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Introdução: infelizmente vemos um enaltecimento das qualidades ruins do esporte, a 

individualização, mercantilização, segregação. Mas Freire (2012) nos mostra que o 

esporte pode nos ensinar para toda a vida quando tratado como educacional. Objetivo: 

compreender o significado do esporte, natação, para crianças em situação de pobreza. 

Metodologia: a amostra foi composta por 18 crianças, com idade entre 8 e 12 anos, de 

um projeto sem fins lucrativos. Foi realizada uma entrevista de Grupo Focal, gravada e 

analisada, retirando de seus dizeres 24 palavras, separando em 4 temas, relacionado com 

as teorias de Freire e Bento. Resultados: como resultados chegamos em quatro temas que 

se destacam e dão o significado do esporte para as crianças. Saúde; para Freire (2012) e 

Bento (1999) a saúde por meio do esporte para as crianças é de suma importância, pois 

ao assimilarem o esporte facilitará a permanência no esporte, mantendo-se saudável 

quando adulto. Aprendizagem; Freire (2012) ressalta que devemos ensinar a todos sem 

exceção, e ensinar mais que esporte (coragem, diálogo, confiança generosidade, e 

solidariedade) para que possam passar a diante. Lazer: segundo Bento (1999), podendo 

ser tratado como continuação do trabalho e uma ferramenta de manipulação para a 

ocupação do tempo livre, e uma atividade livre, sem controle, facilitando a criatividade e 

socialização por meio dele. E meio de vida: uma vez que uma grande parte da crítica 

sobre o esporte recai sobre a profissionalização e lucros no esporte, para Bento (1999) e 

Freire (2012) o esporte pode sim servir como meio de sustento para suas vidas, desde que 

o façam por escolha própria. Considerações finais: o esporte pode sim ser ensinado para 

ser levado por toda a vida, basta apenas o professor elencar quais valores enaltecer, e não 

fazer do esporte um local de autoritarismo e sim um espaço democrático e de socialização. 

Palavras-chaves: criança, esporte, educação.  

 


