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EsportE como instrumEnto 
para o dEsEnvolvimEnto 
sustEntávEl

O esporte é muito mais do que competição, muito mais do que 
uma possibilidade de lazer e muito mais do que um espetáculo 
para os torcedores. O esporte é capaz de assumir um papel que 
ultrapassa, de longe, a mera aquisição de habilidades físicas. De 
fato, o esporte tem potencial para vincular valores sociais como 
a tolerância, o jogo limpo, o respeito, a diciplina e a assunção  
de responsabilidade. Além disso, o esporte também pode 
contribuir para a promoção da paz, para a inclusão social e a 
igualdade e para o fortalecimento das estruturas da sociedade 
civil. Por exemplo, na resolução 58/5 intitulada o “Esporte 
como Meio de Promover a Educação, Saúde, Desenvolvimento 
e Paz”, as Nações Unidas reconheceram o esporte como um 

instrumento capaz de prestar um contributo importante para o 
alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

contribuição da 
 coopEração alEmã para o 
dEsEnvolvimEnto  

Neste contexto, a política alemã para o desenvolvimento vem 
apoiando há quase 30 anos projetos de esporte que visam a 
mobilização, a sensibilização e a integração social e econômica 
das pessoas, no verdadeiro sentido da palavra. As ofertas dos 
projetos direcionam-se sobretudo para as crianças e os jovens. 
Além disso, a promoção das meninas e mulheres é prioritária, 
tendo em conta que, frequentemente, elas são ainda mais 
desfavorecidas.

                    “sport has the power to change the world,  
the power to inspire, the power to unite people
                 in a way little else can.”  
                                                                                 Nelson Mandela

thomas silberhorn
Secretário de Estado parlamentar no  
Ministério Federal Alemão para a Cooperação 
Econômica e o Desenvolvimento

Helmut sandrock
Secretário Geral da DFB 

prólogo
O esporte tem o poder de unir as pessoas, criar 
valores, reforçar a comunidade e o espírito de 
equipa. Por esse motivo, o Governo federal alemão 
empenha-se na promoção do esporte no âmbito de 
sua política de desenvolvimento. As experiências  
e os sucessos já obtidos nesta área falam uma 

linguagem clara, mostrando que o esporte permite 
atingir objetivos de desenvolvimento com rapidez  

e sucesso. Assim, o esporte pode ser utilizado como 
instrumento de educação e formação, ajuda na 

prevenção do HIV/Aids e da violência e tem, de forma 
genérica, efeitos benéficos para a saúde física e mental de 

crianças e jovens. 

Neste contexto, o Ministério Federal Alemão para a Cooperação Econômica e o 
Desenvolvimento vem intensificando a integração do conceito “Esporte para Desenvolvimento” 
em sua cooperação para o desenvolvimento a nível mundial. Os megaeventos esportivos 
proporcionam também uma plataforma para divulgar e utilizar o potencial do esporte em  
prol do desenvolvimento sustentável. A Copa do Mundo no Brasil demonstra mais uma vez  
as diferentes dimensões e discussões sociais que surgem em torno dos megaeventos, já que, 
paralelamente ao entusiasmo pelo esporte, emerge a discussão sobre a questão da  sustenta - 
bili dade dos jogos. Por isso, a Cooperação alemã para o Desenvolvimento, em cooperação  
com a Federação Alemã de Futebol, considera especialmente importante dar visibilidade a 
projetos de esporte conjuntos, durante a Copa do Mundo FIFA de 2014 no Brasil. Partindo dos 
projetos que vêm sendo desenvolvidos no Brasil pela cooperação alemã na área temática  
“Esporte para Desenvolvimento”, são realizados campos esportivos diários em estreita coope-
ração com parceiros locais. Nestes campos, bem como no âmbito do “Festival da Bola”, crianças  
e jovens adquirem brincando habilidades que ajudam a enfrentar situações de vida difíceis e  
a  desen volver perspectivas para seu próprio futuro.

É um prazer receber sua visita no “Festival da Bola” e agradecemos seu interesse por nossos 
projetos no Brasil. Desejamos-lhe uma agradável leitura!
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EsportE para 
 dEsEnvolvimEnto no brasil
Desde 2012, a Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH desenvolve, por encargo do 
Ministério Federal Alemão para a Cooperação Econômica e 
Desenvolvimento (BMZ), um novo conceito de treinamento no 
Brasil. Isso acontece em estreita colaboração com a Federação 
Alemã de Futebol (DFB), a organização brasileira da sociedade 
civil “Bola pra Frente”, bem como com instituições locais 
governamentais e da sociedade civil, como municípios e 
projetos de promoção juvenil. O foco central é a promoção do 
desenvolvimento das crianças e jovens através do esporte.  
Este projeto baseia-se nas experiências obtidas no âmbito do 
projeto “Youth Development through Football”, que obteve 
grande sucesso na África do Sul. Simultaneamente, estão sendo 
realizados em diversos outros países projetos-piloto que 
reúnem e articulam as experiências adquiridas até ao momento 
e promovem a interação dos atores em redes internacionais. 

No Brasil, o projeto “Esporte para Desenvolvimento” não só 
desenvolve este novo conceito de treinamento como também 
apoia sua aplicação prática e disseminação. Embora até agora o 
futebol esteja em primeiro plano, já está planejada a expansão 
do conceito para outras modalidades esportivas. 

trEinadorEs E jovEns como 
modElos 
Juntamente com as organizações parceiras, são realizadas 
capacitações para treinadoras e treinadores segundo o conceito 
“Esporte para Desenvolvimento”, tendo em vista a aplicação dos 
métodos desenvolvidos, tanto no campo, quanto fora dele. Até 
ao momento, já participaram desta capacitação mais de 150 
treinadores, os quais assumem uma responsabilidade especial, 
atuando como modelo e pessoa de confiança para as crianças e 
os jovens de quem são treinadores. Para tal, a capacitação inclui 
temas sócio-pedagógicos relevantes para o trabalho com 
crianças e jovens. Em seu novo papel como treinadores, os 
jovens adultos adquirem habilidades importantes, que lhes 
podem abrir novas perspectivas para além do campo de jogo, 
por exemplo na área profissional.

Os treinadores capacitados trabalham sobretudo com escolas e 
com projetos de promoção juvenil, principalmente em áreas 
desfavorecidas como as favelas, no caso do Brasil. As atividades 
desenvolvidas visam alcançar principalmente meninas e 
mulheres jovens. Em seu papel de treinadoras e treinadores, 
elas e eles atuam como multiplicadores e embaixadores do 
conceito de promoção da juventude através do futebol. Por  
seu lado, as crianças e jovens participantes veiculam os valores 
sociais que aprendem nos treinamentos para seu entorno 
social, atuando assim como embaixadores e funcionando  
como modelo para outros jovens. 

trEinamEnto diário nos 
campos dE EsportE 
No contexto da Copa do Mundo da FIFA, o governo brasileiro 
decidiu que durante a Copa as escolas deveriam ser mantidas 
fechadas para férias. Essa disposição foi o ponto de partida  
para a criação de campos de esporte para treinamento diário, 
visando oferecer às crianças e aos jovens, sobretudo de regiões 
desfavorecidas, um programa alternativo útil. De 12 de junho 
até 13 de julho a Cooperação alemã para o Desenvolvimento, 
em estreita colaboração com a DFB e parceiros locais, organiza 
campos de esporte diários com mais de 100 crianças e jovens 
em diversos locais. Assim, um total de mais de 2500 participan-
tes irão tomar parte em atividades de futebol, com enfoque  
na transmissão de competências sociais. As crianças e os  
jovens serão orientados por 25 treinadoras e treinadores com 
formação específica nesta metodologia. Será dirigida particular 
atenção ao envolvimento e à promoção de jovens participantes 
que atuem como treinadores ou treinadoras. 

“FEstival da bola 2014”:  
o grandE potEncial do 
EsportE
Os grandes eventos desportivos oferecem naturalmente uma 
oportunidade promissora para reunir pessoas de diferentes 
culturas, promover o intercâmbio cultural e alcançar um  
amplo público. A Cooperação alemã para o Desenvolvimento, 
juntamente com a DFB e os parceiros locais, aproveita este 
potencial organizando festivais esportivos em que participam 
várias centenas de crianças e jovens desfavorecidos. Os festivais 
realizam-se no âmbito dos campos de esporte em torno dos 
dias de jogo da seleção alemã, próximo dos locais onde a seleção 
alemã vai jogar em Salvador da Bahia, Rio de Janeiro, Fortaleza, 
Recife e Porto Alegre. Além da realização de grandes torneios  
de futebol, os envolvidos irão mostrar uma seleção de suas 
atividades futebolísticas habituais. Deste modo, os espectadores 
têm oportunidade de conhecer o conceito de “Esporte para 
Desenvolvimento” através de exemplos práticos demonstrados 
no campo. Assim, os visitantes podem presenciar diretamente  
a forma como as competências sociais das crianças e jovens são 
promovidas e como elas podem, através do esporte, desenvol-
ver perspectivas para seu próprio futuro. Um programa variado 
acolhe os visitantes das áreas de esporte, política, cultura e 
mídia em todos os locais do “Festival da Bola 2014”.
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8 a 12 anos  

Muitas são as diferenças entre os treinos para crianças e  
outras faixas etárias. Antes de mais nada, convém salientar  
que crianças não devem ser tratadas como “miniadultos”!  
Na idade de 8 a 12 anos, importa instigar, incentivar e preser- 
var o interesse por exercícios físicos e práticas esportivas.  
Nos treinos de futebol, o placar é secundário. 

Treinar crianças requer professores e técnicos criativos com 
força de imaginação. Em treinos entremeados com estórias 
didáticas e alegóricas, a aprendizagem de valores sociais vira 
uma brincadeira instigante: as estacas, usadas para treinar a 
agilidade, se transformam em árvores que devem ser respeita-
das e preservadas; os pequenos atletas ajudam um ou outro  
e aprendem que a cooperação é a chave do sucesso. Crianças 
compreendem e internalizam valores quando ouvem estórias 
que refletem sua própria experiência de vida. Nesta faixa etária, 
o técnico é um amigo mais velho que gosta de participar dos 
treinos e apresenta propostas e ideias contagiantes. Passo a 
passo, as crianças aprendem a assumir responsabilidade –  
pela limpeza das chuteiras, pela manutenção do material de 
treino, por seus colegas e adversários.

As regras devem ser fáceis. Exercícios recreativos variados,  
com ou sem uso da bola, ocupam o primeiro plano. As crianças 
treinam técnicas básicas como dribles e cabeceios simples. O 
principal objetivo consiste em desenvolver sua versatilidade. 

12 a 15 anos
Quando entram na puberdade, os adolescentes são confron-
tados com profundas transformações psíquicas e físicas.  
Eles tentam encontrar seu lugar, querem descobrir a vida.  
Suas demandas mudam. Acresce que cada adolescente tem  
seu próprio ritmo: entre os 12 e 15 anos, as fases de desen -
volvi mento podem ser descompassadas. Esta transição vem 

acompanhada de insegurança e do questionamento de valores 
sociais. Nesta faixa etária, os treinos e os técnicos e professores, 
enquanto modelos e pessoas de referência, podem oferecer-lhes 
apoio e orientação. 

Marcar gols se torna cada vez mais importante, e nas equipes 
surgem as primeiras hierarquias. Nesta fase, trata-se de 
incentivar a observação de convenções e valores sociais, como a 
disciplina, e posturas justas e equitativas. Às vezes, os técnicos e 
professores precisam intervir. Os maiores e os mais fortes nem 
sempre são os líderes em campo. Tendo em vista que todos os 
jogadores devem vestir a camisa, assumindo seus compromis-
sos, convém considerar as habilidades e qualidades individuais 
e envolver os adolescentes na organização dos treinos. 

Os treinos se tornam mais táticos, ensinam como criar domínio 
em campo, etc. A boa coordenação motora, que caracteriza esta 
faixa etária, proporciona o refinamento das técnicas de futebol.

supErior a 15 anos
Nesta faixa, os jovens se tornam cada vez mais seguros de si, 
adquirem uma personalidade mais estável e desenvolvem 
interesses e ideias concisas de si, de seu entorno e sua vida.  
Caso os treinos de futebol não cumpram suas expectativas,  
eles vão optar por outra atividade de lazer. Por isso, importa 
envolver os jovens na organização dos treinos, atender suas 
demandas, e motivá-los a praticar o esporte. 

Os técnicos e professores envolvem os jovens nas decisões e  
os apoiam no cotidiano. Desta forma, os jovens se tornam mais 
seguros de si, sua autoestima aumenta, e eles se tornam ainda 
mais responsáveis.

Em função da capacidade tática desta faixa etária, pode se dar 
ênfase no treino de táticas coletivas. Nos treinos, são priorizadas 
as habilidades técnicas das diversas posições em campo e a 
preparação física dos jogadores. 

a brocHura 

          “FEstival da bola 2014 –  
o FutEbol abrE  
                 pErspEctivas!”

A presente brochura apresenta um conjunto de atividades
de futebol que refletem o conceito do projeto “Esporte para
o Desenvolvimento” no Brasil, na consecução da promoção
sustentável de crianças e jovens desfavorecidos. Os exercícios 
estão organizados segundo diferentes grupos etários, focos 
temáticos e tipos de torneios adequados às diferentes idades.

Esperamos que esta brochura lhe possa proporcionar uma  
visão sobre a contribuição da Cooperação alemã para o 
Desenvolvimento em colaboração com a DFB e os parceiros 
locais no Brasil na área do “Esporte para o Desenvolvimento”  
e que ela lhe seja útil para sua visita ao “Festival da Bola 2014”.

E agora, fazemos votos de que desfrute o Programa do 

“FEstival da bola 2014”. 

Sejam bem-vindos!

 

trEinamEnto adEquado para 
crianças E adolEscEntEs 
Crianças e adolescentes precisam de treinamento adequado de acordo com seu estágio de desen-
volvimento, ou seja, é preciso levar em consideração as necessidades psíquicas e físicas da faixa 
etária. Os objetivos, conteúdos e propósitos variam em função da idade. Estas diferenças devem ser 
contempladas quando do planejamento e do exercício de atividades esportivas. Os exercícios que 
apresentamos nas páginas seguintes mostram a aplicação prática nos treinos de futebol. 
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Aquecimento ligeiro para preparação  
dos músculos. As crianças aprendem  
a diferenciar os vários tipos de lixo  
e a separá-los para a reciclagem.

Negociar e acordar regras, cumpri-las  
e tomar conjuntamente decisões no caso  
de infração é para as crianças um enorme 
desafio, que elas aprendem a superar.

Combinação de esforço físico e de exercícios 
para aumentar a concentração. O foco temático 
pode variar de acordo com os temas escolhidos 
nas cartas do jogo de memória.

sEparação do lixo 

tornEio do rEi 

jogo livrE

 mEmória

matErial: Bolas, cones de marcação, 
coletes

matErial: Bolas, cartas do jogo 
memória

matErial: Bolas, cones de marcação, 
coletes

matErial: Bolas, cones de marcação, 
coletes 

dEscrição: Jogam dois times com 
cinco jogadores cada um, sem árbitro. 
As infrações às regras são reguladas  
e sancionadas pelas próprias crianças 
entre si. O time que vence desloca-se 
um campo para a direita (Exceção: o 
vencedor no campo da Final). O time 
perdedor desloca-se um campo para  
a esquerda (Exceção: perdedor das 
Quartos-de-Final). Após três rodadas, o 
torneio é ganho pelo time que no fim 
sai do campo da Final como vencedor.

dEscrição: No círculo central estão 
colocadas cartas do jogo de memória 
versando certos temas. Respetivamen-
te, duas cartas estão relacionadas, por 
exemplo tendo uma imagem idêntica 
ou frases que quando ligadas fazem 
sentido (cesto de lixo e lixo, futebol e 
gol, etc.). As crianças de cada time têm 
números. Quando o treinador ou a 
treinadora chama um número, o 
jogador ou a jogadora que tem esse 
número dribla até às cartas e tenta 
descobrir as cartas relacionadas.

dEscrição: As bolas, os cones de 
marcação e os coletes são espalhados 
por todo o campo. Os cones simboli-
zam as garrafas de vidro. Os coletes 
representam o lixo de plástico e as 
bolas representam o lixo orgânico.  
As crianças driblam no campo 
marcado. A um sinal, as crianças 
coletam as “garrafas” e falam sobre 
exemplos para uma possível 
reciclagem.

dEscrição: Jogam dois times de 
quatro jogadores, sem árbitro. As 
próprias crianças regulam e sancionam 
as infrações. Para isso, elas têm de se 
colocar no papel dos outros jogadores 
e jogadoras, refletir sobre sua própria 
argumentação e  negociá-la em diálogo 
com os outros. O jogo mantém-se 
interrompido até que os times 
encontrem uma solução que seja justa 
para todos. 

FOCO tEmátiCO 
Consciência 
ambiental

  

  

Quartas dE 
Final

sEmi-Final Final

partE cEntral
20 Minutos

20 Minutos20 Minutos

aquEcimEnto

tipo dE tornEio

               sOCial 
Consideração, 
Proatividade

        téCniCO 
Driblar  

     PEssOal  
Sentido de 
 responsabilidade

        FísiCO 
Aquecimento dos músculos 
para o treinamento, 
Minimizar o risco de lesões 

FOCO tEmátiCO 
Competências 
sociais

               sOCial 
Jogo limpo, 
Tolerância, 
 Perseverança

        téCniCO 
Controle da bola,  
Jogo de toques curtos

     PEssOal  
Responsabilidade, Saber 
lidar com a derrota 

        FísiCO 
Boa condição  
física, Rapidez  

FOCO tEmátiCO 
Competências 
sociais, Prevenção da 
violência

               sOCial 
Cooperação, 
Comunicação

               sOCial 
Cooperação, Comuni-
cação, Capacidade de 
resolver conflitos

        téCniCO 
Driblar

     PEssOal  
Memória, 
 Concentração 

     PEssOal  
Jogo limpo, 
Responsabilidade

        FísiCO 
Condição física, 
Capacidade de reação

        FísiCO 
Condição física, 
Aceleração

        téCniCO 
Controle da bola, Jogo 
de toques curtos

JOgO livrE sEm árbitrO

FOCO tEmátiCO 
Consciência ambiental, 
Igualdade de Gênero,  
Prevenção da violência

8 a 12 anos 

  
partE Final
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Promove a concentração antes  
e entre as atividades. Providencia 
tranquilidade, confiança e reforça  
o espírito de grupo.

Um jogador fica como árbitro.  
A mudança de papel promove  
a compreensão e a tolerância 
partindo de uma nova perspectiva. 

Combinação de esforço físico e  
exercícios para aumentar a concentração. 
O foco temático pode variar  
conforme as perguntas escolhidas.

jogadorEs como árbitro

matErial: Bolas, cones de marcação, 
coletes 

matErial: Bolas, cones de marcação 

matErial: Bolas, obstáculos, lenços 
para vendar os olhos

matErial: Bolas, cones de marcação, 
apito

dEscrição: No primeiro tempo,  
as jogadoras e os jogadores acordam 
regras vinculativas para si próprios, 
por exemplo, o número de contatos 
com a bola e critérios especiais para 
jogo limpo. No segundo tempo, dois 
times de cinco jogadores cada jogam 
sem árbitro, de acordo com as regras 
anteriormente acordadas. Os próprios 
times sancionam as infrações.
No terceiro tempo é feita uma 
avaliação conjunta do jogo.
  

dEscrição: Marcam-se no campo 
três áreas, representado “verdadeiro”, 
“neutro” e “falso”. Na área neutra do 
meio as jogadoras e os jogadores 
driblam com a bola ao acaso até que a 
treinadora ou o treinador lhes coloca 
uma pergunta, por exemplo “quem 
joga melhor futebol são as meninas”  
ou “HIV e Aids são a mesma coisa”. 
Então as crianças e jovens devem 
decidir se isso é “verdadeiro” ou “falso” 
e ir driblando para a respetiva área.  
A resposta é esclarecida em conversa 
com as crianças e jovens.

dEscrição: Distribui-se no chão do 
campo todo o tipo de obstáculos, entre 
os quais algumas bolas. Formam-se 
pares e venda-se com um lenço os 
olhos a um dos jogadores ou das 
jogadoras de cada par. A respetiva 
parceira ou respetivo parceiro conduz 
o seu par para as bolas usando a voz.  
O objetivo é o par recolher as bolas.

dEscrição: Jogam dois times de 
quatro jogadores cada com uma 
árbitra ou um árbitro, de acordo  
com regras anteriormente acordadas. 
O árbitro desempenha seu papel, 
regulando e sancionando as infrações. 
Tal como é habitual, irão ocorrer 
algumas situações que não são muito 
claras ou em que as jogadoras e os 
jogadores têm opiniões diferentes.  
O árbitro ou árbitra tem de resolver 
estes conflitos e impor suas próprias 
decisões.  

FOCO tEmátiCO 
Competências 
sociais

               sOCial 
Assumir 
 responsabilidade   

        téCniCO 
Percepção da bola, 
Orientação  

     PEssOal  
Criar, Obter e receber 
confiança 

        FísiCO 
Concentração, 
Coordenação

FOCO tEmátiCO 
Competências 
sociais, Prevenção 
da violência

               sOCial 
Jogo limpo, Tolerância, 
Capacidade de negociação

        téCniCO 
Controle de bola,  
Jogo de toques curtos

     PEssOal  
Responsabilidade  

        FísiCO 
Condição física, 
Rapidez 

FOCO tEmátiCO 
Consciência ambiental, 
Igualdade de Gênero, 
Prevenção da violência

FOCO tEmátiCO 
Competências 
sociais, Prevenção da 
violência

               sOCial 
Respeito, Tolerância

               sOCial 
Comunicação, 
Tolerância

        téCniCO 
Driblar

     PEssOal  
Concentração, 
Conhecimento 

     PEssOal  
Autorreflexão, 
Capacidade de decisão, 
Capacidade senso crítico

        FísiCO 
Boa condição física, 
Aceleração

        FísiCO 
Condição física, 
Concentração

        téCniCO 
Regras do futebol

três (mEios-) tEmpos

olHos vEndados

vErdadEiro ou Falso

12 a 15 anos

20 Minutos

20 Minutos20 Minutos

PrimEirO  
tEmPO

sEgundO  
tEmPO

tErCEirO  
tEmPO

    

  

vErdadEirO FalsO

PrEgunta?

tipo dE tornEio

aquEcimEnto

partE cEntral

partE Final
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A restrição da liberdade de movimentos 
promove a coordenação. Ao mesmo tempo,  
é necessária uma intensa comunicação e 
cooperação entre os jogadores.

Rápida capacidade de orientação  
e capacidade de tomar decisões são  
os aspetos principais. Cooperação  
e colaboração são requisitos centrais. 

Os jogadores deslocam-se em todas as 
direções. É essencial ter em consideração os 
outros jogadores e as outras jogadoras e 
 avaliar suas capacidades. 

matErial: Bolas, cones de marcação, 
coletes

matErial: Bolas, cones de marcação

matErial: Bolas, obstáculos, lenços matErial: Bolas, cones de marcação, 
coletes

dEscrição: Jogam dois times quatro 
jogadores cada, sem árbitro. Os jovens 
regulam e sancionam as infrações  
às regras entre eles.  Após cada rodada 
a composição do time é alterada  
de acordo com uma modalidade 
previamente acordada. O resultado  
do jogo é contabilizado para cada 
jogador(a). No fim, o torneio pode ser 
ganho por um jogador(a) que não seja 
necessariamente o(a) melhor em 
termos futebolísticos.

dEscrição: Em duas linhas opostas 
no campo, por exemplo as linhas 
exteriores, as jogadoras e os jogadores 
estão frente a frente, preparados para 
começar o jogo, com o pé numa bola. 
Quando a treinadora ou o treinador dá 
um sinal, começam todos simultanea-
mente a driblar. O objetivo é conseguir 
chegar ao lado oposto sem chocar  
e evitando impedir a passagem dos 
 jogadores da outra equipa.

dEscrição: São espalhados pelo 
campo diversos tipos de obstáculos, 
entre os quais algumas bolas. 
 Formam-se pares e liga-se firmemente 
com um lenço a perna esquerda de um 
à perna direita do outro jogador. Agora 
a sua tarefa é em conjunto conseguir 
passar os obstáculos para recolher as 
bolas do campo.

dEscrição: Jogam dois times de 
quatro jogadores cada, com uma 
árbitra ou árbitro, de acordo com 
regras previamente acordadas.  
O árbitro desempenha seu papel, 
sanciona as infrações e tem que se 
impor. A regra básica para este tipo  
de torneio é serem permitidos apenas 
dois contatos com a bola. Isto significa 
que após a recepção da bola, esta tem 
de ser jogada diretamente para outro 
jogador.  

FOCO tEmátiCO 
Competências 
sociais

               sOCial 
Cooperação, 
Comunicação    

        téCniCO 
Manejo da bola  

     PEssOal  
Tolerância, Responsa-
bilidade, Confiança

        FísiCO 
Concentração, Força

FOCO tEmátiCO 
Competências 
sociais

               sOCial 
Jogo limpo, Capacidade 
de cooperação

        téCniCO 
Controle da bola,  
Jogo de toques curtos

     PEssOal  
Tolerância, Capacidade 
de adaptação

        FísiCO 
Condição física, 
Aceleração

FOCO tEmátiCO 
Competências  
sociais

FOCO tEmátiCO 
Competências 
sociais

               sOCial 
Consideração, Sentido 
de responsabilidade 

               sOCial 
Cooperação, Espírito de 
equipe, Comunicação

        téCniCO 
Driblar e esquivar

     PEssOal  
Concentração, 
Empatia 

     PEssOal  
Solicitude, Capacidade 
de decisão, Capacidade 
de senso crítico

        FísiCO 
Condição física, 
Aceleração

        FísiCO 
Condição física, 
Concentração

        téCniCO 
Precisão de passes, 
Recepção da bola

timEs altErnados

três pErnas

cruzamEntos

dois contatos

  

a b

supErior a 15 anos

rECEPçãO da bOla – JOgO dirEtO

20 Minutos

20 Minutos20 Minutos
partE Final

PrimEira  
rOdada

sEgunda  
rOdada

tErCEira  
rOdada

  

tipo dE tornEio

aquEcimEnto

partE cEntral



15
14

FortalEza
prEFEitura dE FortalEza
Compete à Coordenadoria Especial  
de Políticas Públicas de Juventude 

executar projetos e induzir decisões políticas voltadas para  
os jovens e seus direitos. O objetivo consiste em reduzir as 
desigualdades por meio de medidas de educação e ensino  
e de um amplo leque de propostas sociais, culturais e 
inter culturais. Os adolescentes são capacitados para se tornar 
sujeitos de sua vida e desenvolver novas perspectivas.

cEntros urbanos dE cultura, artE, ciência E 
EsportE (cucas) 
Os Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCAs) 
são espaços para jovens na região de Fortaleza. Os CUCAs 
promovem atividades artísticas, culturais e esportivas para 
jovens na faixa etária de 15 a 29 anos. Os programas, elaborados 
com a participação dos jovens, oferecem formatos inovadores 
de inclusão social, incentivando, ainda, o pensamento crítico e 
a troca de experiências e ideias sobre sua realidade e vivência. 

rEciFE
prEFEitura dE rEciFE
A Secretaria Municipal de  
Esportes e Copa do Mundo 

aproveita o pleno potencial do esporte para fomentar a 
inclusão social. Ela defende o acesso universal enquanto  
direito individual e dever do Estado. 

salvador da baHia
prEFEitura dE salvador da baHia
A Diretoria Geral de Esportes e Lazer  
do município de Salvador desenvolve 

programas e projetos, como a construção de espaços esportivos 
com a participação de empresas locais que assumem a 
responsabilidade pela sustentabilidade das instalações. Por 
meio da promoção da saúde e qualidade de vida, os projetos 
esportivos contribuem para a inclusão social da juventude. 

instituto FazEr acontEcEr, 
salvador

Fundado em 2004, o Instituto Fazer Acontecer (IFA) insere 
práticas esportivas em projetos educativos e culturais. Seu 
grupo-alvo é formado por adolescentes de comunidades 
carentes. O IFA tem por objetivo aproveitar o potencial do 
esporte para promover o desenvolvimento sustentável. O 
instituto prioriza temas sociais e políticos, investe na expansão 
de suas atividades e na formação de multiplicadores jovens.

rio dE janEiro
prEFEitura da cidadE  
do rio dE janEiro
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

executa as políticas esportivas no município do Rio de Janeiro. 
É responsável pela construção, melhoramento e modernização 
de espaços e equipamentos esportivos. Seu objetivo consiste 
em melhorar a qualidade de vida por meio de práticas 
esportivas. Juntamente com seus parceiros estratégicos,  
a secretaria prioriza projetos de promoção do ensino a partir  
do esporte. 

instituto promundo
O Instituto Promundo é uma organização não 
governamental brasileira que desenvolve pesquisas 
e projetos em cooperação com parceiros nacionais  

e internacionais. Seu objetivo principal consiste em promover  
a igualdade de oportunidades de meninas e mulheres. Como 
instituto de pesquisa, Promundo assessora e apoia organizações 
e programas que trabalham em prol da equidade de gênero.

cEntro intEgrado dE Estudos E 
programas dE dEsEnvolvimEnto 
sustEntávEl

O Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvi-
mento Sustentável (CIEDS) desenvolve cursos e programas  
em prol do desenvolvimento sustentável. Nos 16 anos de sua 
existência, o CIEDS realizou mais de 350 projetos em todo  
o território nacional para aumentar a eficiência de políticas 
públicas e promover o compromisso social. Por meio da 
geração de conhecimento, do intercâmbio e da capacitação 
(empoderamento), o CIEDS fortalece a cidadania, contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável. 

aprEsEntação dos parcEiros locais
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