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Apresentação
Novo Tempo é um bairro carente onde a única diversão de crianças e adolescentes é a praia. Lindaura, uma 
professora de Educação Física aposentada, não se conforma com a situação e decide colocar um antigo 
projeto em ação. O “É campeão” chega com a proposta de levar esportes para todos, oferecendo aulas de 
futebol, natação, capoeira e muito mais, tudo com o trabalho de voluntários. Mas o que parece uma boa 
iniciativa, também ganhará muitas críticas. Carmen Lucia Campos discute em profundidade a prática esportiva 
em nosso país, propondo reflexões tanto sobre o esporte amador quanto o profissional, e sempre tomando 
por base a realidade do leitor jovem.

Justificativa
O interesse pelo esporte é comum entre os jovens, bem como o sonho de virar um atleta famoso ou um jogador 
de futebol que se destaque internacionalmente. Os feitos de nossos ídolos do esporte embalam essas fantasias. 
Neste livro, o professor encontrará um recurso bastante rico e extremamente didático para abordar o assunto 
sob diferentes aspectos e relacioná-lo aos temas transversais: saúde, trabalho e consumo, e ética e cidadania. 
O livro apresenta uma história de ficção que aproxima o leitor do tema central, e ainda, três tipos de quadros 
informativos que, ao longo do texto, ampliam o conteúdo da narrativa (Você Sabia?), propõem reflexão sobre 
situações polêmicas (Fique esperto!) e indicam caminhos para o protagonismo juvenil (Você em ação).

Projeto pedagógico 
Propõe atividades que aprofundem a reflexão iniciada no livro e levem o leitor a avaliar criticamente a 
importância da prática esportiva e a situação do esporte amador e profissional em nosso país.

Temas secundários
Obesidade, sedentarismo, protagonismo social, trabalho voluntário, agenciamento de atletas, corrupção e 
doping, convivência familiar, o esporte profissional.

Temas transversais
Saúde, Trabalho e Consumo, Ética e cidadania, Pluralidade Cultural.

Esporte pra quê?
Autora: Carmen Lucia Campos
Elaboração do Projeto: Shirley Souza

Especial Formação de Professor | Por Shirley Souza*

*Shirley Souza é comunicóloga formada pela ECA/USP, especialista em educação ambiental pelo SENAC e escritora de 
livros infantis e juvenis. Iniciou sua carreira como escritora em 2005 e, desde então, publicou 45 livros. Em 2008 ganhou 
os prêmios literários Jabuti, pelo livro Caminho das Pedras, e Jóvenes del Mercosur (Argentino), por Rotina (nada normal) 
de uma adolescente em crise. Pela PAULUS, publicou, entre outros títulos, Um caso muito sujo, Mundo real chamando 
e Uma coisa puxa a outra.
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Indicação
Ciclo 1 e 2 – indicado para alunos a partir do 5º ano.

Interdisciplinaridade
Interdisciplinaridade A temática abordada ao longo do livro pode ser desenvolvida nas disciplinas de: Língua 
Portuguesa, História, Geografia, Ciências Naturais, Artes e Educação Física.

Objetivos

1. Exercitar as habilidades de leitura e de escrita do estudante. 

2. Promover a análise crítica de conteúdos e de comportamentos do cotidiano.

3. Incentivar o protagonismo juvenil em atividades que extrapolem o universo da sala de aula e cheguem 
à comunidade. 

4. Avaliar os hábitos de práticas esportivas dos alunos e de suas famílias, propondo caminhos para uma 
atitude saudável. 

5. Levar o estudante a perceber a importância da atividade física para a boa saúde e a necessidade de se 
promover a massificação do esporte.

6. Realizar uma reflexão crítica sobre o esporte profissional em nosso país.

Antes da leitura
1. Realizar uma roda de conversa sobre práticas esportivas e gosto pelo esporte, propondo perguntas como: 

a. Vocês praticam algum tipo de atividade esportiva, além da aula de educação física? 

b. Que esportes gostam de fazer e onde isso acontece?

c. Alguém aqui não gosta de fazer nenhuma atividade física? Por quê?

d. E qual tipo de esporte vocês costumam assistir? 

e. Alguém aqui pretende ser um esportista profissional? Em que modalidade?

f. É fácil ser um esportista profissional no Brasil? Por quê?

g. Todos os tipos de esporte recebem a mesma atenção, têm o mesmo destaque, em nosso país? 

h. O que é preciso para virar um atleta profissional?

i. Quais são as opções de práticas esportivas que existem aqui no bairro/na cidade?

j. Quais delas são gratuitas e quais são pagas?

2. Avaliar a realidade da prática esportiva dentro da escola:

a. Como é a aula de Educação Física? Quais os tipos de atividades que vocês têm? Quais práticas 

esportivas vocês já experimentaram?

b. Quem aqui participa de campeonatos (sejam internos ou entre colégios diferentes)? Quais esportes 
possuem competições na nossa região? Como é participar de uma disputa assim?
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c. Temos opções de esportes para todos os gostos aqui na escola? O que falta? Como isso poderia 
ser resolvido?

4. Discutir com os alunos o que eles costumam fazer durante as férias. A partir daí:

a. Organizar um quadro com essas atividades para que visualizem as que são mais frequentes (ler, 
brincar, viajar, jogar videogame, ir ao cinema, ao shopping etc.) e destaquem aquelas às quais dedicam 
mais ou menos tempo. 

b. Conversar sobre o quanto a prática esportiva aparece ou não entre as atividades da turma e verificar 
o porquê desse retrato: a prática esportiva é satisfatória? Por quê? O que poderia fazer com que os 
adolescentes praticassem mais esportes durante as férias?

5. Analisar a realidade local, buscando informações sobre:

a. Programas esportivos promovidos pela prefeitura: quais atividades, em que local, dia, horário, para 
quais públicos. 

b. Atividades físicas promovidas por organizações, associações, instituições de sua cidade ou seu bairro: 
quais atividades, em que local, dia, horário, para quais públicos, se é gratuita ou não.

c. Discutir: todos conheciam essas informações? Sabiam da existência dessas ofertas? Quem já pratica 
esporte em algum desses lugares? O que falta nesse cenário local?

Após a leitura

1. Analisar com a classe o comportamento do personagem Saulo em diversas ocasiões e comparar sua 
atitude com o que seus alunos pensam, discutindo situações como: 

a. Saulo sonha em ser jogador de futebol profissional, por isso encara qualquer partida como mais do 
que diversão, levando a sério cada jogada. 

b. Vive sonhando que um dia aparecerá um olheiro e reconhecerá seu talento, convidando-o para 
treinar na capital. 

c. Faz grandes planos para sua carreira de jogador: primeiro vai jogar na capital, depois na Europa.

O objetivo é promover a troca de experiências e levar o aluno a refletir sobre os passos necessários para 
realizar um sonho, como o de ser jogador profissional de sucesso, avaliando qual o melhor caminho 
para crescer em uma profissão tão concorrida. É interessante ampliar a discussão para outras carreiras 
como modelo, médico, engenheiro, publicitário, ator, músico, e discutir a realidade dessas profissões. Se 
considerar adequado, você pode realizar uma roda de conversa, convidando diferentes profissionais para 
falarem aos alunos sobre o seu dia a dia e os desafios de suas áreas. 

2. Avaliar as ações de Lindaura: 

a. Mesmo aposentada, decide fazer algo pelo bairro onde vive e dá início ao projeto “É campeão”. 

b. Mobiliza os voluntários para trabalharem no projeto e também faz a divulgação no bairro, para toda 
a comunidade. 

Especial Formação de Professor
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c.  Não vê com bons olhos a ideia de trazer patrocínio para o projeto antes mesmo de ele funcionar de fato. 

d. Tenta manter distantes as pessoas que buscam vantagens pessoais às custas do projeto. 

e. Não teme perder o ex-craque que treina o time de futebol, pois considera que não é a fama dele que 
estrutura o projeto. 

A partir dessas e outras atitudes destacadas por você, avalie com os alunos o papel de Lindaura nessa 
comunidade, analise suas ações verificando o que seus alunos pensam e como agiriam nas situações 
destacadas. Discuta a importância de Lindaura para o “É campeão”. Verifique se existem figuras parecidas 
com ela no lugar em que vocês vivem, e o que essas pessoas fazem pela comunidade local. Debata também 
o que é necessário para se tornar uma “Lindaura” e o que poderia ser feito na sua região por uma ação 
como essa, protagonizada por toda a população.

3. Avaliar a atitude de diversos personagens, analisando suas opções, e levantar as opiniões dos alunos 
sobre quem agiu certo ou errado: 

a. Julião, pai de Jéssica, não apoiava a filha porque considerava que o esporte não garante o futuro de 
ninguém e que o projeto estava iludindo os adolescentes.

b. Maurinho Dendê buscava diferentes formas de apoio para o projeto e pensava que os voluntários, 
inclusive ele, deviam ser remunerados logo que possível. 

c. Jéssica considerava que para uma atleta de verdade mais importante do que o dinheiro é quebrar 
recordes e defender seu país. 

d. Eveline achava que a ideia de uma academia na areia era bem maluca e que bom mesmo seria 
frequentar uma academia com ar condicionado e cheia de pessoas usando roupas legais. 

Você pode propor outras situações do livro e analisá-las em uma roda de conversa ou na forma de debate 
envolvendo toda a classe.

4. Pedir para os alunos identificarem na história exemplos de iniciativas que podem ser reproduzidas na sua 
comunidade. Anotar os casos citados no quadro e, então, debater: 

a. Quais dessas ações promoveriam maiores mudanças em nosso cotidiano? 

b. Em quais delas as pessoas mais se envolveriam? 

c. O que é necessário para implantarmos cada uma delas?

5. Propor a realização de uma pesquisa sobre a prática de esportes na escola ou na região em que vocês 
vivem. A ideia é realizar uma pesquisa de campo, verificando se as pessoas praticam alguma atividade 
física, qual e com que frequência. Caso não pratiquem, o motivo. As informações obtidas podem ser 
discutidas em classe.

6. Promover um dia da atividade esportiva na sua escola, trabalhando a ideia do livro de que é importante 
conhecermos diversas opções, ter acesso a elas e iniciar a prática constante. Para isso, seus alunos precisarão: 

a. Definir quais as práticas que serão oferecidas e quem comandará cada uma delas. Podem chamar 
profissionais do bairro para colaborar e divulgar seu trabalho como: professores de dança, de capoeira, 
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de artes marciais etc. A ideia é promover atividades das quais todos os interessados possam participar e 
não apenas exibições de quem já pratica a atividade. 

b. Divulgar o evento para toda a escola e, se for o interesse da turma, para a comunidade local. 

c. Realizar o dia de evento e colher o depoimento dos participantes. Fornecer a todos mais informações sobre 
a importância da prática esportiva para a saúde. Isso pode ser feito por meio de cartazes, palestras, folhetos. 

d. Avaliar o resultado da iniciativa, discutindo em sala o perfil dos participantes, o depoimento deles 
sobre as atividades, o número de pessoas envolvidas, as impressões dos alunos.

Atividade e interdisciplinaridade

Em parceria com o professor de Artes:

1. Promover uma pesquisa sobre práticas esportivas que se aproximam da Arte ou são consideradas arte 
como: ginástica rítmica, patinação no gelo, nado sincronizado etc.

2. Criar uma campanha de conscientização no seu colégio, com cartazes, músicas e peças teatrais. O 
tema deverá ser representativo da realidade local: incentivo à prática esportiva no bairro – caminhadas, 
corrida, jogos em quadras ou campo, atividades da escola aberta (se for o caso), e o que mais os espaços 
públicos permitirem.

Em parceria com o professor de Educação Física:

1. Promover um dia de práticas esportivas inusitadas, aquelas que os alunos não experimentem comumente 
nas aulas de Educação Física. A proposta é levá-los a conhecer mais formas de mexer o corpo e de se 
manterem saudáveis. 

2. Organizar um campeonato com diferentes práticas esportivas, não só os jogos tradicionais. Buscar a 
sugestão das atividades com os alunos.

Em parceria com o professor de Ciências:

1. Pesquisar a ação do esporte na saúde humana e discutir o impacto da prática esportiva em excesso, o 
desgaste físico dos atletas profissionais.

2. Levantar os problemas de saúde que podem ser evitados ou minimizados pela prática esportiva. 

3. Discutir a importância de hábitos saudáveis tanto na alimentação quanto em relação ao exercício físico. 
Debater o caso de Eveline, que enfrentava brincadeiras com seu peso. Avaliar a obesidade e os distúrbios 
alimentares dentro da realidade juvenil brasileira.

Em parceria com o professor de História:

1. Pesquisar dados sobre atletas brasileiros que tenham se destacado em competições importantes como 
jogos pan americanos, olimpíadas e paraolimpíadas, aprofundando as informações do livro sobre esse último 
evento e aproveitando para . analisar o que é a inclusão na prática. 

2. Discutir o trabalho voluntário descrito no livro e a importância do voluntariado nos dias atuais. Pesquisar 
ações na comunidade local das quais seus alunos poderiam participar como voluntários.
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Em parceria com o professor de Geografia:

1. Pesquisar informações sobre a atuação de Ongs ou do poder público na sua região, buscando identificar 
ações ligadas à promoção da prática esportiva. Se possível levar os adolescentes para conhecerem essas 
iniciativas e para verificarem como podem fazer parte delas. 

2. Relacionar o perfil econômico da população local com as práticas esportivas disponibilizadas e praticadas 
por seus alunos. Discutir a relação entre poder econômico e esporte em nosso país. 

3. Avaliar a relação das práticas esportivas com a paisagem geográfica da sua região. Comparar com a 
situação do livro, onde os alunos aprendem natação no mar e treinam na areia.

Um assunto leva ao outro
Converse com seus alunos sobre a prática de esportes na região em que vocês vivem: 
• Há espaços públicos adequados: praças, parques, quadras, campos? 

• Há aulas abertas à comunidade local? 

• O programa Escola Aberta é praticado em alguma escola da região? 

• Há oferta de práticas esportivas para todas as idades? 

• Existem campeonatos esportivos em sua escola? E entre escolas de sua região? 

• É comum encontrar pessoas fazendo caminhada ou praticando outras atividades ao ar livre? 

A partir dessa conversa, sua turma pode diagnosticar o quadro atual da prática esportiva na sua região. Depois, 
os alunos podem falar com familiares e membros mais velhos de sua comunidade para ouvir deles como era 
isso no passado: já se falava tanto de atividade física, como agora e da importância de praticar esportes? As 
pessoas hoje praticam mais do que antigamente? A região tem tradição em algum esporte? Algum esportista 
local se tornou famoso? 
E, em um momento seguinte, permita que os alunos compartilhem o que ouviram em sala e ampliem a 
reflexão discutindo pontos como: 
• O que mudou ao longo do tempo? 

• As crianças e os adolescentes hoje são mais ativos que antigamente? Por quê? 

• O que pode ser melhorado em nosso bairro, ou em nossa cidade? 

• Ainda existem muitas pessoas sedentárias em nossa comunidade? E aqui na sala de aula? E em toda 
a escola? 

• E há alguém na sala que pretenda ser um atleta profissional? Ou vocês conhecem jovens que tenham 
esse sonho? 

• Caso a região tenha (tido) um atleta de destaque, pode ainda ser perguntado à turma sobre a influência 
ou não dessa figura no esporte local.

Então, você pode fazer uma ponte para a discussão do esporte profissional em nosso país, retomando o que 
foi dito ao longo do livro, tanto na ficção quanto nos quadros informativos. 
Discuta o que pensam sobre: 
• O que é preciso para se tornar um atleta profissional?
• É muito mais difícil ser um atleta profissional que seguir outras carreiras em nosso país? Por quê? Que 
outras profissões também são desafiadoras? 
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• É possível viver de esporte no Brasil? Quais as opções para quem gosta de esportes? Que carreiras seguir? 

• A situação é a mesma em outros países? 

Eles podem pesquisar sobre carreiras que envolvem o esporte e, também, a respeito de como é o esporte 
profissional em países como EUA, China, Rússia, Quênia, Cuba, Grã-Bretanha e Alemanha, por exemplo. 
Analise com eles as informações obtidas e discuta o que precisa ser feito para mudar a situação em nosso país. 
Avalie, também, ações locais que possam incentivar o esporte profissional.
A questão pode ser debatida em grupos e, depois, as equipes podem apresentar suas opiniões e discuti-las 
com toda a turma.

Desafio
1. Divida a turma em dois grandes grupos e proponha uma reflexão, a partir da leitura do livro: Em nosso 
país, é possível qualquer pessoa tornar-se um atleta profissional? Uma equipe deve reunir argumentos para 
defender a resposta “sim, isso é possível” e a outra deve levantar justificativas para sustentar a ideia de 
que “não, o esporte profissional não é uma realidade acessível a todos os cidadãos brasileiros”. Para isso 
os grupos poderão usar situações da história, informações dos quadros e do apêndice e, também, realizar 
pesquisas na internet ou em revistas e livros. O ideal é dar um tempo para os alunos se prepararem e marcar 
uma data para o confronto de ideias. Neste dia, você será o mediador do debate e cada equipe apresentará 
sua tese, em uma primeira rodada, para só depois as opiniões serem questionadas pelo outro grupo. Ao 
final, cada um poderá redigir um texto individualmente dando a sua própria resposta à questão proposta 
e justificando-a com argumentos vistos ao longo da atividade. 

2. Proponha as seguintes perguntas a seus alunos, para que reflitam e respondam individualmente: 

a. Jéssica queria treinar para ser uma atleta profissional. Seu pai dizia que o melhor para ela seria estudar 
e não correr atrás desse sonho, pois em nosso país não é possível viver de atletismo. Quem você acha 
que estava certo nessa história? Por quê? Como você agiria se fosse a Jéssica? 

b. Maurinho Dendê abandonou o “É campeão” para criar seu próprio projeto. Na opinião dele, o pessoal 
do “É campeão” não tinha visão de mercado e não percebia que o esporte poderia render dinheiro a 
todos. Você acha essa atitude correta? Por quê? O que faria se fosse um dos alunos de Dendê?

3. Com as respostas prontas, seus alunos podem compartilhá-las em uma roda de conversa e debatê-las. Sob 
sua orientação, é possível identificar quem respondeu de forma consciente e coerente com a realidade de 
nosso país.

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades; atendimento às propostas de trabalho; desempenho nos trabalhos em grupo; 
atividades de redação e criatividade.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do traba-
lho pedagógico com a obra Esporte pra quê?, da PAULUS Editora, e que não pretendem ser determinantes 
do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as necessidades 
específicas de sua turma.

Conheça outros projetos pedagógicos no site: paulus.com.br
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