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Introdução: Os Centros de Treinamento voltados para o esporte de alto rendimento do 

Estado de São Paulo contemplam diversas modalidades, tais como Atletismo, 

Ginástica, Boxe e Natação. Algumas destas instalações podem ser frequentadas e 

utilizadas por outras pessoas que não atletas do alto rendimento por meio de projetos 

e parcerias. Este estudo tem o objetivo de investigar de que forma os três Centros de 

Esporte de Alto Rendimento situados no Estado de São Paulo investigados (Centro 

Esportivo de Alto Rendimento de Campinas - CEAR, Arena Caixa em São Bernardo 

do Campo e Centro de Boxe de Santo Amaro) oferecem possibilidades para que haja 

participação esportiva e recreativa de indivíduos que não estão ligados ao esporte do 

alto nível. Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo que contempla pesquisa de 

campo e bibliográfica. Ao visitar os Centros de Treinamento houve construção de 

diários de campo, aplicação de entrevistas e questionários, coleta de imagens, vídeos 

e posteriormente, análise dos dados obtidos. Resultados: Após visitar os três Centros 

de Treinamento intitulados de Alto Rendimento/Excelência localizados no Estado de 

São Paulo foi possível perceber que há projetos que visam integrar o público que se 

encontra próximo destes locais, o que demonstra a abertura das instalações para 

atividades que não estão ligadas apenas ao esporte de alto nível. Em alguns ambientes 

notou-se que há facilitação da relação entre crianças e ídolos do esporte, já que há 

convívio entre eles no mesmo ambiente. Constatou-se, portanto, que há projetos 

sociais sendo oferecidos nestas instalações, principalmente para crianças e jovens. 

Considerações finais: por meio deste estudo pode-se notar que é possível que haja a 

interlocução do esporte nas suas diferentes manifestações (esporte de base até o alto 

nível) e que há projetos sociais em vigor que permitem o contato de crianças e jovens 

com atletas de elite do Brasil. 
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