
           
 

 

 

PROJETO ESPORTE CIDADAO: UM EMPREENDIMENTO 

SOCIOESPORTIVO 

 

O Projeto Esporte Cidadão, uma parceria UNISPORT, SUDESB e Governo do Estado 

da Bahia, é um projeto inclusivo que tem no esporte sua principal ferramenta de 

transformação e construção cidadã. 

As ações nas modalidades Karate, Boxe, Futebol, Voleibol e Basquetebol atingem 

aproximadamente 500 jovens, de 07 a 17 anos, em localidades em situação de 

vulnerabilidade socioassistencial, no município de Camaçari e são acompanhadas por 

uma equipe de educadores físicos, supervisão, serviço social além da 

coordenação técnica da UNISPORT/BAHIA. 

A missão empreendida é a melhoria na 

qualidade de vida dos jovens, 

objetivando, de forma lúdica a iniciação 

esportiva, e consequentemente a 

diminuição dos índices de violência, o 

fortalecimento da autoestima, a mudança de 

paradigmas comportamentais, além do alcance qualitativo na estrutura familiar e 

educacional.  

O Projeto Esporte Cidadão tem reafirmado uma das 

premissas do Estatuto da Criança e 

do Adolescente que diz no seu Art. 

3º.: 

“A criança e o adolescente gozam de 

todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 

Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades...”.  

           

     



           
 

 

 EIXOS COMPLEMENTARES: 

 

Objetivando a articulação e fortalecimento das 

ações entre sociedade civil e Estado, e com a 

intenção de melhorar a qualidade de vida dos 

sujeitos envolvidos, 

a equipe 

interdisciplinar da UNISPORT tem estruturado suas 

ações alinhando parcerias com a rede 

socioassistencial local e da regiao metropolitana. E, 

portanto, elegeu alguns pontos estruturantes para 

complementar sua intervenção, como planejamento 

familiar,e a parceria feita com o CEPARH (Centro 

de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana) é uma realidade. 

Instrumentalizando não somente as familias dos jovens envolvidos,mas 

tambem toda a comunidade, em açoes educativas, preventivas e de 

contracepção como laqueadura e vasectomia.  

Fundamental tambem a parceria com o  Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e do Adolescente de Camaçari 

(CMDCA), dando publicidade as ações 

executadas, além de certificar a condução 

técnico metodológica do projeto.  

Parceria importante, tambem, com o Centro 

de Atendimento Psicossocial Infantil 

(CAPSi) do município de Camaçari, que é parte da rede de atenção à saúde 

mental, e por ter uma demanda reprimida, por atividades esportivas 

complementares às atividades terapêuticas, solicitam a inserção de alguns 

jovens atendidos, nas ações desenvolvidas pelo Projeto Esporte 



           
Cidadão(respeitando sua condição psicossocial), o que só reafirma o impacto 

psicossocial do esporte na vida das pessoas. Alem das parcerias com a 

sociedade civil, em especial na area de psicologia, e de forma voluntaria. 

 KARATE E BOXE: 

 

      

  

     

 

 



           
 

 

 FUTEBOL,VOLEI E BASQUETE: 

 

 

 

 

 

 

 



           
 

 

 AÇOES COMUNITARIAS E EM REDE: 

 

  

 

 

 



           
 

 

Desta forma, através das ações esportivas, e considerando os jovens em suas 

particularidades, o Projeto Esporte Cidadão tem alcançado a meta proposta 

que é a INCLUSAO e portanto seus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


