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APRESENTAÇÃO  

 

O Projeto Cidadania em Campo foi desenvolvido pela Sociedade de Assistência à 

Criança -SOAF durante o ano de 2019. A Sociedade de Assistência à Criança - SOAF é uma 

Organização da Sociedade Civil com personalidade jurídica, natureza filantrópica, sem fins 

econômicos. 

A SOAF está situada no município de Milagres, Ceará-Brasil. Sua área de atuação 

abrange os bairros Francisca do Socorro, Frei Damião e Casa Própria, assiste famílias no 

Distrito do Rosário, Vila Pe. Cícero, Sítio Limoeiro, Sítio Nazaré, Vila Manoel Alves, e 

atualmente na Cidade de Missão Velha-CE, 

totalizando 1.190 famílias e 1.665 crianças, 

adolescentes e jovens. Tem como finalidade o 

desenvolvimento de ações, com a participação 

das famílias, visando criar condições e 

oportunidades para que todas as crianças e 

adolescentes envolvidos possam desenvolver 

plenamente o seu potencial como pessoas, 

cidadãos e futuros profissionais.   

O Projeto CIDADANIA EM CAMPO foi 

uma iniciativa de continuidade/expansão de 

atividades sócio esportivas da SOAF.  As 

práticas foram contextualizadas com vivências voltadas a cultura do esporte, direito do lazer, 

esportes e cidadania, gerando ainda reflexões ao combate à violência, drogas, ao racismo e 

à discriminação, meio ambiente, direitos da criança e adolescente, respeito à diversidade. As 

atividades foram desenvolvidas em espaços próprios, como a quadra esportiva e galpão 

existente na sede da SOAF, campos comunitários nas comunidades do Distrito do Rosário e 

Vila Padre Cícero. Com o Apoio recebido do Programa Comunitário da FIFAFOUNDATION a 

SOAF contribuiu para que as crianças e suas famílias tivessem acesso aos conhecimentos e 

oportunidades iguais, direito ao futebol como desenvolvimento de comunidades, direitos da 

criança e do adolescente, cidadania, vínculos familiares e comunitários. 

O público participante foram 250 crianças e adolescentes/jovens que vivem em 

situação de vulnerabilidade social. Ao todo foram 6.479 participações no projeto, 

considerando as várias vezes que as crianças, adolescentes e famílias participaram das ações 

do projeto. Foi dado destaque e oportunidade para meninos e meninas de forma igualitária, 

incentivando a percepção e tomada de decisões, habilidades no processo de formação de 

jogadores, passando a adquirir novas sociabilidades no convívio coletivo.  

 

 

 



 

 

3 

COMUNIDADES BENEFICIADAS  

 

• SOAF – BAIRRO FRANCISCA DO SOCORRO 

O espaço da SOAF fica localizado no Bairro Francisca do 

Socorro. As crianças que frequentam o espaço contam com 

salas para oficinas formativas, refeitório, espaço para práticas 

do futebol como 01 quadra esportiva coberta e 01 galpão 

para atividades diversificadas. Além de demais espaços 

pedagógicos compartilhados para ações diversas da 

organização, como Sala cine cultura, Casinha de cultura, Espaço 

para práticas de exercícios físicos.  

 

• VILA PADRE CÍCERO 

O espaço de vivência da Vila Padre Cícero, fica a 5 km 

da sede do município e dispõe de salas para reuniões, 

refeitório. É disponibilizado, em parceria com a 

comunidade, um campo de futebol comunitário, aonde 

as práticas acontecem. O espaço é simples, não possui 

gramado, é conhecido como “campinho da vila” pois é 

um espaço de chão de terra batida. A comunidade 

conserva o local para práticas de lazer e futebol.  

 

 

• DISTRITO DO ROSÁRIO 

O espaço de vivências no Distrito do Rosário fica a 6 km 

da sede do município e dispõe de salas para oficinas, 

refeitório e áreas livres para circulação. As atividades 

de futebol acontecem na quadra da Escola Mariquinha 

Belo, que fica ao lado do Espaço da SOAF. A quadra é 

disponibilizada pela comunidade escolar e contempla 

horários em que os alunos não estão em sala de aula.  
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O Monitoramento e Avaliação do Projeto é feito por um profissional exclusivo. Ele é o 

responsável por todo o processo de monitoria e avaliação, junto à equipe da organização. Este 

trabalho envolve a implementação de instrumentais, fichas de inscrições, relatórios de 

atividades, fotos, acesso a relação nominal e participação dos inscritos no projeto.  

Todo o processo de monitoramento e avaliação é 

registrado mensalmente em fichas de acompanhamento, 

relatórios com anexos de documentos comprobatórios 

da execução de cada atividade como: fichas de 

frequências, fichas de assinaturas, fotos. 

O processo de Monitoramento e avaliação, 

na SOAF, é medido pelo Índice de Desenvolvimento 

de Projetos Sociais (IDP). Trata-se de uma 

importante ferramenta de gestão utilizada.  

Mensalmente é realizado o lançamento da 

participação, que são extraídos das folhas de 

frequência e assinaturas das atividades que são 

realizadas. Visando medir as ações realizadas na 

Organização e sua eficiência, o IDP faz uma relação entre atividades, 

beneficiários e suporte financeiro dos projetos desenvolvidos. Um formato técnico que 

permite a organização avaliar o seu desempenho, fazer os planejamentos das ações e até 

mesmo prestar contas à diretoria executiva, famílias e parceiros. Os números são extraídos 

deste instrumental.  O gráfico demostra a participação mensal dos usuários do projeto.  
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LIÇÕES APRENDIDAS 

 

• Formação de Lideranças  
 
 

      A atuação das crianças e adolescentes no planejamento, execução e avaliação das 

atividades, além da formação continuada para grupos, em direitos, cidadania, combate a 

violência e focados na participação cidadã. Estrategicamente são fortalecidos os grupos com 

atividades ligadas a música, com aulas de violão e percussão, dança, habilidades manuais. O 

futebol é estratégico para motivar as crianças e adolescentes a serem protagonistas em 

outras áreas do conhecimento. As crianças líderes são identificadas pelos educadores nas 

ações e motivadas a exercer a liderança em 

formato de participação e empoderamento 

e são convidadas a fazer parte dos ciclos 

formativos junto aos educadores da 

Organização Social, opinando, planejando e 

avaliando conjuntamente. Atualmente 

existe um grupo de 30 crianças, entre 6 e 12 

anos que compões o Grupo Estratégico de 

Cidadania motivando-os a se tornarem 

lideranças dentro do espaço formativo que 

se tornou a SOAF. Nossas Crianças e 

adolescentes socializados e protagonistas, 

com talentos descobertos e estimulados no fortalecimento do processo ensino-aprendizagem 

e convívio social.  
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• Práticas de Proteção Infantil 

As práticas protetivas se tornaram o eixo das ações de 

futebol na SOAF. Tais ações tem como norteamento o 

contato direto com ações preventivas e de enfrentamento 

da violência, pois foram trabalhados os conteúdos sobre 

Direitos e Cidadania – com foco na contextualização sobre 

Violência, seus conceitos, estratégias de prevenção e 

enfrentamento. Ao longo das oficinas esportivas, as crianças 

e adolescentes recebem, dos educadores, em momentos 

oportunos, ações formativas e 

orientações acerca dos 

mecanismos de proteção infantil. São realizadas anualmente 03 

grandes campanhas, Campanhas Livres de Violência com ações 

explicativas voltadas para o entendimento dos conceitos de 

violência. As crianças e adolescentes são motivadas a compreender 

os sinais de riscos e abusos. O encerramento aconteceu nas ruas 

da cidade em Marcha pelo fim da violência em busca da paz, 

sinalizando a busca pelo respeito aos diretos das crianças e 

adolescentes e consolidando uma Política de Proteção que seja de 

fato vivenciada também na comunidade. As crianças colaram cartazes nos estabelecimentos 

comerciais durante o percurso da caminhada, sinalizando o Art. 243 do ECA de proibição de 

vendas de bebidas alcoólicas, drogas, trabalho infantil. Também é realizada a Campanha de 

Combate à Violência Sexual de crianças e adolescentes com foco em oficinas temáticas e 

caminhada de encerramento. Uma boa prática realizada nessa campanha é focada na 

vacinação pelos bons tratos de crianças e adolescentes. Em visitas na comunidade, as 

crianças e adolescentes abordam as pessoas e explicam 

ações protetivas que são necessárias para que as pessoas 

se comprometam a zelar pela proteção infantil, daí 

recebem material informativo e assinam termo junto às 

crianças. Esta ação é realizada anualmente na 

organização. Do mesmo modo, é realizado a Campanha 

de Combate ao trabalho infantil, que neste ano foi focado 

em um concurso de desenhos e/ou frases, com o tema 

“Criança não deve trabalhar, infância é para sonhar” a 

SOAF premiou 09 crianças e adolescentes no Concurso 

INFÂNCIA É PRA SONHAR. Os desenhos e frases foram 

escolhidos, tendo como temática os sonhos de cada 

participante e foi realizado entre os dias 05 e 11 de junho de 2019. O objetivo da campanha 

foi sensibilizar e motivar uma reflexão da sociedade sobre as consequências do trabalho 

infantil e a importância de garantir às crianças e aos adolescentes o direito de brincar, estudar 

e sonhar, vivências que são próprias da infância e que contribuem decisivamente para o seu 

desenvolvimento.  As imagens vencedoras podem ser vistas no site www.soaf.com.br  

http://www.soaf.com.br/
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• Futebol como prática cidadã 

A Copa das Comunidades e o Campeonato tiveram como finalidade a promoção da função 

social do futebol contextualizado com vivências voltadas a cultura do esporte, Direito do 

lazer, esportes e cidadania, e foi gerado reflexões ao combate à violência, drogas, ao racismo 

e à discriminação, meio ambiente, direitos da criança e adolescente e respeito à diversidade. 

Toda a prática está inspirada nos princípios da 

Política de Proteção a Crianças da SOAF, visando 

estabelecer normas para o desenvolvimento e 

realização de forma harmônica e disciplinada das 

práticas de futebol na Organização. O futebol 

praticado na Organização tem como diferencial a 

ausência de arbitragem. Entre as crianças e 

adolescente existem os mediadores que são líderes 

com a função de mediar conflitos no grupo, estes 

são escolhidos a partir da evolução no aprendizado 

cotidiano, os que se destacam torna-se mediadores. 

Essa prática é um incentivo à formação de 

lideranças, bem como baseia-se no respeito aos 

adversários e prevalecendo o espirito esportivo e 

jogo limpo. No final dos eventos, foi notável o baixo 

número de faltas e atritos, comuns em competições, 

numa promoção do futebol para a cultura de paz. 

• Vínculo Positivo no Ambiente Familiar   
 

                 A participação da família no cotidiano das crianças e adolescentes é fundamental 

para o seu pleno desenvolvimento. Com a realização do Projeto Cidadania em Campo, as 

Jornadas formativas com famílias obtiveram um impacto contemplando a convivência afetiva 

e o combate às negligências. Na SOAF, 

buscamos contribuir para que a família 

desenvolva suas competências visando a 

garantia de condições dignas para o pleno 

desenvolvimento de crianças, adolescentes e 

jovens. 

   As jornadas priorizavam diálogo 

aberto e descontraído e excelentes reflexões, 

abrindo sempre o diálogo sobre a convivência 

entre parente próximos, vínculos e amizades, 

gerando bons tratos em família e consequentemente um vínculo mais intenso e positivo no 

ambiente familiar.  
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• Promoção da Igualde de Gênero  

 

A participação de meninas nas ações esportivas foi destaque na execução deste projeto. O 

que era visto como “coisa de menino” dentro do futebol, passou a ser uma prática 

incentivada e vivenciada por meninas nas comunidades. A 

prática ganhou impacto com a realização do Campeonato 

feminino e foi destaque na Copa das Comunidades, com 

participação mista, ou seja, a presença de meninas em todas 

as equipes, foi um diferencial. Há sempre meninas integradas 

nas ações, sejam nas oficinas ou nos campeonatos e eventos. 

Não se trata de incluir apenas, mas de garantir um direito 

fundamental, ou seja, todas e todos devem ter os mesmos 

direitos, oportunidades, responsabilidades e obrigações. A 

prática adotada na SOAF, não apenas adota o time masculino 

e/ou feminino, como também estimula times mistos, com 

jogos e atividades mistas e com práticas incentivadoras da 

igualdade de gênero. A ação cresceu significativamente e há tendência em melhorar a cada 

ano.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados da avaliação e monitoramento neste relato integrado, indicam que as 

práticas aplicadas em futebol na Sociedade de Assistência à Criança - SOAF trouxeram 

oportunidades capazes de contribuir para a promoção de relacionamentos saudáveis entre 

crianças, adolescentes, jovens e seus pares nas mais diversificadas realidades, presentes nas 

comunidades de atuação aqui descritas.  

O Projeto Cidadania em Campo oportunizou o acesso a ações ligadas ao futebol e 

formações em torno do direito da criança e do adolescente que foram de grande importância 

para a construção de mecanismos de proteção infantil, pois foram trabalhadas temáticas com 

pais e cuidadores diretamente. Ao todo, 192 famílias e 250 crianças e adolescentes 

promoveram-se com práticas de futebol em suas comunidades.  

A Presença do futebol nas comunidades é contagiante pela alegria e espontaneidade. 

A Presença feminina fortaleceu e impactou, sendo experiência exitosa e agora está sendo 

bastante fortalecida entre as ações não só dos projetos, mais da Organização social como um 

todo, em todas as suas bases organizativas.  

A Organização destacou-se, no cenário comunitário, graças a este apoio de 

transformação social. A organização ampliou seu campo de atuação para outro município, 

aumentando a responsabilidade e o compromisso com a proteção à nossas crianças e jovens 

e principalmente no fortalecimento comunitário.  

 Somos gratos pela confiança, pelo apoio e pela oportunidade de ajudar a transformar 

vidas através do futebol. 
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“A Sociedade de Assistência a Família - SOAF é uma conceituada 

Instituição, que há décadas vem prestando um relevante trabalho junto a 

população carente do município de Milagres, 

permitindo a inclusão em projetos e programas  

sociais, e, consequentemente, promovendo a 

melhoria de vida da população, através da 

efetivação de Políticas Públicas que permitem a 

superação das dificuldades diárias. Meus parabéns 

pelo trabalho.” Gilvaneide Furtado, Professora, 

Gestora do CEJA Estadual Padre Joaquim Alves - 

Milagres-CE. 
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APRESENTAÇÃO  

 

O Projeto Gols de Cidadania foi desenvolvido pela Sociedade de Assistência à Criança 

-SOAF durante os anos de 2017 e 2018. A Sociedade de Assistência à Criança - SOAF é uma 

Organização da Sociedade Civil com personalidade jurídica, natureza filantrópica, sem fins 

econômicos. 

A SOAF está situada no município de Milagres, Ceará-Brasil. Sua área de atuação 

abrange os bairros Francisca do Socorro, Frei Damião e Casa Própria, assiste famílias no 

Distrito do Rosário, Vila Pe. Cícero, Sítio Limoeiro, Sítio Nazaré, Vila Manoel Alves, 

totalizando 450 famílias e 601 crianças, adolescentes e jovens. Tem como finalidade o 

desenvolvimento de ações, com a participação das famílias, visando criar condições e 

oportunidades para que todas as crianças e adolescentes envolvidos possam desenvolver 

plenamente o seu potencial como pessoas, cidadãos e futuros profissionais.   

O Projeto Gols de Cidadania foi uma iniciativa de continuidade/expansão de 

atividades sócio esportivas da SOAF.  As práticas foram contextualizadas com vivências 

voltadas a cultura do esporte, direito do lazer, esportes e cidadania, gerando ainda reflexões 

ao combate à violência, drogas, ao racismo e à discriminação, meio ambiente, direitos da 

criança e adolescente, respeito à diversidade. As atividades foram desenvolvidas em espaços 

próprios, como a quadra esportiva e galpão existente na sede da SOAF, campos comunitários 

nas comunidades do Distrito do Rosário e Vila Padre Cícero. Com o Apoio recebido do 

Programa FFH - (FIFA FOOTBALL FOR HOPE) a SOAF contribuiu para que as crianças e 

suas famílias tivessem acesso aos conhecimentos e oportunidades iguais, direito ao futebol 

como desenvolvimento de comunidades, direitos da criança e do adolescente, cidadania, 

vínculos familiares e comunitários. 

O público participante foram 250 

crianças e adolescentes/jovens que vivem 

em situação de vulnerabilidade social. Foi 

dado destaque e oportunidade para 

meninos e meninas de forma igualitária, 

incentivando a percepção e tomada de 

decisões, habilidades no processo de 

formação de jogadores, passando a adquirir 

novas sociabilidades no convívio coletivo.  
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OBJETIVOS DO PROJETO 

 

• Oportunizar a 250 crianças, adolescentes o acesso ao futebol de forma a contribuir 

com o desenvolvimento de aspectos cognitivos, habilidades físicas aplicando a técnica 

Coerver Coaching; 

 
• Promover atividades esportivas que estimulem a convivência em grupos e a 

solidariedade, bem como respeito a diversidade. 

 
 

• Democratizar a prática do Futebol, promovendo ações que visam interação com 

outros grupos das comunidades. 

 
• Oportunizar o desenvolvimento de aprendizagens significativas e acesso a 

informações voltadas a formação de atitudes e participação cidadã. 

 
 

• Oportunizar a participação das famílias em oficinas que assegurem reflexões sobre 

temáticas: Futebol com ferramenta para o desenvolvimento social no Brasil 
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COMUNIDADES BENEFICIADAS  

 

• SOAF – BAIRRO FRANCISCA DO SOCORRO 

O espaço da SOAF fica localizado no Bairro Francisca do Socorro. As crianças que frequentam 

o espaço contam com salas para oficinas formativas, refeitório, espaço para práticas do 

futebol como 01 quadra esportiva coberta e 01 galpão para atividades diversificadas. Além 

de demais espaços pedagógicos compartilhados para ações diversas da organização, como 

Sala cine cultura, Casinha de cultura, Espaço para práticas de exercícios físicos.  

• VILA PADRE CÍCERO 

O espaço de vivência da Vila Padre Cícero, fica a 5 km da sede do município e dispõe de salas 

para reuniões, refeitório. É disponibilizado, em parceria com a comunidade, um campo de 

futebol comunitário, aonde as práticas acontecem. O espaço é simples, não possui gramado, 

é conhecido como “campinho da vila” pois é um espaço de chão de terra batida. A 

comunidade conserva o local para práticas de lazer e futebol.  

• DISTRITO DO ROSÁRIO 

O espaço de vivências no Distrito do Rosário fica a 6 km da sede do município e dispõe de 

salas para oficinas, refeitório e áreas livres para circulação. As atividades de futebol 

acontecem na quadra da Escola Mariquinha Belo, que fica ao lado do Espaço da SOAF. A 

quadra é disponibilizada pela comunidade escolar e contempla horários em que os alunos 

não estão em sala de aula.  

 

AÇÕES REALIZADAS E 

RESULTADOS ALCANÇADOS 
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Ações Realizadas e Resultados Alcançados 

 

COM FUTEBOL, VIVEMOS DIREITOS: Foram realizadas de 527 oficinas contemplando 

atividades com o desenvolvimento de teorias e práticas de Futebol, com grupos de 20 a 25 

participantes atividades/ técnicas de controle da bola, ação de passe e recepção, drible em 

situação de 1x1, velocidade gestual. Estes, serão organizados em grupos etários, cada 

participante participou duas vezes por semana com duração de 3 h/dia. Estas Oficinas 

aconteceram na quadra esportiva da Organização e demais localidades com os materiais e 

equipamentos necessários que foram disponibilizados como: Kits esportivos (bolas, luvas, 
redes, uniformes, cone, etc.). 

 

VIVÊNCIAS FÍSICO-ESPORTIVA: Foram realizadas 24 oficinas físico-esportivas com práticas 

em atividades físicas que estimularam Ginásticas rítmicas, práticas de exercícios aeróbicos 

02 gincanas esportivas mobilizando a comunidade para a importância do esporte e do lazer 

como direito; 

 

FUTEBOL – DIREITOS IGUAIS: Foram realizados 04 campeonatos incentivando a interação 

de outros grupos esportivos entre as comunidades. Os campeonatos tiveram como foco a 

busca pela igualdade de gênero, incentivando a participação feminina, com equipes mistas. 

Os times, ou equipes traziam nomes relacionados aos direitos fundamentais, como saúde, 

educação, lazer, vida, etc.  

 

OFICINA GOLS DE CIDADANIA: Realização de 20 oficinas temáticas, incluindo palestras, 

dinâmicas de grupos, com 04 grupos de crianças, adolescentes, jovens e famílias. Esta ação 

acontece em consonância com o desenvolvimento das demais oficinas. As temáticas 

trabalhadas aconteceram no intuito de gerar reflexões e mudanças nas vivências de grupo, 

família e na comunidade sendo destacado a Cultura do Esporte como Direito, Direitos da 

Crianças e adolescentes, Respeito a diversidade, Prevenção a violência e uso de drogas, abuso 
sexual. 
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PRINCIPAIS AVANÇOS E PRODUTOS SOCIAIS: 

 

• 527 OFICINAS DE FUTEBOL 

• 250 KITS ESPORTIVOS 

• 24 OFICINAS FÍSICO ESPORTIVAS 

• 02 GINCANAS ESPORTIVAS 

• 04 CAMPEONATOS ESPORTIVOS 

• 20 OFICINAS TEMÁTICAS COM PARTICIPAÇÃO DE PAIS 

• 04 CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL 

• 06 INTERCÂMBIOS ESPORTIVOS REALIZADOS 

• 22 OFICINAS DE CULTURA E ARTE 

• 158 PAIS/CUIDADORES INTEGRANDO AÇÕES FORMATIVAS 

 

O projeto Gols de Cidadania conseguiu um êxito surpreendente. O futebol como 

ferramenta de transformação social chegando nas comunidades gerou bastante destaque no 

município de Milagres-CE e região.  Foram concretizadas as ações de participação das 

crianças em ações formativas e dinamizadas através das oficinas sócio esportivas. O Projeto 

fortaleceu a linha de frente da organização em relação ao público masculino e feminino 

(misto) trazendo um formato diferenciado do trabalho com meninas considerando 

articulação interna com as comunidades. 
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De forma articulada a organização tem concentrado ações com esse público e 

relacionados à ação do direito da criança e adolescente, conforme a Lei Federal 8.069 de 13 

de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente -ECA. Graças ao Apoio recebido do 

Programa FIFA FOTBALL FOR HOPE, a SOAF contribuiu para que as crianças e suas famílias 

tivessem acesso aos conhecimentos e oportunidades iguais, direito ao esporte e lazer, 

direitos da criança e do adolescente, cidadania, vínculos familiares e comunitários. 

 

Foi oportunizado a 250 crianças e adolescentes o acesso ao futebol de forma que 

contribuiu com o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, as habilidades físicas com a 

aplicabilidade da técnica Coerver Coaching aonde promoveram com efetividade, atividades 

esportivas que estimularam a convivência em grupos, com foco na solidariedade, respeito e 

diversidade. A Prática do futebol foi promovida com destaque com a interação com grupos 

de outras comunidades, principalmente da zona rural oportunizando o desenvolvimento de 

aprendizagens significativas e o acesso a informações voltadas à formação de atitudes e 

participação cidadã. As famílias também tiveram acesso as oportunidades de participação 

em oficinas que asseguraram as reflexões sobre a prática do futebol para o desenvolvimento 

de suas comunidades. Os objetivos, portanto, foram alcançados de forma a compreender que 

as ações foram entregues à comunidade de forma gratuita, harmoniosa e com a 

responsabilidade de compreender as ações do futebol com foco no resgate da cidadania.  
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ESCUTA COMUNITÁRIA: 

UM CAMINHO AVALIATIVO 

A Escuta Comunitária é um processo de ouvir a voz de crianças, adolescentes, jovens 

e suas famílias e outros atores importantes da comunidade na definição e monitoramento 

das ações de proteção e promoção dos direitos de crianças, adolescentes e jovens nas 

comunidades. Portanto, trata-se de um instrumento de planejamento participativo e 

governança comunitária. A escuta aconteceu com presença de 02 grupos de crianças, 

adolescentes e jovens, num total de 50 participantes, representantes de comunidades 

distintas, considerando paridade de gênero, aonde foi construída a árvore dos problemas.  A 

metodologia, deu-se através da apresentação com a temática Comunidade Participativa, 

gerando reflexão sobre a participação e engajamento do público nas ações do projeto. As 

crianças entenderam, pelo formato dos depoimentos, que a participação gera amor, união, 

diálogo, respeito e ação. E que a participação deve ser algo espontâneo para que se inicie o 

combate aos problemas encontrados.  A instituição apresentou como problema central a 

insegurança, das crianças e adolescentes, no ambiente familiar e comunitário, gerando 

causas e efeitos complicadores para a melhoria da qualidade de vida. O processo de escuta 

das crianças gerou um efeito positivo e bastante construtivo, sendo observadas, o diálogo 

entre as equipes, a maturidade nas palavras descritas, bem como a apresentação em 

plenário, das causas e efeitos, realizado pelas equipes. Esse processo ocorreu também com 

um grupo de 20 adultos representantes das famílias das crianças. O fruto da ação foi a 

constatação do diagnóstico comunitário baseado nas demandas trazidas pelas crianças, 

jovens e suas famílias, através do seguinte conceito:  

“Atualmente nos deparamos com a realidade de insegurança e violação 

dos direitos das crianças e dos adolescentes no âmbito familiar e 

comunitário tornando-se cada dia mais acentuada, diante das 

transformações de ordem social, econômica e tecnológica. A Sociedade de 

Assistência à Criança - SOAF apresenta, como resultado de uma escuta 

comunitária, diversos fatores de risco para as crianças e adolescentes, que 

os tornam vulneráveis ao risco social e a violência. Faz-se necessário 

despertar na família a importância de assumir o compromisso da proteção 

e garantia dos direitos fundamentais visando ambientes seguros e 

saudáveis que contribuam para o desenvolvimento biopsicossocial.” 

No contexto atual, as atividades da Organização se baseiam no futebol como meio, 

para a finalidade da proteção infantil e traça como meta a contribuição para o fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários, elevando o nível do processo de formação integral 

das crianças, adolescentes e jovens colaborando para que tenham oportunidades de 

vivenciar espaços mais seguros, no âmbito familiar e comunitário, contribuindo para 

construção da sua identidade, socialização e empoderamento, tornando-os protagonistas, 

bem como a conquista de condições necessárias à garantia da dignidade humana. 
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Diante do modelo avaliativo, considerando o público participante como voz ativa e 

empoderada dentro dos mecanismos de construção e desenvolvimento comunitário. Este 

material é fruto do Estudo de viabilidadade das ações com futebol realizada pela equipe do 

projeto, quando se reunem para planejamento e avaliação das ações desenvolvidas. Essas 

reuniões periódicas, são primordiais para o alance dos objetivos. Nesses momentos, a rotina 

acontece, como a equipe, com o método da Escuta, considerando a  descrição das ações, 

ouvindos os desafios durante a realização das ações e propondo resultados, proposição de 

novas ações e oitiva das boas práticas adotadas para atrair ou melhorar a atividade com as 

crianças e jovens.  

Esse procedimento, no entendimento da equipe da SOAF, fortalece o processo ensino-

aprendizagem e convívio social, permitem uma maior socialização e os tornam protagonistas, 

com talentos descobertos e estimulados com os relacionamentos baseados em valores e 

construtores da cultura da paz. A SOAF mantém esse processo de monitoramento e avaliação  

registrado em fichas de acompanhamento, relatórios com anexos de documentos 

comprobatórios da execução de cada atividade como: fichas de frequências, relatórios 

resumidos, fotos.  

 

Os educadores puderam optar, também, por questionários ( impressos ou orais) para 

que as crianças revelassem o grau de satisfação sobre os serviços oferecidos, sobre os 

materiais, profissioanis e os espaços utilizados, bem como sua satisfação pessoal em relação 

ao projeto em que participaram. Os resultados tomaram como base uma amostragem. 
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Tamanho da amostra em 50 participantes e a margem de erro de 10,46% e nível de 

confiabilidade de 90%. Foram utilizadas informações de cálculos no site solvis.com.br. 

Optamos  por analisar uma amostra para fazer inferências sobre o todo. Sabemos que 

esse tipo de representação não emite a perfeição das informações. Esta amostragem foi 

aleatória e representativa dos participantes do projeto, considerando as comunidades de 

atuação e a paridade de gênero, em forma de proporção, de acordo com o público alvo do 

projeto. As atividades da SOAF e as atividades específicas do futebol foram avaliadas pelas 

crianças como Ótimas e Boas. De forma geral uma avaliação que contempla todas as ações do 

projeto de forma exitosa e de exelente alcance para todos que participaram. Ao serem 

indagados acerca da importância da participação neste Projeto para sua vida, as crianças 

expressaram da seguinte forma: (Seguem os resultados.) 

“Esse projeto mudou completamente minha vida, depois que eu 

entrei/passei a ter uma saúde melhor/ as horas de lazer, é a segunda 

família que temos/ a importância de se sentir em casa e aproveitar a vida 

de forma saudável/ porque me ensina a jogar bola/ para se divertir com 

meus colegas/ aprender mais e me ajuda a seguir uma profissão/ aprender 

a conviver com as pessoas, uma oportunidade de aprender a jogar bola/ eu 

conheço coisas novas, lugares novos e aprendo coisas legais/ trabalho 

melhor/ tenho a oportunidade de jogar com meus amigos/ ter lazer/ a 

importância é que quando eu pratico esporte, me faz feliz/ espaço onde me 

divirto e aprendo mais/ não estar solto na rua e a SOAF é tipo uma casa para 

nós/ felicidade/ a gente aprende a respeitar os outros/ socialização e lições 

de vida/ que posso sair de casa e jogar bola/ muito boa/ porque é bom/ para 

ser um jogador/ aprender a não brigar com os amigos/ aprender a 

conviver/ brincar e aprender em equipe/ para a construção de cidadania.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solvis.com.br/
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Esse processo avaliativo e de monitoramento é bastante importante por considerar em 

ouvir demandas que precisam ser melhoradas, pois, é partir da participação e do contato 

direto com as crianças é que entendemos as peculiaridades de cada um. Atender bem cada 

criança e adolescente faz parte do cotidiano. Os espaços avaliados como “regulares” foram ao 

longo do desenvolvimento do projeto sofrendo significativas mudanças para melhor 

desempenho dos participantes. A quadra de esportes ganhou nova pintura e foram 

consertadas parte da estrutrura do telhado, dando melhor sombreamento. Redes de proteção 

foram fixadas. Quanto ao quesito alimentação, também foram observados, que em alguns 

momentos e de acordo com o horário das atividades, as crianças e adolescentes, preferem 

alguns tipos de alimentos à outros, considerando a variedade de locais e de alimentos 

disponiveis. Além dos alimentos que são comprados, há também, boa parte de alimentos que 

são doados, como leite, frutas, verduras, legumes. Fez-se necessário, a abertura de uma 

diálogo para entendimento dos tipos de alimentos saudáveis e necessários ao 

desenvolvimento do corpo e da mente e que são salutares ao correto crescimento, enfim, o 

acesso a bons alimentos, de forma saudável e em quantidade são procedimentos importantes 

para a construção de uma vida saudável e que são sempre observados pela equipe da 

Organização Social. Esses resultados obtidos foram tabulados e expostos na entidade. 

Concluindo esse mecanismo de monitoramento e avaliação e ao consideramos o projeto como 

salutar para os partipantes, perguntamos pra eles:  

-Você acha que este projeto contribuiu para seu desempenho escolar e/ou bem-estar 

(saúde, auto estima, etc)? 

“...melhora a saúde e o exercício físico/ porque atividades físicas melhoram 

o bem estar e a auto estima/ porque eu participo e melhoro a saúde/ ajuda 

no nosso desempenho escolar e também na nossa saúde e felicidade/ 
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melhora meus hábitos, eu faço mais exercícios/ me tornando uma pessoa 

melhor/ porque faz eu me sentir melhor/  porque eu fiquei mais animado/ 

porque é bom/ para aprender/ porque eles ensinam a gente/ me faz sempre 

ajudar o outro/ é uma forma de ajudar a nossa saúde/ me faz ter mais 

amigos/ porque brinco em grupo/ eu era tímido/ me ensinou a ser mais 

corajoso/ pra ter companheirismo/ para me exercitar e me socializar com 

as outras crianças/ as atividades nos ensinam bastante, coisas como, ser 

bom cidadão e atividades como o esporte ajuda no bem estar físico/ para 

brincar e correr/ eu aprendi o esporte de todos os jeitos/porque  eu aprendi 

a conviver melhor com os outros e me associar com as pessoas/ ele traz uma 

boa qualidade de vida.” 

 

O processo de Monitoramento e avaliação, na SOAF, também é medido pelo Índice de 

Desenvolvimento de Projetos Sociais (IDP). Trata-se de uma importante ferramenta de 

gestão utilizada.  Mensalmente é realizado o lançamento da participação, que são extraídos 

das folhas de frequência e assinaturas das atividades que são realizadas. Visando medir as 

ações realizadas na Organização e sua eficiência, o IDP faz uma relação entre atividades, 

beneficiários e suporte financeiro dos projetos desenvolvidos. Um formato técnico que 

permite a organização avaliar o seu desempenho, fazer os planejamentos das ações e até 

mesmo prestar contas à diretoria executiva, famílias e parceiros. 
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LIÇÕES APRENDIDAS 

• Formação de Lideranças  

 

A atuação das crianças e adolescentes no planejamento, execução e avaliação das atividades, 

além da formação continuada para grupos, em direitos, cidadania, combate a violência e 

focados na participação cidadã. Estrategicamente são fortalecidos os grupos com atividades 

ligadas a música, com aulas de violão e percussão, dança, habilidades manuais. O futebol é 

estratégico para motivar as crianças e adolescentes a serem protagonistas em outras áreas 

do conhecimento. As crianças líderes são identificadas pelos educadores nas ações e 

motivadas a exercer a liderança em formato de participação e empoderamento e são 

convidadas a fazer parte dos ciclos formativos junto aos educadores da Organização Social, 

opinando, planejando e avaliando conjuntamente. Atualmente existe um grupo de 30 

crianças, entre 6 e 12 anos que compões o Grupo Estratégico de Cidadania motivando-os a 

se tornarem lideranças dentro do espaço formativo que se tornou a SOAF. Nossas Crianças 

e adolescentes socializados e protagonistas, com talentos descobertos e estimulados no 

fortalecimento do processo ensino-aprendizagem e convívio social.  
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• Práticas de Proteção Infantil 

As práticas protetivas se tornaram o eixo das ações de futebol na SOAF. Tais ações tem como 

norteamento o contato direto com ações preventivas e de enfrentamento da violência, pois 

foram trabalhados os conteúdos sobre Direitos e Cidadania – com foco na contextualização 

sobre Violência, seus conceitos, estratégias de prevenção e enfrentamento. Ao longo das 

oficinas esportivas, as crianças e adolescentes recebem, dos educadores, em momentos 

oportunos, ações formativas e orientações acerca 

dos mecanismos de proteção infantil. São 

realizadas anualmente 03 grandes campanhas, 

Campanhas Livres de Violência com ações 

explicativas voltadas para o entendimento dos 

conceitos de violência. As crianças e adolescentes 

são motivadas a compreender os sinais de riscos 

e abusos. O encerramento aconteceu nas ruas da 

cidade em Marcha pelo fim da violência em busca 

da paz, sinalizando a busca pelo respeito aos 

diretos das crianças e adolescentes e 

consolidando uma Política de Proteção que seja de 

fato vivenciada também na comunidade. As 

crianças colaram cartazes nos estabelecimentos comerciais durante o percurso da 

caminhada, sinalizando o Art. 243 do ECA de proibição de vendas de bebidas alcoólicas, 

drogas, trabalho infantil. Também é realizada a Campanha de Combate à Violência Sexual de 

crianças e adolescentes com foco em oficinas temáticas e caminhada de encerramento. Uma 

boa prática realizada nessa campanha é focada na vacinação pelos bons tratos de crianças e 

adolescentes. Em visitas na comunidade, as crianças e adolescentes abordam as pessoas e 

explicam ações protetivas que são necessárias para que as pessoas se comprometam a zelar 

pela proteção infantil, daí recebem material informativo e assinam termo junto às crianças. 

Do mesmo modo, é realizado a Campanha de Combate ao trabalho infantil.  Foi realizada 

uma partida de futebol de rua com as crianças 

e adolescentes com a temática: Quando A 

Infância É Perdida, Não Tem Jogo Ganho. Nos 

preparativos para a Copa do Mundo 2018, e 

trazendo à tona as tradições de ornamentar 

ruas e espaços públicos e ainda com o intuito 

de mostrar que lugar de criança é ocupando o 

tempo com Esporte, lazer, Educação, 

Cidadania. As crianças ocuparam a Rua 

Antônia Maria Fernandes, próximo ao Centro 

da Cidade e junto aos moradores locais, foi realizada uma partida de futebol de rua, num ato 

simbólico que remonta à infância livre e segura. 
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• Promoção da Igualde de Gênero  

 

A participação de meninas nas ações esportivas saltou de 0,4 % para 38% durante a 

realização do projeto. O que era visto como “coisa de menino” dentro do futebol, passou a 

ser uma prática incentivada e vivenciada por meninas nas comunidades. A prática ganhou 

impacto com a realização do Campeonato feminino e consequentemente dos campeonatos 

mistos, ou seja, a presença de meninas em todas as equipes, junto aos campeonatos. Há 

sempre meninas integradas nas ações, sejam nas oficinas ou nos campeonatos e eventos. 

Não se trata de incluir apenas, mas de garantir um direito fundamental, ou seja, todas e todos 

devem ter os mesmos direitos, oportunidades, responsabilidades e obrigações. A prática 

adotada na SOAF, não apenas adota o time masculino e/ou feminino, como também estimula 

times mistos, com jogos e atividades mistas e com práticas incentivadoras da igualdade de 

gênero. A ação no esporte precisa crescer ainda mais.  
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• Futebol como prática cidadã 

As quatro edições do Campeonato Direitos Iguais, tiveram como finalidade a promoção da 

função social do futebol contextualizado com vivências voltadas a cultura do esporte, Direito 

do lazer, esportes e cidadania, e foi gerado reflexões ao combate à violência, drogas, ao 

racismo e à discriminação, meio ambiente, direitos da criança e adolescente e respeito à 

diversidade. Toda a prática está inspirada nos princípios da Política de Proteção a Crianças 

da SOAF, visa estabelecer normas para o desenvolvimento e realização de forma harmônica 

e disciplinada das práticas de futebol na Organização. O futebol praticado na Organização 

tem como diferencial a ausência de arbitragem. Entre as crianças e adolescente existem os 

mediadores que são líderes com a função de mediar conflitos no grupo, estes são escolhidos 

a partir da evolução no aprendizado cotidiano, os que se destacam torna-se mediadores. Essa 

prática é um incentivo à formação de lideranças, bem 

como baseia-se no respeito aos adversários e 

prevalecendo o espirito esportivo e  jogo limpo. 

No final das etapas dos campeonatos, foi 

notável o baixo número de faltas e atritos, 

comuns em competições, numa 

promoção do futebol para a cultura de 

paz.   

 

 

 

• Aumento do Conhecimento 

Sobre Direitos de Crianças e 

Adolescentes 

De maneira geral, as crianças foram ampliando seu campo de conhecimento sobre o as 

medidas protetivas e leis de proteção à infância. As ações do projeto Gols de Cidadania 

melhoraram seus conhecimentos acerca dessa 

temática.  As crianças do projeto conhecem o telefone 

do Disque 100, linha telefônica para denunciar 

violações de direitos humanos. As crianças 

receberam cópias do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e em todas as atividades, de forma direta 

ou indireta, eram tratados assuntos relacionados aos 

direitos. Relacionamentos baseados em valores e 

construtores da cultura da paz. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados da avaliação de impacto, demostrada neste estudo, indicam que as 

práticas aplicadas em futebol na Sociedade de Assistência à Criança- SOAF trouxeram 

oportunidades capazes de contribuir para a promoção de relacionamentos saudáveis entre 

crianças, adolescentes, jovens e seus pares nas mais diversificadas realidades, presentes nas 

comunidades de atuação aqui descritas.  

Este estudo contemplou os avanços e as oportunidades de aprendizagem e os 

mecanismos de monitoramento e avaliação conforme o andamento das práticas adotadas.  

O Projeto Gols de Cidadania oportunizou o acesso a ações ligadas ao futebol e 

formações em torno do direito da criança e do adolescente que foram de grande importância 

para a construção de mecanismos de proteção infantil, pois foram trabalhadas temáticas com 

pais e cuidadores diretamente. Ao todo, 158 famílias e 250 crianças e adolescentes 

promoveram-se com práticas de futebol em suas comunidades.  

Foram dois anos desenvolvendo um trabalho com futebol, com ações de inclusão, 

obtendo uma baixa evasão das crianças e adolescentes nas atividades; O vasto material 

esportivo utilizado foi fundamental para desenvolver boas técnicas e só foi possível graças 

ao Programa de Apoio do Football for Hope (FFH).  

 A Presença do futebol nas comunidades é contagiante pela alegria e espontaneidade. 

A Presença feminina fortaleceu e impactou, sendo experiência inédita e bastante fortalecida 

entre as ações do projeto. A Organização destacou-se, no cenário comunitário, graças a este 

apoio de transformação social. Somos gratos pela confiança, pelo apoio e pela oportunidade 

de ajudar a transformar vidas através do futebol. 
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