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Contexto e objetivos

Tanto a cooperação alemã para o desenvolvimento quanto as 
organizações públicas e civis da sociedade civil do mundo inteiro 
vêm buscando e testando cada vez mais, novos instrumentos 
para atingir as metas de desenvolvimento. O esporte é um destes 
instrumentos e tem sido internacionalmente reconhecido como 
tal, pelo mesmo desde 2003 pela Resolução 58/5 da ONU relativa 
ao “esporte como um meio de promover a educação, a saúde, o 
desenvolvimento e a paz”. Nesta Resolução, a Organização das 
Nações Unidas salienta a importância do esporte para atingir os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

Até à data, o enorme potencial do “Esporte para o Desenvolvi-
mento” para alcançar as metas de desenvolvimento do governo 
alemão, tem sido pouco aproveitado. Paralelamente ao seu papel 
importante na área educacional, o esporte pode servir como tema 
transversal e instrumento combinável com projetos e programas 
nas áreas de promoção da saúde, prevenção do HIV, igualdade 
de gênero, prevenção da violência, resolução de conflitos, boa 
governança, inclusão e meio ambiente. A cooperação alemã está 
determinada a dar maior ênfase ao “Esporte para o Desenvolvi-
mento” e a usar o esporte como instrumento para atingir suas 
metas de desenvolvimento. 

Incumbindo a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH da implementação do programa setorial 
“Esporte para o Desenvolvimento”, o BMZ deu um importante 
passo rumo à concretização desse objetivo. 

O enfoque do  

“Esporte para o Desenvolvimento”

O esporte movimenta e une as pessoas. Ele contribui para a saúde 
física e mental de crianças e adolescentes, proporciona alegria e 
ensina valores como jogo limpo, tolerância, respeito e disciplina. 
Usado de forma pedagogicamente correta, o esporte fortalece 
a autoestima e autoconfiança, além de promover a disposição 
para assumir responsabilidade. O esporte prepara as crianças e os 
adolescentes para lidarem com derrotas e vitórias e lhes permite 
adquirir competências de vida que ajudam a vencer situações 
difíceis e a desenvolver perspectivas para o seu próprio futuro. 
Como quase nenhuma outra área, o esporte permeia a sociedade 
civil, facilita a participação, está presente, é visível para o grande 
público e une indivíduos e comunidades, servindo de ponte entre 
diferenças étnicas, nacionais, sociais e religiosas.
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Programa setorial “Esporte para o Desenvolvimento”

Comitente Ministério Federal da Cooperação Econômica e do 
Desenvolvimento (BMZ)

Países 
 abrangidos 
pelo projeto

Atividades em todo o mundo, incluindo o  Afeganistão, 
Brasil, Colômbia, Moçambique, Namíbia e os 
 territórios palestinos

Instituições 
políticas 
 responsáveis

Ministério da Juventude, Serviço Nacional, Esporte e 
Cultura na Namíbia (MYNSSC); Ministério Afegão da 
Educação; Governos Estaduais e Prefeituras Munici-
pais brasileiras (p. ex. do Rio de Janeiro), entre outras

Duração total Janeiro de 2013 – Dezembro de 2015

O esporte une, movimenta e educa – tanto no campo quanto em 
programas de formação contínua
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Como instrumento da cooperação para o desenvolvimento, o 
esporte pode impulsionar mudanças e processos de transfor-
mação social – e isso tanto no nível individual quanto no social.

Fatores de sucesso

A fim de explorar todo o potencial da abordagem do “Esporte 
para o Desenvolvimento”, os correspondentes programas de 
desenvolvimento – como, aliás, qualquer outro projeto – têm de 
levar em consideração as condições sociais, culturais e econômi-
cas vigentes no país parceiro. 

Em termos gerais, isso implica que estes programas de desen-
volvimento dirijam seu foco para os esportes populares que 
não requerem equipamentos caros e que já estão socialmente 
enraizados no país. Outros fatores importantes dizem respeito à 
preparação e formação de treinadoras e treinadores, assim como 
à disponibilidade de um programa desenvolvido juntamente com 
os parceiros locais que mostre como o esporte pode ser usado 
como instrumento para atingir objetivos de desenvolvimento. 

O projeto “Desenvolvimento dos Jovens através do Futebol” 
(YDF, na sigla inglesa) da cooperação alemã para o desenvol
vimento na África demonstrou de maneira impressionante 
como o enfoque do "Esporte para o Desenvolvimento" pode 
ser usado. O sucesso do projeto tem sido documentado pela 
Universidade de Johanesburgo, que acompanhou o projeto 
cientificamente. Aproximadamente dois terços das 110.000 
crianças e adolescentes participantes sentiram a sua autocon
fiança reforçada e demonstraram um comportamento menos 
violento e discriminatório. O projeto YDF também desen
volveu e implementou um abrangente plano para a formação 
de treinadores (patrocinado pela UNESCO desde 2011).

O engajamento alemão – uma panorâmica

O programa setorial “Esporte para o Desenvolvimento”, que 
permite ao BMZ estabelecer o esporte como instrumento da 
 cooperação alemã para o desenvolvimento, engloba essencial-
mente quatro áreas de ação:

Assessoria técnica

O projeto setorial da GIZ proporciona consultoria técnica ao 
BMZ, além de desenvolver, documentar e disponibilizar expe-
riências, metodologias e instrumentos utilizados em projetos 
em andamento e já concluídos na área do “Esporte para o 
Desenvolvimento”. 

Promoção da interação em rede

Para potenciar as sinergias existentes e apoiar a incorporação 
contínua das experiências e competências adquiridas, o projeto 
setorial da GIZ promove a coordenação e a atuação em rede 
de atores alemães e internacionais do mundo do esporte e da 
 cooperação para o desenvolvimento. Assim, o projeto setorial da 
GIZ apoia o BMZ no posicionamento do engajamento alemão na 
área do “Esporte para o Desenvolvimento”.

Implementação de medidas-piloto

Com vistas a testar e aperfeiçoar as diferentes abordagens e 
atuando sempre em estreita articulação com o BMZ, o projeto 
setorial da GIZ também implementa medidas-piloto nos países 
parceiros. O acompanhamento científico contínuo dos projetos-
-piloto na área do “Esporte para o Desenvolvimento” proporciona 
sólidos conhecimentos sobre os métodos mais eficazes para o 
uso do esporte na cooperação para o desenvolvimento. No intuito 
de estabelecer um processo de regionalização ou internaciona-
lização, será aplicado em seguida, também em outras regiões ou 
países da cooperação alemã para o desenvolvimento. 

O público-alvo da cooperação alemã é composto principalmente 
por crianças e adolescentes, na maioria provenientes de r egiões 
pobres. Estas crianças e adolescentes muitas vezes sofrem 
desvantagens adicionais devido às condições sociais, políticas e 
culturais vigentes em seus países de origem. Ao desenvolver suas 
atividades, a cooperação alemã dirige seu foco de atenção para 
as meninas e mulheres jovens, que frequentemente têm menos 
oportunidades para participar de programas adequados às suas 
necessidades específicas e cujo acesso a ofertas de educação e 
promoção humana é limitado. 

Aproveitando os megaeventos esportivos

A cooperação alemã usa os megaeventos esportivos como 
plataforma para sensibilizar o grande público para as questões 
ligadas ao desenvolvimento. Para acompanhar os megaeventos 
esportivos, o projeto setorial da GIZ “Esporte para o Desenvolvi-
mento” implementa medidas destinadas a promover as atividades 
esportivas de massa e recreativas de maneira socialmente eficaz 
e sustentável.

Parceiros de cooperação

A colaboração com atores relevantes é essencial para assegurar o 
êxito da cooperação para o desenvolvimento relacionada com o 
esporte. Consequentemente, a cooperação alemã trabalha lado a 
lado com organizações não governamentais, clubes e associações 
esportivas, formuladores de políticas, organizações inter nacionais 
e instituições científicas e econômicas. Isso inclui também o 
estabelecimento de parcerias estratégicas com o setor privado, 
como aquela, firmada com a fabricante de artigos esportivos Nike 
(campanha “Designed to Move”).
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Espírito de equipe significa também assumir 
 responsabilidade e confiar em outros!
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Entre os parceiros da cooperação alemã no domínio do “Esporte 
para o Desenvolvimento” figuram as seguintes organizações e 
instituições:

 � Federação Alemã de Esportes Olímpicos (DOSB)

 � Federação Alemã do Futebol (DFB)

 � Universidade de Esportes de Colônia (DSHS)

 � Conselho Internacional de Ciências do Esporte e Educação 
Física (ICSSPE)

 � Escritório das Nações Unidas sobre Esporte para o 
 Desenvolvimento e a Paz (UNOSDP)

Projetos-piloto

Afeganistão – educação física escolar para meninas

O projeto-piloto realizado no Afeganistão tem seu foco voltado 
para a promoção específica de meninas e mulheres jovens, para 
as quais a educação física escolar continua sendo a única pos-
sibilidade de exercer atividades esportivas. Juntamente com os 
parceiros locais, o projeto qualifica professoras e professores de 
esporte que em seguida põem os conhecimentos recém-adqui-
ridos em prática nas aulas de educação física. O projeto-piloto 
coopera estreitamente com o programa “Promoção da Educação 
Básica no Afeganistão” (BEPA) e tem seu foco no futebol e no 
vôlei, que são particularmente populares entre as meninas afegãs.

Parceiros do projeto-piloto:

 � Ministério afegão da Educação

 � Federação de Futebol do Afeganistão (AFF) e outras 
 associações esportivas nacionais

 � Federação Alemã do Futebol (DFB)

Brasil – futebol, prevenção da violência e promoção  
da juventude

No Brasil, a cooperação alemã vem desenvolvendo, juntamente 
com treinadores locais, professores, assistentes sociais e educa-
dores, um novo programa de formação centrado na integração 
de competências sociais e de vida no treino de futebol. Este 
programa se dirige particularmente a escolas e projetos públicos 
em zonas residenciais desfavorecidas. 

Parceiros do projeto-piloto:

 � Prefeituras Municipais do Rio de Janeiro, Salvador,  
Fortaleza e Recife

 � Organizações não governamentais locais, incluindo  
o Instituto Bola pra Frente 

 � Federação Alemã do Futebol (DFB)

Moçambique – prevenção do HIV, competências de vida e 
desenvolvimento organizacional

Baseando-se no projeto YDF igualmente realizado em Moçam-
bique, a cooperação alemã para o desenvolvimento usa o esporte 
predominantemente para sensibilizar os jovens a se prevenirem 
do HIV e para ensiná-los a desenvolver competências de vida que 
lhes permitam enfrentar as dificuldades do seu dia a dia. O apoio 
prestado pelo projeto-piloto inclui igualmente o assessoramento 
e a qualificação dos parceiros nacionais no que diz respeito à sua 
competência metodológica e ao desenvolvimento organizacio-
nal e estrutural. Outro objetivo do projeto é a incorporação dos 
módulos de treinamento em competências de vida e prevenção 
do HIV nos currículos dos cursos de formação de professores.  
O projeto-piloto atua, desde o primeiro instante, em estreita 
articulação com o programa de prevenção do HIV/Aids da 
 cooperação alemã para o desenvolvimento. 

Parceiros do projeto-piloto, entre outros:

 � Universidade Pedagógica de Maputo, Faculdade de Educação 
Física e Desporto

 � Associação Desportiva de Albazine (ADA) e outros clubes 
esportivos/projetos comunitários

 � Federação Alemã do Futebol (DFB)

 � Federação de Futebol da Baviera (BFV)

Namíbia – fortalecendo a posição de meninas e mulheres 
jovens

Com base nas experiências positivas do projeto YDF na Namíbia e 
nas atividades desenvolvidas pelos parceiros listados abaixo, este 
projeto-piloto tem seu foco voltado para as meninas e mulheres 
jovens. O primeiro objetivo é desenvolver um programa peda-
gógico de esporte que associe ofertas esportivas para meninas e 



mulheres jovens a medidas de prevenção do HIV/Aids, promoção 
da saúde e treinamento em competências de vida. Numa segunda 
fase, este programa será implementado em várias instituições, 
incluindo o novo centro de promoção do esporte para meninas. 
Além disso, o projeto-piloto oferecerá orientação específica para 
meninas e mulheres jovens.

Já desde o início, o projeto-piloto vem colaborando estre itamente 
com o programa multissetorial de combate ao HIV/Aids da 
 cooperação alemã para o desenvolvimento. 

Parceiros do projeto-piloto:

 � Ministério da Juventude, Serviço Nacional, Esporte e  
Cultura na Namíbia (MYNSSC)

 � Federação Namibiana de Futebol (NFA)

 � Projeto “Galz and Goals” da NFA Women Desk

 � Federação Alemã do Futebol (DFB)

 � Associação de Futebol e Atletismo da Vestfália (FLVW)

 � UNAIDS Namíbia

Colômbia – promoção da paz e prevenção da violência

Há anos,o governo colombiano vem usando o futebol (p. ex.,  
no programa presidencial “Colombia Joven”) para promover 
a construção da paz no país. No seguimento dos programas 
alemães “Cooperação entre o Estado e a Sociedade Civil para o 
Desenvolvimento da Paz” (CERCAPAZ) e “Prevenção do Recru-
tamento Ilícito de Crianças na Colômbia” (KISO), a cooperação 

alemã para o desenvolvimento começou, no final de 2014, a 
apoiar os parceiros locais, a melhorar a qualidade da oferta de 
educação esportiva existente. O projeto-piloto visa também 
desenvolver um modelo para o uso do esporte para a promoção 
da paz em regiões assoladas por conflitos.

Parceiro do projeto-piloto:

 � Fundación Pies Descalzos (também conhecida por  
Fundação Shakira) 

Territórios palestinos – promoção da formação profissional

Desde o final de 2014, a cooperação alemã para o desenvol-
vimento vem usando o esporte para contribuir para o desen-
volvimento econômico nos territórios palestinos e oferece 
programas destinados a prevenir a violência entre os jovens.  
O projeto-piloto usa o esporte como instrumento para promo-
ver o treinamento vocacional e a capacitação para o mercado de 
trabalho. Em estreita colaboração com o programa “Educação e 
Formação Técnica e Profissional / Mercado de Trabalho”  
(TVET/LM), o projeto-piloto incorpora a abordagem do “Esporte 
para o Desenvolvimento” nos currículos dos centros profissiona-
lizantes não governamentais. Com vistas a promover a formação 
profissional e oferecer vagas para cursos, os centros profissio-
nalizantes participam adicionalmente de jornadas esportivas 
organizadas e torneios realizados juntamente com organizações 
da sociedade civil.
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