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Práticas integradas entre SCFV e Esporte: Projeto Tropeiro Bom de Bola- Ibatiba/ES 

 

Apresentação 

O sonho de muitas crianças brasileiras é tornar-se um craque de futebol. Em Ibatiba, cidade 

espírito-santense, não é diferente. A inclusão social por meio do esporte é um dos objetivos 

das atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 

No município de Ibatiba/ES, acontece o Projeto Tropeiro Bom de Bola, uma iniciativa da 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, voltado para crianças e adolescentes, do sexo 

masculino, matriculados na rede pública de educação básica do município, com idade entre 7 

(sete) e 15 (quinze) anos. O SCFV integrou-se a este projeto no ano de 2019, onde 

objetivamos fortalecer os vínculos familiares e sociais, promovendo espaço de vivencias e 

diálogos que contribuem para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social 

prevenindo a ocorrência de situações de exclusão e de risco. 

O objetivo do Projeto Tropeiro Bom de Bola no campo da política de assistência social é 

desenvolver atividades de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme preconiza a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, onde descreve que o: 

 "serviço para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos tem por 

foco a constituição de espaço de convivência, formação para a 

participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da 

autonomia, a partir dos interesses, demandas e potencialidades 

dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em 

experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma de 

expressão, interação, aprendizagem e sociabilidade e proteção 

social" (BRASIL, 2009). 

Além dos benefícios sociais, o Tropeiro Bom de Bola visa à descoberta de jovens talentos 

projetando-os na expectativa de futura participação no futebol profissional.  

Por fim, destacamos que oferecer a essas crianças em situação de vulnerabilidade a chance de 

praticar esporte é uma forma de evitar que pequenos cidadãos busquem o caminho da 

marginalidade, principalmente num estado como o Espírito Santo, em que as taxas médias de 

homicídio estão entre as mais altas do país, além dos altos índices de menores envolvidos com 

tráfico e consumo das substâncias entorpecentes. 

 



2 
 

Rua Nossa Senhora do Rosário, 40 – Brasil Novo – Ibatiba – ES 
Tel:(28) 3543-0317 – e-mail: crasibatiba@gmail.com 

Justificativa 

O trabalho proposto pretende ressaltar sobre a importância das praticas esportivas para 

formação e desenvolvimento pessoal. Na infância, as crianças por meio de experiências e 

vivências familiares e sociais, constroem os alicerces de sua existência. Destarte, quando 

falamos da prática de esportes, não estamos direcionando apenas ao quesito de saúde física, 

uma vez que, por meio destas há um aumento significativo da socialização e interação entre 

os integrantes do grupo. Acrescida aos benefícios da saúde e socialização, podemos agregar 

valores como respeito, autoconfiança, autoestima, entre outros (SILVA E LACORDIA, 

2016). 

Silva e Costa Jr. (2011, p.43) destacam que “Em relação às crianças, a atividade física 

desempenha papel fundamental sobre a condição física, psicológica e mental. A prática da 

atividade física pode aumentar a autoestima, a aceitação social e a sensação de bem-estar 

entre as crianças”. 

O Projeto visa propor um serviço qualificado na área esportiva, promovendo a socialização e 

inclusão, resultando em uma melhor condição/manutenção das condições físicas, com 

reflexos sociais positivos, proporcionando maior qualidade de vida dos envolvidos. Para além 

destes, o Projeto Tropeiro Bom de Bola, integrado ao SCFV, visa realizar atividades que 

contribuem com o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos usuários, 

promovendo autonomia e protagonismo social. 

Objetivos 

 Oferecer práticas esportivas e lazer, estimulando crianças e adolescentes a manter uma 

interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento integral; 

 Desenvolver valores sociais; 

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida (autoestima, convívio, integração 

social e saúde); 

 Contribuir para a diminuição da exposição aos riscos sociais; 

 Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional. 
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Metodologia 

As atividades esportivas do Tropeiro Bom de Bola serão ofertadas no Estádio Municipal 

“Heitor Batista Miranda” de terça à sexta-feira no horário de 8:00 horas às 10:30 horas. O 

público alvo compreende crianças e adolescentes de 08 a 15 anos, residentes do município de 

Ibatiba, matriculados e com frequência escolar, preferencialmente membros de famílias em 

situação de vulnerabilidade social. A capacidade para atendimento será de até 160 (cento e 

sessenta) participantes, divididos em até 04 (quatro) categorias, contendo aproximadamente 

40 (quarenta) integrantes cada. O Tropeiro Bom de Bola é dividido em 4 (quatro) categorias, 

conforme a faixa etária dos participantes. Dessa forma, as categorias se caracterizam em Sub-

8 (7, 8 e 9 anos), Sub-11 (10 e 11 anos), Sub-13 (12 e 13 anos) e Sub 15 (14, 15 e 16 anos). 

As atividades desenvolvidas pela equipe técnica, por meio do SCFV, acontecerão no campo 

onde o Projeto Tropeiro Bom de Bola é desenvolvido. Estes encontros se darão em caráter 

quinzenal, onde serão trabalhados diferentes temas, voltados para o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, valores éticos e morais, respeito mútuo, autonomia, 

cidadania, afetividade, trabalho em equipe, entre outros. Os grupos acontecem no final do 

treino, possuindo duração média de 20 minutos com cada categoria do projeto. 

Durante a execução do projeto serão ofertados torneios municipais e intermunicipais, 

oportunizando aos jovens do Tropeiro bom de Bola participar de competições e premiações. 

Nesses espaços, aproveitamos o momento para trabalhar temas como motivação e frustação. 

Além destes fatores, os participantes do projeto, quando convidados, participam de torneios 

em outros municípios, o que favorece o desenvolvimento social, favorecendo ainda, a 

oportunidade de participar de peneiras ou serem vistos por “olheiros” e ingressarem na 

carreira profissional. 

As famílias dos atendidos pelo projeto “Tropeiro Bom de Bola”, que apresentarem 

vulnerabilidade social, serão acompanhadas pela equipe técnica do CRAS através do serviço 

de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), que consiste no trabalho social com 

famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família, 

prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 

melhoria de sua qualidade de vida.  
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Resultados 

Por fim, ressaltamos que por meio das atividades realizadas no Tropeiro Bom de Bola as 

metas traçadas estão sendo alcançadas, uma vez que o planejamento dos grupos é realizado 

respeitando a realidade das famílias atendidas. Dessa forma, ao longo do desenvolvimento do 

SCFV, procuramos propor um espaço de escuta e atenção, mantendo um olhar sensível às 

demandas apresentadas. Com isto, fomentamos trocas de vivencias, autoconhecimento, 

respeito mútuo e protagonismo social, favorecendo o desenvolvimento do sentimento de 

pertencimento e identidade, fortalecendo os vínculos sociais e familiares. 

As ações desenvolvidas no Tropeiro Bom de Bola são semanalmente discutidas e avaliadas 

pela equipe técnica, sendo que, quando necessário, são agendadas reuniões da rede 

socioassistenciais e interssetoriais para discussão de casos e contribuições para o território. 

Realizamos ainda, em caráter quadrimestral, avaliação a respeito do trabalho desenvolvido 

com as crianças e adolescentes, oportunizando destacar e manter os pontos positivos e 

melhorar os negativos. 

Para a execução do Projeto Tropeiro Bom de Bola, contamos com a parceria de diferentes 

setores da Política Pública do município de Ibatiba/ES, conforme descrito no quadro abaixo: 
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Prefeitura Municipal de Ibatiba PMI 
Recursos Humanos, materiais 

esportivos, uniforme, estrutura física. 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Ibatiba 
SEMAS 

Recursos Humanos, materiais de 

papelaria, estrutura física. 

Secretaria Municipal de Esportes 

de Ibatiba 
SEMEL 

Apoio organizacional. 

Secretaria Municipal de Educação 

de Ibatiba 
SEMEI 

Acesso a dados de matrícula e 

frequência dos estudantes matriculados 

no projeto; 

Projeto de reforço escolar 

Secretaria Municipal de Saúde de 

Ibatiba 
SMS 

Avaliação Física. 
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