no desenvolvimento social e emocional, no âmbito escolar, familiar e 
comunitário, bem como, a motivação e autonomia. Contando com uma 
intervenção estratégica e efetiva da assistência social prestada na comunidade, 
utilizando-se do esporte como ferramenta de articulação e intervenção junto ao 
serviço prestado. Buscando avaliar a importância da atividade esportiva junto as 
crianças e adolescente em situação de vulnerabilidade ou risco social, realizamos 
uma pesquisa e obtivemos alguns resultados significativos a saber: são do sexo 
feminino (100%), a maioria estão com idade de 11 anos( 23,91%) e 12 anos 
(33,33%), tem conhecimento das parcerias com empresas na colaboração 
financeira (100%); assim como, avaliam a participação nas atividades esportivas 
como importante, assim como, a parceria existente (100%). Portanto, podemos 
verificar a importância do esporte no cotidiano das crianças e dos adolescentes, 
bem como o recebimento de apoio das empresas privadas que auxiliam 
financeiramente na manutenção e compra dos vestuários, alimentação e viagens 
para os campeonatos realizados, visando através do esporte, promover a 
cidadania. 
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INTRODUÇÃO 
 

As atividades desportivas auxiliam no desenvolvimento da criança e do 

adolescente, na redução dos riscos de possíveis doenças, além de exercer 

importantes efeitos psicossociais. A atração pelo esporte é cada vez maior tento 

sua prática, conquistado novos adeptos a cada dia. 

 

 Em um contexto universal a cultura esportiva se espalha de maneira tão 

ampla, que acaba fazendo parte da vida das pessoas, como pudemos observar 

na afirmativa, de impacto dos jogos Olímpicos de Pequim, 2008. “Em todo o 

mundo, a cultura esportiva se difunde de tal forma que, de alguma maneira, faz 

parte da vida das pessoas.” 

 



O esporte é visto como um processo capaz de lidar com diferentes situações, 

respeitando seus diferentes significados e intenções. Tal processo não se limita 

ao ensino e à aprendizagem  esportivas, vai além, proporcionando, ensino, 

vivência e aprendizagem socioesportiva. 

 

Assim, para melhor conhecermos e avaliarmos a importância da atividade 

esportiva desenvolvida pela instituição junto as crianças e adolescentes incluídos 

no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e em situação de 

vulnerabilidade, desenvolveremos esta pesquisa. 

 

 

OBJETIVOS 

 
Avaliar a importância da atividade esportiva, o basquete, no 

desenvolvimento socioeducacional e motivacional junto às crianças e 

adolescentes participantes do Serviço de Fortalecimento de Vínculos; 

 

Levantar quais as transformações que o esporte possibilita às crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social; 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

Para realização da pesquisa utilizamos uma amostra probabilística 

intencional, composta por 21 crianças e adolescentes que compõem o time de 

basquete do sub 13 e sub 15, na faixa etária de 10 a 14 anos de idade, residentes 

no bairro de abrangência do serviço. 

 

Para coleta de dados foi utilizado formulário contendo perguntas abertas e 

fechadas, em entrevistas previamente agendadas no mês de julho, na sede do 

Projeto Ação Família, que desenvolve o Serviço de Convivência e fortalecimento 

de Vínculos. 

 

Todas consentiram a aplicação do formulário, tendo os responsáveis das 

mesmas, assinado um Termo Livre e Esclarecido autorizando o uso das 

informações coletadas em pesquisa científica e explicando o uso/finalidade da 



pesquisa.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),refere-se a uma 

unidade pública estatal descentralizada das políticas de assistência social, 

responsável pela organização e oferta de serviços da proteção social básica do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco 

social, sendo uma unidade que possibilita o acesso de um grande número de 

famílias à rede de proteção social de assistência social, ou seja, se caracteriza 

como a porta de entrada principal do SUAS. 

 

O CRAS é uma unidade de proteção social básica do SUAS, que possui 

como objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos 

sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da 

ampliação do acesso aos direitos da cidadania.  

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV trata de um 

serviço da Proteção Social Básica do SUAS, regulamentado pela Resolução 

CNAS n° 109/2009 que trata da Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, que estabelece: 

 
“O SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e 
afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e 
potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas 
emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. 
Deve ser ofertado de modo a garantir as seguranças de acolhida e de 
convívio familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento da 
autonomia dos usuários.” 

 

O SCFV possui alguns objetivos para seu desenvolvimento, complementar 

ao trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco 

social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária, dentre eles: 

 

 Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, 
adolescentes, jovens e idosos, em especial, das pessoas com 
deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;  
 



 Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de 
educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, 
contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos;  
 

 Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, 
propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a 
solidariedade e os vínculos familiares e comunitários (para mais 
informações sobre percurso intergeracional; 

 

O SCFV possui uma contribuição relevante perante aos indivíduos que 

encontram-se em situação de vulnerabilidade social, ou na prevenção da mesma, 

visando uma amenização em relação as questões sociais. 

 

O Serviço Assistencial prestado no bairro periférico, através do 

Desenvolvimento do Serviço de Fortalecimento de Vínculos, oferece atendimento 

de forma gratuita, continuada e planejada através de programas e projetos na 

proteção social básica, as crianças, adolescentes, famílias em situação de 

vulnerabilidade, exclusão ou risco social e pessoal. 

 

O Projeto Ação Família tem suas atividades divididas por grupos 

organizados em faixa etária, onde são estimulados a compartilharem suas 

vivências e experiência, novas modalidades culturais, esportivas e sociais. O 

SCFV atua com grupos em horários opostos ao escolar, com capacidade para 

117 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, de segunda à sexta-feira, de ambos 

os sexos no período matutino e vespertino sendo atendidos usuários de 15 a 17 

anos, que realizam atividades 3 (três) vezes na semana, que participam de treinos 

do basquetebol e grupo de roda de conversa, de 18 a 59 anos jovens e adultos 

que participam de atividades intergeracionais, possuindo como público alvo 

mulheres da comunidade, visando o empoderamento feminino com atividades 

manuais de corte e costura e artesanato. 

 

É ofertado entre tantas outras atividades desportivas, o basquetebol, sendo 

uma atividade esportiva direcionada à crianças e adolescentes do sexo feminino, 

referenciadas pelo CRAS do município, em que as famílias estão vinculadas. O 

esporte tem a capacidade de promover uma melhor educação e de estimular a 

cidadania na vida de quem o pratica, enriquecendo as relações humanas. 

 



RESULTADOS 

 

Apresentamos uma análise dos resultados obtidos a partir do presente 

estudo, demonstrados através de gráficos, assim facilitando a visualização dos 

resultados coletados que apontam que a atividade esportiva de basquetebol 

colabora na melhoria do desenvolvimento pessoal, emocional, no relacionamento 

no contexto familiar, escolar e comunitário. 

 

 

GRÁFICO I: Dados Referentes à idade 

 

Fonte: Pesquisa realizada com usuárias do Projeto Ação Família - Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, julho/2017. 

 

Analisando a idade das usuárias encaminhadas para o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, verificamos que 33,33% tem 12 anos 

de idade; 23,91% estão com 11 anos de idade; 19,05% tem 14 anos de idade. 

 
Podemos constatar que o maior número de usuárias que participam dos 

campeonatos tem de 11 a 14 anos de idade, faixa etária essa de transição entre a 

infância e adolescência. 

 

GRÁFICO II: Dados Referentes à Importância da prática de alguma atividade 
esportiva, Conhecimento da parceria de empresas com a instituição, assim como 
a importância desta parceria 
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Fonte: Pesquisa realizada com usuárias do Projeto Ação Família - Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, julho/2017. 

 
           Quanto da análise do conhecimento de parcerias com empresas no auxílio 

da manutenção das atividades, 100% das crianças e adolescentes tem 

conhecimento, até porque seus uniformes trazem os logotipos das mesmas; 

avaliam a participação de atividade esportiva como importante, assim como a 

parceria existente. 

 
Compreendemos que todas as crianças e adolescentes, reconhecem a 

importância da prática de atividades esportivas, possuindo conhecimento da 

parceria que existe para o financiamento do basquete e identificando a relevância 

da mesma. 

 
GRÁFICO III: Dados quanto à importância do basquete para o desenvolvimento 
emocional e social; à evolução pessoal e à melhora no contexto escolar 
 

 

Fonte: Pesquisa realizada com usuárias do Projeto Ação Família - Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, julho/2017. 
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Verificamos que em relação à importância do basquete na vida das 

usuárias, 66,67% entendem como importante, citando a saúde como principal 

benefício; 90,48% relatam algum tipo de evolução pessoal, destacando o estimulo 

à comunicação e 95,24% dizem ter desenvolvido uma considerável melhora 

quanto ao processo escolar, salientando a melhora na aprendizagem e no 

desenvolvimento na educação física. 

 

 Podemos constatar que o esporte é importante, pois interfere positivamente 

na vida de crianças e adolescentes que estão em idade escolar, principalmente 

quanto a socialização, maior desenvolvimento no processo de aprendizagem 

possibilitando um estimulo físico e mental. 

 

GRÁFICO VI: Dados referentes a intenção de continuar com a prática do 
basquete profissionalmente, Transformações sociais positivas, e estimulo à 
autonomia e emancipação 
 

 

Fonte: Pesquisa realizada com usuárias do Projeto Ação Família - Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, julho/2017. 

 

Verificamos que quanto a ter intenção de jogar profissionalmente,  95,24% 

das participantes pretendem continuar como profissional da prática esportiva, 

visando um futuro melhor; assim como, visualizam uma transformação social 

positiva, destacando-se a popularidade e apoio da comunidade, e ainda 
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visualizando que o esporte fomenta a autonomia e emancipação, 

respectivamente. 

 

Podemos constatar que a grande maioria sonham com o esporte enquanto 

profissão, pois entende que além de auxiliar na convivência dentro da 

comunidade, estimula a autonomia e emancipação, e possibilitam um futuro 

melhor na pratica esporte, acreditando que poderão ter ascensão social. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do resultado de nosso estudo, é possível afirmar que o esporte 

contribui de maneira positiva na vida de crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, fomentando o vínculo social, familiar e comunitário. 

 

 Proporciona, ainda, perspectivas em relação ao futuro melhor, 

desenvolvendo a vontade de se adentrar de forma profissional no meio esportivo, 

além de estimular capacidades físicas e mentais, salientando o auxílio ao ensino-

aprendizagem. Assim, as atividades esportivas podem e devem ser utilizadas 

como ferramenta de fomentação e estimulo no contexto social. 

 

O Centro de Referência de Assistência Social possui um papel fundamental 

quanto ao encaminhamento de crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, possibilitando aos mesmos o acesso a atividades desportivas que 

influenciam positivamente no contexto social dos mesmos.  
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