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Resumo
O Sesc desenvolve diversas ações, programas e projetos, entre eles, desta-

caremos o Programa Sesc de Esportes, que entende o esporte enquanto 
elemento cultural de educação e inclusão social, com objetivo de difundir 
o espírito de congraçamento, sociabilidade, cooperação e integração entre 
pessoas e grupos de todas as idades. O Esporte Criança, criado em 2001 
e reformulado em 2011, tem o objetivo de contribuir de forma efetiva para 
que a criança estabeleça um vínculo com a cultura esportiva e corporal que 
se estenda ao longo da vida, adquirindo hábitos saudáveis, proporcionando 
ao participante a vivência de um vasto repertório de experiências motoras, 
cognitivas e afetivas, através de atividades lúdicas em diversas modalidades 
esportivas. Dentro do exposto, o objetivo do trabalho foi de verificar junto 
às crianças participantes se elas têm, ao longo do semestre, ampliado o 
conhecimento das manifestações corporais a partir das vivências propos-
tas nas aulas. Para tanto, foi utilizado o método de pesquisa qualitativa de 
acordo com Minayo (1994) através de uma entrevista semiestruturada. Os 
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dados coletados foram devidamente registrados em diário de bordo, as pergun-
tas relacionavam-se às atividades e brincadeiras que se remetiam aos esportes 
abordados ao longo do primeiro semestre de 2013 e destes, quais os alunos 
tiveram o primeiro contato com a modalidade, durante as aulas do Esporte 
Criança, ou seja, que eram desconhecidas por eles e que passaram a fazer 
parte do seu repertório através do programa. A partir das análises dos relatos, 
podemos verificar que o Sesc, enquanto instituição promotora do programa, 
tem contribuído com a ampliação do conhecimento, possibilitando o acesso 
dessas crianças aos diversos jogos e atividades, apresentando uma diversida-
de de esportes tradicionais e não convencionais, que em outros espaços elas 
nunca tinham vivenciado. Dentre as atividades relatadas pelas crianças como 
sendo o primeiro contato estão: Tênis de Campo, Tchoukbol, Basebol, Handebol, 
Ginástica Geral, Flagbol, Floorbol, Canibal, Base 4 e Nunca três. Entendemos  
que o programa tem cumprido um de seus propósitos, que é ampliar o repertó-
rio motor das crianças a partir das mais variadas vivências corporais/esportivas 
e possibilitado o acesso ao conhecimento a partir de diferentes estímulos. En-
quanto profissionais/educadores, consideramos satisfatório poder acompanhar 
o desenvolvimento das crianças e perceber a contribuição que o programa pode 
trazer com relação a cultura, os sentidos e significados atribuídos por elas. Essa 
pesquisa contribui para a atuação dos profissionais de educação física, uma vez 
que pode servir de base para futuras ações com crianças e como avaliação da 
efetividade das ações desenvolvidas no programa Sesc de esportes, o Esporte 
Criança.
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