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Resumo 

 
Este trabalho resulta na apresentação de uma proposta de intervenção inovadora a 

ser implementada como forma de projeto de extensão no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), campus Porto Velho Zona 

Norte, tendo como o objetivo central promover, por meio da Educação e do 

Esporte o acesso ao mercado de trabalho de jovens em vulnerabilidade social. 

Com relação aos procedimentos metodológicos, visando alcançar os objetivos e 

responder aos questionamentos propostos, foi escolhida a metodologia de 

desenvolvimento de projeto, adotou-se a abordagem qualitativa descritiva, de 

maneira que um questionário semiestruturado será utilizado para a coleta de 

dados. Os colaboradores da proposta são servidores do IFRO, entidades parceiras 

e voluntários. Espera-se com os resultados a qualificação de 400 jovens em 

situação de vulnerabilidade social no bairro carente do município de Porto Velho. 

Palavras-chave: Educação. Esporte. Empreendedorismo Social. Qualificação. 
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Não há mudanças sem o 

sofrimento da transição, do próprio 

esforço implicado que exige, 

muitas vezes, renúncia, disciplina e 

dedicação. 

Jussara Hoffmann (2010) 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo apresenta uma proposta de intervenção de iniciativa 

empreendedora, com foco no empreendedorismo social, construída para ser 

executada na comunidade em vulnerabilidade social no município de Porto Velho 

– RO, como etapa conclusiva do curso de pós-graduação em Educação 

Empreendedora. O objetivo central é promover a inclusão socioeconômica, por 

meio do esporte e da educação, de pessoas que vivem em situação de 

vulnerabilidade social, a ser desenvolvida nos bairros ou microrregiões carentes da 

periferia da capital, através de iniciativas e oferta de aulas de artes marciais, 

cursos, oficinas, atividades complementares, educação profissional e social 

visando a inserção dos participantes no mercado de trabalho. 

A proposta pretende ter abrangência municipal, podendo ser desenvolvido 

em edições, de forma itinerante, com foco de atuação em comunidades 

vulneráveis e tem como premissa por meio do esporte e da educação ser um 

instrumento de integração e articulação entre a educação profissional, o emprego e 

renda e o desenvolvimento da economia popular. 

Nessa perspectiva, pouco se tem visto nas comunidades municipais de 

ações de intervenção voltadas diretamente para a formação profissional, 

qualificação e aperfeiçoamento de pessoas de baixa renda. Nesse sentido, esta 

proposta busca possibilitar a inserção do cidadão no mercado de trabalho, por 

meio da obtenção de emprego e trabalho digno, ou da permanência no mercado de 

trabalho, fortalecimento da economia popular solidária e o empreendedorismo, a 

formalização de micro e pequenos empreendimentos, garantindo dessa forma, a 

inclusão socioeconômica, combate à discriminação e diminuição da desigualdade 

social. 

No escopo apresentado, pretende-se encontrar alternativas para a 

problemática central que consiste na indagação: Como gerar renda e 

sustentabilidade, promover a inclusão socioeconômica, combater a discriminação 

e diminuição da desigualdade social e manter os jovens que vivem em situação de 

vulnerabilidade social longe das mazelas sociais? 
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Dessa forma, acredita-se que por meio das ações na Educação e no 

Esporte, instrumentos fundantes da transformação social, se possa operar 

mudanças na realidade local. 

A iniciativa da proposta de intervenção empreendedora e que seja 

implementada nas comunidades em vulnerabilidade social no munícipio de Porto 

Velho, capital do Estado de Rondônia, e contará com a parceria do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, campus Porto 

Velho Zona Norte, onde será operacionalizado em forma de projeto de extensão 

na comunidade local, por meio do Departamento de Extensão do campus. 

Dessa forma a proposta de intervenção Educação e esporte: transformando 

vidas por meio do empreendedorismo social, tem como princípio de cidadania, 

buscar a inclusão, participação social e promoção da educação, também objetiva 

contribuir para a autonomia e inserção de 200 (duzentos) jovens cidadãos em 

situação de vulnerabilidade social do município de Porto Velho/RO no mundo do 

trabalho, afastando das mazelas sociais dando suporte por meio da educação e do 

esporte para a sustentabilidade econômica e social. 

Além disso, espera-se que esses jovens melhorem a sua autoestima e atuem 

como cidadãos críticos, com possibilidade de interagir socialmente e transformar o 

meio em que vivem. 

A proposta da intervenção inicialmente será apresentada ao IFRO como 

Projeto de Extensão para ser executada no bairro periférico do município de Porto 

Velho, chamado Nova Esperança. O bairro Nova Esperança, dentre outras 

localidades da capital, caracteriza-se por ser uma comunidade carente que sofre 

com a ausência de saneamento básico, moradia adequada, iluminação pública, 

dentre outros problemas que atingem comumente os demais bairros periféricos do 

município de Porto Velho. Tais aspectos têm contribuído para o aumento da 

violência na comunidade e potencializado o ingresso de forma gradativa de jovens 

e adolescentes no mundo das drogas. Dessa forma, o projeto visa atender essas 

crianças, jovens e adultos carentes que residem na comunidade do bairro Nova 

Esperança e entorno. 

A proposta da intervenção em cada comunidade tem prazo de seis meses, 

usará estrutura física das associações e parcerias público/privada, educadores do 

IFRO e voluntários parceiros. Pretende-se operacionalizar a proposta pelo 
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Departamento de extensão do campus do IFRO, os custos básicos poderão ser 

custeados por taxa de bancada ofertada em editais pelo IFRO e ajuda de parcerias 

locais. 

Quanto aos resultados esperados, dentro do ano letivo de atividades, 

pretende-se qualificar 400 jovens e adolescentes para o mercado de trabalho por 

meio dos cursos oferecidos, concomitante ao oferecimento de prática esportiva 

que promove a saúde e a interação social. 

Deste modo, esta proposta apresenta-se configurada em três capítulos, 

buscando alcançar os objetivos propostos para a consecução do projeto. 

No primeiro capítulo apresentam-se os fundamentos, desafios e 

possibilidades que envolvem o contexto educacional e do desporto, onde se expõe 

seus aspectos legais e conceituas, bem como a potencialidade e relevância da 

proposta. 

No segundo capítulo, é apresentada a temática educação, trabalho e 

empreendedorismo social, definindo os objetivos gerais e específicos, expondo a 

proposta de intervenção e suas possíveis soluções para o problema do projeto, em 

consonância com a perspectiva teórica adotada, bem com apresenta-se uma 

discussão conceitual sobre o empreendedorismo social, apoiado no referencial 

teórico, em seguida traçando propostas e possibilidades de intervenção para 

benefício da comunidade. 

No terceiro capítulo abordam-se os procedimentos metodológicos da 

pesquisa, o caminho que será percorrido para alcançar os resultados desejados da 

proposta. Nesta fase se expõe a técnica e coleta de dados, as atividades que serão 

desenvolvidas, as formas de avaliação, o plano de trabalho dos colaboradores e os 

participantes da proposta. 

Por último, são apresentados alguns caminhos e perspectivas a serem 

percorridas com as conclusões e considerações finais, na certeza de que não será 

possível esgotar a temática, muito embora se tenha aumentado significativamente 

a compreensão individual, e a certeza de que haverá contribuição ainda que em 

pequeno grau, para futuras ações em prol das comunidades vulneráveis do nosso 

Estado. 
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1 EDUCAÇÃO E ESPORTE: FUNDAMENTO, DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES 

 
O direito à educação encontra-se previsto na redação do art. 6º da 

Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre os direitos sociais: “São direitos 

sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma dessa Constituição” (BRASIL, 1988). 

Desta forma, está diretamente vinculado ao artigo 1º. e nele pode se 

verificar como um dos fundamentos, em seu inciso II, a cidadania, e no inciso III, 

a dignidade. A educação mostra-se como figura principal para o alcance desses 

dois propósitos. 

O direito fundamental à educação garantido a todos os brasileiros de forma 

universal, estabelece pressuposto para a efetivação do Estado Democrático de 

Direito, e tem como fundamento “a cidadania” e “a dignidade da pessoa humana”. 

Ao se designar a educação como “direito fundamental”, ratificado na Constituição 

Federal, explicitou-se o valor atribuído à educação. 

Linhares (2007, p. 156) afirma que “o direito à educação, entretanto, 

deverá ser exigido não somente como direito social, mas como direito à vida, e, 

portanto, sob a proteção de uma norma de eficácia plena e de aplicabilidade 

imediata”. A partir disso, nota-se que a responsabilidade estatal em garantir o 

direito à educação é enorme. 

No Capítulo III - Da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, a partir 

do artigo 205, encontra-se a regulação específica do direito à educação: “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. 

Em seu artigo 211, a Constituição fixou obrigações das pessoas políticas 

para a efetivação da atividade educacional. Define o parágrafo 2° que os 

Municípios devem atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação 

infantil. Estados e Distrito Federal devem criar e manter o ensino fundamental e 

médio, e sendo obrigação da União, o ensino superior. 
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O esporte está inserido na grade curricular educacional como conteúdo 

obrigatório e vem se difundindo como ferramenta de inclusão social nas 

comunidades. A educação é dever do Estado e da família, ambos exercem um 

papel fundamental na construção dos valores e manutenção da educação dos 

jovens a fim de garantir seu pleno direito ao desenvolvimento e seu exercício da 

cidadania, são direitos declarados pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente e são garantidos como direto público 

subjetivo pelo art. 205 da Constituição Brasileira de 1988. 

O Estado não tem atingido esse objetivo legal em sua plenitude visto que 

as desigualdades sociais existentes no país refletem os Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH), o Brasil ocupa o 75º lugar em um ranking de 

182 países. Dessa forma, também cabe à sociedade incentivar e colaborar com a 

educação junto ao Estado. 

A fim de mitigar a exclusão dos socialmente vulneráveis, muitas 

instituições não governamentais e voluntários têm realizado projetos sociais em 

comunidades trazendo a luz novas perspectivas de desenvolvimento humano e 

promovendo qualidade de vida. O esporte tem sido uma ferramenta includente 

quando utilizada para esse fim. 

 
O esporte permite a inserção no espaço do respeito às regras, do 

autocontrole e do desenvolvimento de uma personalidade competitiva, 

ele suscita a longo prazo a capacidade de crianças e adolescentes um 

empoderamento, um distintivo de capital social valorizado por todos a 

sua volta, principalmente em regiões menos favorecidas e 

consideradas em risco social (BEZERRA, p.7, 2012). 

 

 

Nesse sentido, a proposta de intervenção empreendedora tem por base a 

educação de jovens que vivem em comunidades vulneráveis, que além das aulas 

de prática esportiva, receberão cursos de qualificação profissional que possibilitará 

a inserção no mercado de trabalho, afastando das drogas e proporcionando uma 

vida mais digna. 

Importante destacar, que antes de se pensar em projetar, fomentar ou 

multiplicar qualquer ideia de implantação de negócio, a formação do indivíduo é a 

base de projeção para os sonhos futuros. Nesse sentido, esta proposta se sustenta, 
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com a possibilidade de ofertas cursos profissionalizantes que possibilitará a 

formação básica do jovem para ingresso no mundo do trabalho. 

 

1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral com a proposta é promover, por meio da Educação e do 

Esporte o acesso ao mercado de trabalho, através do desenvolvimento de 

competências e habilidades, qualificação profissional de jovens em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

Para se alcançar o objetivo geral, será necessário buscar os objetivos 

específicos a seguir: 

 fomentar estratégias de integração de políticas de educação profissional e 

social, oportunizando acesso ao emprego e a geração de renda; 

 despertar o interesse pela atividade física, desenvolvendo a concentração e 

o equilíbrio psíquico-motor, espírito de liderança, solidariedade e 

cidadania; 

 fomentar parcerias das associações de moradores, entidades assistências, 

com entidades públicas e privadas e entidades de classes, e outros; 

 identificar por meio dos relatos dos sujeitos da pesquisa se houve melhoras 

econômica e social por meio da intervenção; e 

 perceber até que ponto este empreendimento social contribui para a 

capacitação dos jovens e adolescentes das comunidades abrangidas. 

Para alcançar estes objetivos sabe-se que os desafios serão intensos, 

entretanto, o impacto social que se pretende causar com esta proposta é de longo 

prazo e de forma sistêmica, que seja capaz de transformar as vidas das pessoas e 

fazerem enxergar novos horizontes e perspectivas, por isso esta proposta se 

caracteriza como inovadora! 
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2 EDUCAÇÃO,   TRABALHO   E   EMPREENDEDORISMO SOCIAL: 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 
A educação, sobretudo é um direito humano, devendo tais direitos ser 

respeitados e garantidos a todos, inclusive os menos favorecidos. Entender a 

educação como um direito humano significa que a educação não pode ser limitada 

à condição social, étnico-racial, cultural, de gênero ou da pessoa. É fundamental a 

garantia de que todas as pessoas possam exercer e estar conscientes de seus 

direitos à educação. 

No âmbito internacional, vários documentos encastelam este direito, a 

exemplo, como um de seus objetivos a proclamação do direito à educação como 

direito humano, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada e 

proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 

10 de dezembro de 1948, reafirma, no seu artigo XXVI, que: 

 
Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 

menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar 

será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a 

todos, bem como a instrução superior, está baseada no mérito (ONU, 

1948, p. 5). 

 
 

A legitimação internacional da educação como um direito humano 

representou, assim, um passo histórico decisivo. Hoje muitos desses direitos 

previstos em documentos internacionais assinados por centenas de países 

promovem transformações estruturais e políticas, a fim de democratizar a 

educação pelo mundo. 

A intervenção proposta neste trabalho pretende encontrar resposta e 

apresentar soluções para a seguinte indagação: Como gerar renda e 

sustentabilidade, promover a inclusão socioeconômica, combater a discriminação 

e diminuição da desigualdade social e manter os jovens que vivem em situação de 

vulnerabilidade social longe das mazelas sociais? 

Para responder a este problema central, esta pesquisa se utiliza do 

empreendedorismo social para fazer frente às demandas reais e urgentes das 

comunidades carentes em nosso Estado. 
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Para se trabalhar com empreendedorismo social é essencial que se tenha 

vocação e dedicação para se ter êxito nessas ações. Como afirma Chér (2014), “a 

vocação é seguir o seu chamado, criar intimidade com seu mundo interior, com 

sua luz própria”. Para brilhar nessas atividades sociais, precisa-se além de 

acreditar na ideia, possuir chamado para este desafio de ajudar pessoas a 

transformarem suas vidas. 

O Empreendedorismo Social surgiu por meio da articulação entre os 

setores privado e público, como um instrumento capaz de resolver / amenizar 

problemas de cunho sociais crônicos como o desemprego e a pobreza. 

 
O conceito de Empreendedorismo social ainda sofre grandes 

disparidades em relação à sua aplicabilidade e ao seu significado. Não 

há consenso que determine o “qual”, o “quando” e o “onde” é correto 

usar o termo. Isto reflete a falta de definição exata do ES. Entretanto, 

atividades não lucrativas, dinâmicas, criativas e inovadoras no 

mercado, são algumas das características recorrentes do 

Empreendedorismo Social - ES (SANTOS, 2006, p.44). 

 
 

Há o entendimento de que a essência do empreendimento social reside na 

possibilidade de transformação de vidas de pessoas. O foco é nas ações coletivas, 

não visando o lucro como prioridade, mas implantando ações que transforme e 

formem cidadãos. 

Como aponta Santos (2006): 

 
 

O ES é proporcionado por organizações do terceiro setor como forma 

de beneficiar grupos carentes e se concretiza pela criação de um 

negócio cuja finalidade não prevê o lucro e sim transformações 

sociais. Esta característica voltada para o benefício comunitário o 

difere dos empreendimentos para negócios, nos quais o lucro é um dos 

principais objetivos do empreendimento. 

 
 

A educação por meio da qualificação profissional possibilita ao jovem a 

possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Aliado à prática esportiva, o 

jovem encontrará a possibilidade de ocupação do seu tempo e por consequência 

ficará afastado das circunstâncias e atividades criminais, que drasticamente 

cercam as comunidades mais vulneráveis de Porto Velho. 

Nesse sentido, o Desporto é reconhecidamente a mais harmônica e 

saudável das atividades de integração criada pelo homem. No contexto 
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educacional, ele se mostra extremamente benéfico na formação do indivíduo. 

Várias Escolas no Ensino Privado e Público, já aderiram à introdução de práticas 

desportivas como atividades opcionais, despertando o interesse das crianças e 

jovens pela vida Escolar e concomitantemente promovendo a saúde. 

Existe uma carência muito grande de atividades complementares para as 

crianças e jovens da periferia, fato que se unindo à necessidade de os pais 

trabalharem resulta em uma situação de abandono destas crianças e jovens à mercê 

de companhias pouco recomendáveis. 

As artes marciais são esportes com alto valor formativo, reconhecido por 

educadores, médicos e psicólogos, principalmente no desenvolvimento de 

aspectos psicólogos e comportamentais como: disciplina, responsabilidade, 

pontualidade, concentração, respeito à hierarquia, raciocínio veloz, autocontrole, 

autoconfiança, dos entre outros aspectos, unidos a um desenvolvimento físico 

saudável, o que as torna ferramentas ideais para se trabalhar esta clientela. 

Educar para a cidadania, este é o grande desafio deste início de milênio. 

As preocupações se voltam para a qualidade de vida dos cidadãos no seio da 

sociedade em que estão inseridos. 

O foco da desta intervenção caracteriza-se pelo empreendedorismo 

social, com a vertente na Educação e no Esporte como instrumentos 

beneficiadores de comunidades em situação de vulnerabilidade. 

 
Um empreendedor de negócios sociais é a pessoa que idealiza uma 

iniciativa para ajudar a resolver um problema existente, e que vai ao 

mesmo tempo dar lucro. São exemplos de empreendimentos sociais os 

que visam à educação e à saúde dos mais pobres, os “negócios 

verdes”, os que visam ao desenvolvimento econômico das 

comunidades carentes, os que visam ao bem estar dos cidadãos nas 

cidades. etc. (SEBRAE, 2016) 

 

Percebe-se que os problemas sociais são recorrentes, há necessidade de 

ações inovadoras e de impacto social que possibilitem ofertar alternativas de 

formação e desenvolvimento para estas comunidades vulneráveis. Neste sentido 

esta proposta de intervenção se assenta, buscando ofertar mecanismo de resgate da 

dignidade desses jovens e adolescentes vulneráveis. 

A formação do indivíduo é fundamental para que ele desenvolva e siga 

seus  rumos,  mantendo-se  longe  das  mazelas sociais. Para tanto,   oportunidades 
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precisam ser disponibilizadas para que isto ocorra. Lopes (2010, p.25) afirma que 

a formação do indivíduo reside numa fase anterior à criação do negócio. 

Com o intuito de demostrar a viabilidade financeira da presente proposta, 

apresenta-se a planilha orçamentária com informações tornando-a possível sua 

viabilidade, conforme o quadro 1 a seguir. 

Quadro 1 – Planilha orçamentária 
 

ITEM DESCRICÃO VALOR OBSERVAÇÃO 

1 Despesa com pessoal R$ 0,00 Toda equipe composta por pessoas 

voluntárias (servidores e alunos do 

IFRO, comunidade e demais parceiros 

públicos e privados) 

2 Material de 

expediente 

R$ 1.200,00 Considerando o gasto semestral com 

uma turma de 50 participantes. 

3 Material didático R$ 2.200,00 Considerando o gasto semestral com 

uma turma de 50 participantes. 

4 Aluguel do imóvel R$ 0,00 As aulas funcionarão em espaço 

escolar público, associações, igrejas e 

entidades parceiras. 

5 Equipamentos e 

materiais esportivos 

R$ 4.500,00 Estes materiais poderão ser adquiridos 

com recurso fomentados pelo IFRO 

por meio de editais de incentivo 

financeiro a projetos de extensão que 

envolvam comunidades vulneráveis. 

Fonte: Autor (2017) 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA INTERVENÇÃO 

 
Esta proposta adotou o tipo de pesquisa do tipo intervencionista, que 

segundo Vergara (2014) objetiva: 

A investigação intervencionista tem como principal objetivo interpor- 

se, interferir na realidade estudada, para modificá-la. Não se satisfaz, 

portanto, em apenas explicar. Distingue-se da pesquisa aplicada pelo 

compromisso de não somente propor resoluções de problemas, mas 

também de resolvê-los efetiva e participativamente. (VERGARA, 

2014, p.45) 

 

Aliada com o conceito da autora, a proposta objetiva por meio da educação 

e do esporte intervir na realidade dos alunos que vivem nas comunidades 

vulneráveis, ofertando possibilidades de transformação de vidas por meio da 

qualificação profissional e a prática desportiva. 

Também se enquadra em uma abordagem qualitativa, por se compreender 

a possibilidade de se estudar um fenômeno que envolve os seres humanos, bem 

como suas relações sociais. 

Apontar esta proposta como qualitativa e flexível justifica-se porque 

durante o desenvolvimento dos trabalhos há possibilidade de se poder trilhar 

diferentes caminhos, destinos nem sempre pensados na proposta inicial, mas 

também poderá se ter diferentes momentos em que se pode usar da criatividade e 

de sugestões do público externo ao projeto. 

Verifica-se que para entender e codificar boa parte das indagações e 

inquietações no campo educacional é necessário abrir mão de perspectivas 

“multi/inter/transdisciplinares e de tratamentos multidimensionais. Pode-se afirma 

que há quase um consenso sobre os limites que uma única perspectiva ou área de 

conhecimento apresentam para a devida exploração e para um conhecimento 

satisfatório dos problemas educacionais” assegura André (2001, p. 53). 

Para Turato (2004, pp. 25-26): 

 
 

[...] Trabalhar qualitativamente implica, por definição, 

entender/interpretar os sentidos e as significações que uma pessoa dá 

aos fenômenos em foco, por meio de técnicas de observação ampla e 

entrevistas em profundidade (instrumentos necessários e suficientes), 

em que são valorizados o contato pessoal e os elementos do setting 

natural do sujeito. 
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3.1 Técnica e coleta de dados 

 

Buscando atingir os objetivos específicos da proposta, especificamente para 

apresentar os indicadores quanto aos sujeitos da pesquisa, no sentido de mensurar se 

houve melhoras econômica e social por meio da intervenção, bem como perceber 

até que ponto este empreendimento social contribuiu para a capacitação dos 

jovens e adolescentes que serão atendidos nas comunidades carentes, será 

utilizada a técnica de entrevista do tipo semiestruturada. Será aplicada de forma 

individual, que segundo os autores Gerhardt, Ramos, Riquinho e Santos (2009), é 

a técnica ideal para coletar dados que não estejam documentados, realizada a 

partir da interação social com a comunidade pesquisada. 

As entrevistas serão realizadas com os jovens e adolescente inseridos no 

projeto e demais colaboradores. O roteiro será elaborado com antecedência, 

contendo as categorias principais do objeto da proposta, visando responder ao 

objetivo relacionado: 

a) identificar por meio dos relatos dos sujeitos da pesquisa se houve melhoras 

econômica e social por meio da intervenção; e 

b) perceber até que ponto este empreendimento social contribui para a capacitação 

dos jovens e adolescentes das comunidades abrangidas, dentre outras que se julgar 

necessário para o desenvolvimento da proposta. 

Vale ressaltar que as atividades serão desenvolvidas em uma comunidade 

carente do município de Porto Velho (bairro Nova Esperança), prioritariamente 

com jovens e adolescentes. Serão ministradas aulas de boxe e takedown, com 

profissionais da área e apoio de parceiros, como Universidades públicas e 

privadas, Instituto Federal de Educação e Poder Público. 

A partir de então passa-se a descrever as atividades previstas na proposta, 

conforme detalhamento a seguir. 

 

3.2 Atividades 

 
a) a equipe de colaboradores visitará as comunidades participantes do projeto para 

o contato direto com os alunos; 

b) alocação de professores para ministração das aulas; 

c) cadastramento dos alunos; 
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d) desenvolvimento do projeto e acompanhamento por parte da equipe de 

colaboradores; e 

e) encerramento, com certificação e formatura dos alunos. 

 
3.3 Acompanhamento e avaliação do projeto 

 
O projeto de intervenção será acompanhado e avaliado em todas as suas 

fases, da execução até os resultados esperados. 

Para tanto algumas funções estão delimitadas, conforme detalhamento a 

seguir: 

a) coordenador da intervenção: acompanhamento por meio de reuniões e registro 

de ações: fotos, frequência dos alunos do curso e dos alunos extensionistas; 

acompanhamento da execução das ações com a equipe responsável; e 

b) população beneficiada: fará a avaliação oral, gravada ou filmada, com a devida 

autorização do participante, identificando os aspectos positivos e negativos no 

desenvolvimento das intervenções. 

 

3.4 Plano de trabalho dos colaboradores 

 

A equipe de campo ficará responsável pelo levantamento e coleta de dados 

junto à comunidade participante. O trabalho consiste no cadastramento e 

acompanhamento dos alunos, aplicação de entrevista semiestruturada visando a 

identificação social, prestar auxílio ao coordenador e a equipe nas atividades 

administrativas e de elaboração de relatórios mensais. 

 

3.5 Delimitação Geográfica do local da proposta de intervenção 

 
A proposta será desenvolvida nas comunidades carentes do município de 

Porto velho, capital do Estado de Rondônia. 

Porto Velho é a capital do Estado de Rondônia que conta com uma 

população de 511.219 habitantes, conforme estimativas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (2010), sendo o município mais populoso de 

Rondônia, e o terceiro da Região Norte. Outro dado importante refere-se que é a 

capital brasileira com maior área territorial, com mais de 34 mil km², também 

sendo o mais populoso município fronteiriço do Brasil. 
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Em termos econômicos, a cidade detém o quarto maior PIB da Região 

Norte, depois de Manaus, Belém e Parauapebas, além de ter sido a capital estadual 

que mais cresce economicamente no país, com crescimento do PIB em 30,2% em 

2009 (IBGE, 2010). Mesmo com um grande potencial econômico, a capital de 

Rondônia, tem convivido com problemas sociais crescentes, atingindo 

principalmente os bairros mais carentes, a exemplo do bairro Nova Esperança, 

local pretendido para execução desta proposta de intervenção. 

 
Figura 1: Município de Porto Velho 

 
Fonte: Google maps (2017) 

O bairro onde será executada a proposta de intervenção chama-se 

Nova Esperança. Localizado na zona periférica da capital, possui um 

considerável índice de analfabetismo e desemprego, levando a vulnerabilidade 

dos jovens e adolescentes residentes naquela comunidade (IBGE,2010). 
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A seguir temos a figura 2 apresentando o mapa de localização do 

bairro Nova Floresta. 

Figura 2 – Bairro Nova Esperança 
 

Fonte: Google Maps (2017) 

 
3.6 Participantes da proposta de intervenção 

 
A seguir é apresentado o quantitativo de participantes, objetivo para a 

proposta de intervenção, conforme quadro 2. 

 
Quadro 2: Participantes da proposta 

 

PARTICIPANTES 

Participantes (jovens e 

adolescentes da comunidade) 

Colaboradores 

voluntários 

Colaboradores do 

IFRO 

400 20 6 

Total 426 

Fonte: Autor (2017) 
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A proposta inicial objetiva alcançar o total de 426 (quatrocentos e vinte e 

seis) participantes direto do projeto de intervenção. Para tanto, contará com a 

colaboração de parceiros da rede pública e privada, com a participação efetiva dos 

profissionais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 

– IFRO. 
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4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O empreendedorismo social se apresenta como alternativa viável para o 

enfrentamento do distanciamento social existentes nas comunidades vulneráveis, 

precisa-se, urgentemente, do somatório de todas as forças, sejam elas públicas ou 

privadas, para que assim ocorra a minimização das dificuldades sociais em todo 

país. 

 

4.1 Conclusões 

 
Espera-se que com a implantação da proposta aqui apresentada, que as 

comunidades alcançadas, possam ter uma oportunidade de mudança de vida e 

vislumbrar, por meio da educação, um futuro melhor e mais digno. 

Os objetivos propostos podem ser alcançados com o estabelecimento de parceria 

com os entes públicos e privados de forma a apoiar as ações presentes nesta 

proposta. A oferta de cursos de qualificação profissional possibilitará o acesso dos 

jovens ao mercado de trabalho e consequentemente terão mais condições para uma 

vida melhor. 

O fomento da prática de esporte nessas comunidades, permitirá a inserção 

no espaço do respeito às regras, do autocontrole e do desenvolvimento de uma 

personalidade competitiva, bem como suscitará a longo prazo a capacidade de 

crianças e adolescentes um empoderamento, um distintivo de capital social 

valorizado por todos a sua volta, principalmente em regiões menos favorecidas e 

consideradas em risco social (BEZERRA, 2012). 

Portanto, a prática esportiva ajuda no processo de inclusão, participação 

social, cidadania e promoção à saúde, a proposta de intervenção empreendedora 

visa apresentar por meio da educação e do esporte um resgate da cidadania às 

comunidades vulneráveis do município de Porto Velho – RO. 

Vale ressaltar que está proposta será apresentada ao Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, para implementação como 

projeto a ser executado por meio do Departamento de Extensão do campus Porto 

Velho zona norte do IFRO. 

Como propostas futuras, aponta-se para a necessidade da criação e 

implantação de novos projetos ou políticas nas comunidades carentes do Estado, 



24 
 

que envolvam a participação conjunta de entidades públicas e privadas em prol de 

efetivas e necessárias ações pautadas no conceito do Empreendedorismo Social. 

Espera-se que mudanças significativas aconteçam e que novas propostas 

sejam implementadas buscando a satisfação das necessidades humanas, a 

promoção da inclusão social e exclusão da marginalização social. 

Dessa forma, entende-se que propostas como esta, são capazes de 

transformar a realidade de toda uma comunidade e sociedade, pois promove a 

interação, integração e sociabilidade de pessoas, a solidariedade e o exercício a 

cidadania. Acredita-se que é fundamental para estimular o convívio familiar por 

meio da educação e agregar outros benefícios, proporcionar atividades físicas e 

recreativas, desenvolver o equilíbrio psíquico e concentração através das artes 

marciais, contribuindo assim, para o fortalecimento da educação e construção de 

uma sociedade melhor. 

 

4.2 Considerações Finais 

 
Face a instabilidade estatal em não prover e assegurar de forma plena o 

bem-estar social, a cultura, a educação, o lazer, o desporto, dentre outros, surge a 

necessidade de implantação de novas ações voltadas para o empreendedorismo 

social. Dessa forma, a educação e o esporte, por meio do empreendedorismo 

social se apresentam com a finalidade de diminuir a lacuna existente nas 

comunidades vulneráveis de nosso país. 

Para se chegar a proposta aqui apresentada um longo caminho foi 

percorrido. Da noção básica sobre empreendedorismo, amadurecemos, novos 

ciclos de aprendizagem foram renovados em nossa memória. A base teórica 

aprendida possibilita o crescimento profissional, o embate de novas ideias, futuras 

propostas para o aperfeiçoamento da educação e inserção efetiva do 

empreendedorismo no contexto escolar. Outro aspecto relevante, o ensino 

compartilhado abriu novos horizontes, possibilitando ajudar pessoas, 

principalmente em situação vulnerável, este é o maior legado! 

O caminho até aqui foi espinhoso, pensamos em desistir, mas seguimos em 

frente. A dificuldade de conciliar os estudos e o trabalho foi um grande desafio, 

mas vencemos. As aplicações práticas com certeza serão as das melhores, pois 
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esta proposta será submetida ao departamento de extensão para ser executada 

como projeto do campus no qual trabalho. A comunidade será a principal 

beneficiada, entretanto, esta experiência também fortalecerá a minha carreira 

acadêmica, permitindo ser multiplicador dos conhecimentos aprendidos nesta 

especialização e nos ajudando a ser melhor como pessoas. 
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