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SOBRE REXONA
Rexona acredita no poder do movimento para transformar vidas; acredita que todos devem 
ser capazes de experimentar os incríveis benefícios físicos, mentais e sociais que o movimento 
traz. Como marca de antitranspirante e desodorante número um do mundo, Rexona tem 
orgulho de fazer produtos que mantêm milhões de pessoas se sentindo frescas enquanto 
estão em movimento - mas tem o compromisso de ir além, garantindo que todos tenham o 
direito de se mover, independentemente de raça, sexo e habilidade percebida .  

PROJETO REXONA QUEBRANDO BARREIRAS
Em parceria com a Beyond Sport, uma empresa líder na promoção de mudanças sociais 
sustentáveis por meio do esporte, o Projeto Rexona Quebrando Barreiras dará aos jovens a 
confiança e a oportunidade que precisam para se moverem.  

O projeto se concentra em apoiar os jovens, especialmente aqueles que enfrentam as 
maiores barreiras para ser eles mesmos, equipando-os com habilidades de vida essenciais, 
como confiança, trabalho em equipe e resiliência. Ao proporcionar-lhes acesso a treinadores 
e mentores, além de espaços seguros para se movimentarem, esses jovens poderão encontrar 
a confiança que precisam para quebrar limites – aqueles que são impostos por eles próprios 
e pela sociedade.  

Alcançamos isso proporcionando aos jovens acesso a programas baseados em esportes, 
bem como equipando treinadores e líderes comunitários com as habilidades necessárias 
para fomentar mudanças de comportamento em longo prazo que, no fim, ajudarão a 
transformar a vida desses jovens. 

Por meio do Projeto Rexona Quebrando Barreiras, Rexona quebrará as barreiras que 
impedem as pessoas de se moverem, apoiando a luta da Rexona por um mundo onde todos 
tenham confiança para se mover mais. 

PROGRAMA DE TREINAMENTO DO PROJETO REXONA 
QUEBRANDO BARREIRAS
O Programa de Treinamento de Rexona é um treinamento digital, projetado, produzido 
e fornecido pelas melhores organizações de esporte para fins de mudança social para 
equipar treinadores, professores e líderes comunitários com as habilidades necessárias para 
capacitar os jovens com a confiança que precisam para superar barreiras e alcançar mais 
com suas vidas. 
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RESUMO DO MÓDULO 3
Este módulo, desenvolvido em Projeto Rexona Quebrando Barreiras, se foca em como 
promover um ambiente inclusivo por meio do movimento.

As atividades ensinam aos treinadores participantes e Parceiros de Implementação como 
usar a atividade física para abordar diferentes questões relacionadas à inclusão, incluindo: 
compreensão do “outro”, igualdade de gênero, habilidades variadas, orientação sexual e 
questões contra o racismo. Existem atividades interativas para quebrar o gelo para que os 
usuários participem enquanto assistem e uma sessão de perguntas e respostas sobre como 
criar um programa para outras comunidades na sua localidade.

Este módulo é para os Parceiros de Implementação, treinadores e líderes que trabalham com 
uma ampla faixa etária, diversidade de esportes e níveis de habilidade. Embora destinado a 
ser relativamente avançado, ele será adaptável para usuários menos experientes nesta tarefa.

OS PRINCIPAIS RESULTADOS DO MÓDULO INCLUEM: 
• Os facilitadores serão mais capazes de promover o movimento e a brincadeira por meio 

de seus programas, tanto pessoalmente quanto online.

• Os facilitadores serão mais capazes de fornecer oportunidades de movimento que 
atendam às necessidades de uma gama mais ampla de jovens.

• Os facilitadores serão mais capazes de entregar o programa de uma forma que promova 
a inclusão e a diversidade.

• Os facilitadores se sentirão mais à vontade para adaptar e criar jogos e atividades 
para os participantes que atendam às necessidades dos participantes de um conjunto 
diversificado de origens.

• As organizações comunitárias terão um caminho mais claro para treinar facilitadores e 
implementar programas baseados em movimento que incluem jovens de todas as origens 
e habilidades.

• Os participantes do programa para jovens se sentirão mais confiantes ao interagir com 
pessoas de diferentes origens e habilidades. 

A Coaches Across Continents (CAC) gostaria de compartilhar algumas diretrizes gerais de 
treinamento que podem ajudar você com a implementação dos jogos.

• Gentileza: Trate seus jogadores com gentileza para que eles gostem de vir às suas 
sessões.

• Inclua todos: Certifique-se de que todos estejam envolvidos na atividade. Ninguém deve 
estar sentado ou esperando em longas filas. 

• Mostre um exemplo: Ao explicar coisas aos seus jogadores, tente mostrar um exemplo 
sempre que possível, em vez de explicar as coisas com palavras.

• Regra dos 80/20: Os jogadores devem estar jogando por pelo menos 80% do tempo e 
apenas 20% deve ser gasto explicando as regras e discutindo os impactos dos jogos. Use 
progressões para que eles aprendam brincando.

• Paciência: Seja paciente com seus jogadores e dê-lhes tempo para entender as regras e 
desenvolver uma estratégia para resolver seus problemas. 

• Resolve seu problema: Deixe que os jogadores resolvam seus próprios problemas. Sua 
solução pode não ser apropriada para eles. Incentive-os a compartilhar ideias uns com 
os outros.

• Permita que erros sejam cometidos: Você e seus jogadores cometerão erros! Aproveite e 
aprenda com eles. 

• Redefina o vencedor: Explore novos significados de vitória/sucesso que podem ser 
diferentes do esporte tradicional (ou seja, encontrar soluções criativas para um problema, 
trabalhar juntos). 

• Faça perguntas: Faça perguntas aos seus jogadores sobre o jogo, em vez de falar sobre 
o impacto social. Permita que eles façam conexões entre o jogo e a vida.

• Comemore a criatividade: Pense em diferentes formas de jogar os jogos neste pacote e 
adapte-os para diferentes questões sociais ou diferentes necessidades de seus jogadores 
(idade, habilidade etc.).

• Improvise: Se você não tiver todo o equipamento necessário para um jogo, simplifique-o 
ou use alternativas (ou seja, garrafas em vez de cones, camisetas amarradas em vez de 
coletes).

• Divirta-se: Se você estiver se divertindo, seus jogadores também se divertirão. Encontre 
novas formas de amar o que faz e você criará um ambiente onde aprender é divertido. 

Salvaguarda e proteção: Para ver a versão completa dos procedimentos de proteção à 
criança veja o documento da CAC sobre a iniciativa SAFE através deste link. 

CRIAR UMA CULTURA DE 
APRENDIZAGEM AUTÔNOMA

CHECKLIST 
DO COACH

5

https://coachesacrosscontinents.org/wp-content/uploads/2021/03/CAC-SAFE-Summation-2020-1.pdf


E CRIAR™ ATIVIDADES PARA QUEBRAR O GELO: MOVER E 
ATIVIDADES PARA QUEBRAR O GELO: 

ATIVIDADES PARA QUEBRAR O GELO: 

IDADES PARA QUEBRAR O GELO: MOVER E 
          ATIVIDADES PARA MOVER E CRIAR™

MOVER E CRIAR™MOVER E CRIAR™
ATIVIDADES PARA QUEBRAR O GELO: 

ATIVIDADES PARA 
ATIVIDADES PARA 

ATIVIDADES PARA QUEBRAR ATIVIDADES PARA 
QUEBRAR O GELO:  
MOVER E CRIAR™

CHECKLIST DE EQUIPAMENTO: 
✓ 1 x objeto de qualquer tamanho (tampa de garrafa, pedra, 
blusa etc.)  

POSSÍVEIS TEMAS: 
Criatividade, Movimento, Encontrar Soluções

TEMPO: 
10-15 minutos

ORGANIZAÇÃO:
1. Encontre qualquer objeto pequeno e coloque-o no 

chão.
2. Use quantas formas diferentes de movimento e 

maneiras de passar por cima do objeto forem 
possíveis. 

EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA 
DISCUSSÃO: 
• Quantas soluções diferentes foram 

encontradas para um problema? 
• Todos encontraram as mesmas soluções? 
• Como isso se relaciona com nossas vidas? 
• Quais são as áreas na sua vida em que 

você precisa resolver problemas?

POSSÍVEIS PROGRESSÕES E 
ADAPTAÇÕES:
• Você pode fazer isso sozinho ou, se 

quiser ser super criativo, encontre 
um parceiro e tente fazer isso 
juntos! 

• Os jogadores formam grupos 
de três e encontram novas 
maneiras de mover os cones 
juntos. 

• Os jogadores podem alterar 
o tamanho e a forma do 
objeto para torná-lo mais 
desafiador. 

• Este jogo é mais sobre 
ser criativo e encontrar 
soluções. Portanto, 
forneça esse ambiente 
e tranquilidade aos 
seus participantes. 
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INCLUSÃO™ - COM JAMIE ATIVIDADE 1: INCLUSÃO SOCIAL™ - COM 
ATIVIDADE 1: INCLUSÃO SOCIAL™ - COM JAMIE

ATIVIDADE 1: INCLUSÃO SOCIAL™ - COM JAMIE

IVIDADE 1: INCLUSÃO SOCIAL™ - COM JAMIE
INCLUSÃO SOCIAL™  - COM JAMIE

JOGO 1: INCLUSÃO SOCIAL™ - COM JAMIE
JOGO 1: INCLUSÃO SOCIAL™ - COM JAMIE

JOGO 1: INCLUSÃO SOCIAL™ 
JOGO 1: INCLUSÃO SOCIAL™ 

JOGO 1: OPORTUNIDADESATIVIDADE 1: 
INCLUSÃO SOCIAL™ - 
COM JAMIE 

CHECKLIST DE EQUIPAMENTO: ✓  1 bola 

POSSÍVEIS TEMAS: Inclusão Social, Discriminação

TEMPO: 10-20 minutos

ORGANIZAÇÃO:
1. Divida o grupo em equipes de aproximadamente 7 a 10 jogadores. 
2. Cada equipe forma um círculo em torno de um jogador central.  
3. Os jogadores tentam acertar o jogador central com a bola (que representa a discriminação) 

abaixo do joelho. 
4. Quando o jogador é atingido, ele troca com alguém de fora.  
5. Troque de jogadores regularmente. 

EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO:
• Antes das progressões e adaptações:
 • O que a bola representa? 
 • Há pessoas que são excluídas da sociedade? 
 • Todos estão incluídos nas atividades esportivas e de movimento?
• Após as progressões e adaptações:
 • Como o jogo mudou? 
 • Ser atingido pela bola foi mais fácil ou mais difícil? 
 • A proteção foi eficaz? 
 • A proteção bloqueou todas as bolas ou algumas pessoas foram atingidas? Por quê?
 • Quantas pessoas foram atingidas? 
 • Mais ou menos pessoas foram atingidas do que na rodada anterior? Por quê? 
 • Como este jogo se relaciona com a vida? 
 •  O que pode nos ajudar a proteger e apoiar as pessoas que estão sendo excluídas ou 

discriminadas?   

POSSÍVEIS PROGRESSÕES E ADAPTAÇÕES:
• Primeira progressão e adaptação:
 •  Pergunte ao grupo sobre uma pessoa que pode proteger alguém que está sendo excluído da 

sociedade ou do esporte. 
 •  Escolha uma dessas pessoas que pode oferecer proteção e coloque um segundo jogador no 

meio. Este jogador pode ser atingido pela bola e proteger a pessoa que está sendo excluída 
da sociedade ou do esporte.

• Segunda progressão e adaptação:
 •  Pergunte ao grupo sobre outra pessoa que pode ajudar a apoiar alguém que está sendo 

excluído a ser incluído no esporte ou na sociedade. 
 •  Escolha uma dessas pessoas que pode oferecer apoio e coloque um terceiro jogador no meio. 

Agora, dois jogadores podem proteger a pessoa que está sendo excluída, bloqueando a bola 
deles. 

 •  Em vez de lançar a bola com as mãos, os jogadores do lado de fora também podem jogar 
com os pés tentando tocar o jogador do meio com a bola abaixo dos joelhos. 

 •  Adaptação para participantes com deficiência física: você pode pedir a todos os 
participantes que se sentem em vez de ficarem de pé ou permitir que os jogadores de fora 
apenas rolem a bola no chão. Os jogadores no meio podem se mover como desejarem.
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          JOGO 2: INCLUINDO TODOS™ ATIVIDADEATIVIDADE 2: INCLUINDO TODOS
ATIVIDADE 2: INCLUINDO TODOS™ 

ATIVIDADE 2: JOGO INCLUINDO TODOS™ 

 IDADE 2: INCLUINDO TODOS™ 
ATIVIDADE 2: INCLUINDO TODOS™ INCLUI

ATIVIDADE 2: INCLUINDO TODOS™ 
JOGO 2: INCLUINDO TODOS™ 

JOGO 2: INCLUINDO 
JOGO 2: INCLUINDO 

JOGO 2: APRENDIZAGEM ATIVIDADE 2:  
INCLUINDO TODOS™ - 
COM REGINA

CHECKLIST DE EQUIPAMENTO: 
✓  1 bola
✓  2 gols ou redes
✓  10 cones
✓  5 coletes
✓  Use qualquer coisa que você tiver por aí, como tampas de garrafa, pedras ou blusas, 

se você não tiver coletes ou cones

POSSÍVEIS TEMAS: Discriminação, Inclusão Social

TEMPO: 15-30 minutos

ORGANIZAÇÃO:
1. Duas equipes jogam um jogo cujo alvo seja um gol. Pode ser futebol ou um jogo 

parecido, como netball, hóquei ou basquete, em que o objetivo é mover a bola pelo 
campo e marcar um gol. 

2. Peça por 2-6 voluntários. 
3. Esses jogadores ficam à margem do campo e não entram no campo. 
4. O papel deles é seguir o movimento da bola com sua trajetória de corrida. 
5. Troque os jogadores do lado de fora depois que perceber que estão ficando cansados. 
6. Você pode pausar o jogo e discutir as perguntas abaixo. Fique à vontade para 

adicionar as suas próprias perguntas! 

EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO:
• Como os jogadores do lado de dentro se sentem? 
• E quanto aos que estão do lado de fora? 
• Você consegue fazer alguma conexão entre o jogo e a sociedade? 
• Qual é a sensação de ser excluído? 
• Alguém já se sentiu diferente dos outros? Isso é OK? Por que ou por que não? 
• O que você acha que pode você fazer nas suas comunidades pelas pessoas que se 

sentem excluídas ou estigmatizadas?

POSSÍVEIS PROGRESSÕES E ADAPTAÇÕES:
• Você pode jogar novamente com pessoas diferentes do lado de fora, mas desta vez 

deve haver uma maneira de eles se juntarem aos outros que estão no campo. 
• O grupo pode apresentar ideias ou você pode apresentar um novo conceito. Por 

exemplo:
 •  Um jogador em campo faz um passe e depois troca com o jogador na lateral.
 •  Um jogador em campo faz um passe para o jogador na lateral e eles trocam.
 •  Uma vez que um jogador entra em campo, ele permanece dentro até que não haja 

mais ninguém do lado de fora. 
• Em vez de jogar futebol, você pode usar as regras do netball para que os jogadores 

não precisem se mover o tempo todo. 
 •  Quando você tem a bola, você só pode girar, não correr.
 •  Os jogadores não podem atacar; apenas interceptar ou recuperar as bolas caídas.
 •  Para marcar um gol, o jogador deve pegar a bola na linha de fundo.
 •  Dê aos jogadores a oportunidade de trocar de lugar com os que estiverem do lado 

de fora quando/se eles se sentirem cansados.
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               MOVER, SEGUIR E LIDERAR™ ATIVIDADES PARA QUEBRAR 
ATIVIDADES PARA QUEBRAR O GELO: 

ATIVIDADES PARA QUEBRAR O GELO: 

 ADES PARA QUEBRAR O GELO: MO
                                                  MOVER, SEGUIR 

LIDERAR™GUIR E LIDERAR™ A
ATIVIDADES PARA QUEBRAR O GELO:  

ATIVIDADES PARA QUEBRAR O GELO:  
ATIVIDADES PARA 
QUEBRAR O GELO:  
MOVER, SEGUIR E 
LIDERAR™

CHECKLIST DE EQUIPAMENTO: 
✓  Não é necessário equipamento    

POSSÍVEIS TEMAS: 
Liderança, Movimento

TEMPO: 
5-15 minutos

ORGANIZAÇÃO: 
Se estiver jogando em pessoa: 
1. Divida o grupo em equipes, dando um número para cada jogador. 
2. As equipes se organizam em uma fileira com o número um começando na frente. 
3. O jogador da frente é sempre o líder e decide que movimento a equipe faz e em 

que direção. 
4. Depois que os jogadores aprenderem o jogo, o técnico chama um número e 

esse jogador se torna o líder da fileira e decide o movimento de toda a fileira.

Se estiver jogando virtualmente (por Zoom etc.):
1. Peça a todos que liguem suas câmeras e dê um número a cada um. 
2. O número um começa fazendo um movimento e/ou som que o resto do grupo 

deve seguir. 
3. Daí, a primeira pessoa diz outro número e ela se torna o líder.   

EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO:
• Como o líder se sentiu no início, liderando o tempo todo? 
• Como os outros se sentiram? 
• Qual foi a diferença na segunda rodada, quando todos tiveram a chance de 

liderar? 
• Como você se sentiu? 
• Quais foram algumas das diferentes qualidades de liderança neste jogo? 
• E em outras partes da sua comunidade?

POSSÍVEIS PROGRESSÕES E ADAPTAÇÕES:
• Se estiver jogando em pessoa, cada fileira pode ter uma bola. O líder fica com a 

bola e, quando houver a troca de líderes, a bola também muda.
• Alternativamente, o líder atual chama o número do novo líder na sua fileira.
• Você também pode fazer com que os líderes mudem de fileira: Chama-se um 

número e esse jogador deixa sua fileira para se tornar um líder.
• Adaptação para participantes com deficiência física: coloque cadeiras em linha 

reta, se possível. Os jogadores também podem se sentar no chão. O número 1 
fica sentado na frente, o número 2 atrás e assim por diante. 

• Conforme mostrado acima, os jogadores devem “seguir” (copiar as ações) o líder. 
Quando o líder chama um novo número, ele se move e troca de lugar com o 
número chamado. A pessoa da frente agora é o novo líder.
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NCLUSIVIDADE™ ATIVIDADEATIVIDADE 3: CONSCIÊNCIA DA 
ATIVIDADE 3: CONSCIÊNCIA DA 

ATIVIDADE 3: CONSCIÊNCIA DA INCL

 3: CONSCIÊNCIA DA INCLUSIVIDADE™
                             DA INCLUSIVIDADE™ - COM

ATIVIDADE 3: ATIVIDADE 3: 
JOGO 3: CONSCIÊNCIA DA 

JOGO 3: CONSCIÊNCIA DA 
JOGO 3: OFERECENDO 

SEGMENTO SEGMENTO
ATIVIDADE 3: 
CONSCIÊNCIA DA 
INCLUSIVIDADE™ -  
COM BENNY

CHECKLIST DE EQUIPAMENTO: 
✓  1 bola
✓  6 gols
✓  5 coletes
✓  Use qualquer coisa que você tiver por aí, como tampas de garrafa, pedras ou blusas, se 

você não tiver coletes ou cones   

POSSÍVEIS TEMAS: 
Responsabilidade Social, Conscientização, Inclusão

TEMPO: 
15-30 minutos

ORGANIZAÇÃO:
1. Duas equipes jogam entre si com até 3 gols de cada lado do campo.
2. No início, todos os jogadores caminharão de costas sem conversar enquanto jogam o 

jogo. 
3. Quando um jogador marca um gol, ele pode andar de frente. 
4. Quando uma equipe conecta 3 passes, essas 3 pessoas podem correr (de frente ou de 

costas dependendo do jogador). 
5. Quando todos puderem correr, todos poderão falar. 

EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO:
• O que você achou do jogo? 
• Como você pode conectar este jogo com o que acontece ou não na sua comunidade? 
• O que os gols podem representar? 
• O que os passes podem representar? 
• Como isso pode se relacionar especificamente com a realidade de certos membros da 

sua comunidade? 
• Se você fez um gol, o que fez a seguir? 
• O que uma pessoa com poder na sua comunidade pode fazer para apoiar outras 

pessoas que podem não ter tido as mesmas oportunidades de sucesso/de “fazer um 
gol”?

POSSÍVEIS PROGRESSÕES E ADAPTAÇÕES:
• Comece com as várias etapas conforme descrito acima ou simplifique o jogo antes de 

aumentar gradualmente a dificuldade. Isso pode incluir a escolha de uma regra ou 
imposição de limitações no começo (ou seja, caminhar antes de correr ou ficar em silêncio 
antes de falar).

• Experimente adicionar outros jogadores à medida em que as equipes vão aprendendo o 
jogo.

• Discuta as conexões com a vida fora do campo. 
• Este é um bom exercício para fornecer oportunidades para os jogadores traçarem 

estratégias após as discussões de equipe e decidirem como eles podem adaptar seus 
jogos. 

• Se andar de costas for difícil, os jogadores podem andar de frente, mas só podem  
passar para trás. Depois de fazerem um gol, eles podem passar de frente. 
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     ™ JOGO 4: ESCOLHAS™ ATIVIDADEATIVIDADE 4: ESCOLHAS™
ATIVIDADE 4: ESCOLHAS™ ATIVIDADE 4: ESCOLHAS™

ATIVIDADE 4: ESCOLHAS™ ATIVIDADE 4: 

DADE 4: ESCOLHAS™ ATIVIDADE 4: 
ATIVIDADE 4: ESCOLHAS™ ATIVIDADE 4: 

ATIVIDADE 4: ESCOLHAS™ ATIVIDADE 4: 
ATIVIDADE 4: ESCOLHAS™ ATIVIDADE 4: 

ATIVIDADE 4: ESCOLHAS™
JOGO 4: CONFIANÇA

JOGO 4: CONFIANÇAATIVIDADE 4:
ESCOLHAS™ 
COM ESTAHAPPY

CHECKLIST DE EQUIPAMENTO: 
✓ Não é necessário equipamento  

POSSÍVEIS TEMAS: 
Poder, Privilégio, Chance, Escolha

TEMPO: 
5-15 minutos

ORGANIZAÇÃO:
1. Divida os jogadores em dois grupos.
2. Selecione alguns jogadores para fazer um círculo ao redor do treinador no 

meio.  
3. O treinador fecha os olhos, gira e escolhe um jogador. Alternativamente, 

use um processo de seleção aleatória diferente.
4. Os jogadores retornam aos seus grupos e o grupo do jogador selecionado 

vira o “grupo de poder”.
5. Este “grupo de poder” decide a atividade ou o movimento.
6. O outro grupo deve fazer a atividade ou o movimento selecionado.
7. O “grupo de poder” pode mudar a atividade ou o movimento a qualquer 

momento.

EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO:
• Como o jogo está indo até agora? 
• Qual é a sensação de ter poder de escolha ou não? 
• Quem tem poder neste jogo? 
• Qual fator decidiu quem tem poder? 
• Como isso se relaciona com a sociedade? 
• O que você pode mudar nessa realidade? 
• Como você pode criar mais oportunidades de escolha, 

independentemente de onde/como alguém nasceu ou de quem alguém é?
• Se continuarmos jogando, o que você mudará no jogo?
• O que você diria ao grupo com escolha?
• O que você diria ao grupo sem escolha?

POSSÍVEIS PROGRESSÕES E ADAPTAÇÕES:  
• Você pode se aprofundar mais em como este jogo se relaciona com a 

desigualdade e a inclusão: 
 •  O treinador/indicador representa a chance, a sorte e as circunstâncias 

no nascimento e decide quem nasceria com “poder” e quem nasceria 
com menos ou nenhum “poder”. 

• Uma segunda progressão pode criar um ponto de partida mais igual para 
todos os jogadores. Ofereça aos jogadores a oportunidade de apresentar 
ideias sobre como isso pode ser implementado. 

• Adaptação para participantes com deficiência física: os jogadores podem 
escolher se querem sentar ou ficar em pé enquanto jogam.
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ATIVIDADE BÔNUS
ATIVIDADE 
BÔNUS: 
ADAPTANDO OS 
MOVIMENTOS™

CHECKLIST DE EQUIPAMENTO: 
✓ 1 bola
✓ 4 cones
✓ 5 coletes
✓  Use qualquer coisa que você tiver por aí, como tampas de garrafa, pedras ou blusas, se você 

não tiver coletes ou cones

POSSÍVEIS TEMAS: Transformando a sociedade, construindo a comunidade

TEMPO: 10-20 minutos

ORGANIZAÇÃO:
1. Comece a atividade em um espaço de tamanho médio onde todos tenham espaço suficiente 

para se mover. 
2. Use cones ou objetos que podem ser movidos (até mesmo pessoas) para ajustar o tamanho 

do espaço enquanto você joga. 
3. Você pode jogar um jogo cujo objetivo é fazer um gol ou, em vez disso, se concentrar na 

posse, passe ou movimento da bola. Alternativamente, jogue sem bola e deixe os jogadores se 
moverem pelo espaço fazendo exercícios diferentes.

4. Após alguns minutos, faça uma pausa e pergunte ao grupo algo que os causa dúvidas ou os 
impede de fazer algo que desejam. 

5. Em seguida, reduza o espaço e continue jogando. 
6. Faça uma nova pausa, faça a mesma pergunta e identifique um novo fenômeno que eles 

desejam eliminar. 
7. Reduza o espaço novamente. Repita isso quantas vezes forem necessárias para que todos 

caibam no espaço mas se sintam desconfortáveis, de forma que o grupo quase não consiga 
jogar/passar/se mover.

EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO:
• Como podemos eliminar ou prevenir esses desafios à nossa confiança e movimento? 
• De que habilidades precisamos? 
• Como precisamos evoluir? 
• Quando evitamos esses problemas ou eliminamos esses comportamentos, o que estamos 

agregando à sociedade? 
• Como podemos representar isso no jogo?

POSSÍVEIS PROGRESSÕES E ADAPTAÇÕES:  
• Jogue novamente, mas, desta vez, quando você fizer uma pausa, pergunte ao grupo algo 

que eles queiram ver mais nas suas comunidades, algo novo e diferente que eles queiram 
apresentar ou uma solução prática que eles encontraram durante a discussão. 

 •  Você pode desafiar os jogadores tentando evitar coisas inespecíficas como “amor”, mas 
pedindo que mencionem algo mais específico que demonstra amor/compaixão/empatia. 

 •  Aumente o espaço e continue jogando. Faça uma pausa, discuta uma nova ideia, aumente 
o espaço, jogue. 

 •  Repita isso até que haja ainda mais espaço do que quando você começou o jogo. 
• Os jogadores podem escolher sentar ou ficar de pé. Se estiverem de pé, eles devem se mover 

após cada passagem. Se estiverem sentados, eles devem se mover a cada 3 passagens que 
fizerem e podem rastejar, rolar ou se levantar e caminhar/correr para um novo ponto. 

• Os jogadores podem escolher usar as mãos ou os pés, dependendo do que deixá-los mais 
confortáveis.
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CHECKLIST DE EQUIPAMENTO: 
✓ 4 cones
✓  Use qualquer coisa que você tiver por aí, como tampas de garrafa, pedras ou blusas, se 

você não tiver cones 

POSSÍVEIS TEMAS: Acesso a oportunidades

TEMPO: 15-30 minutos

ORGANIZAÇÃO: 
1. Divida o grupo em 3 equipes que começam em uma caixa quadrada.
2. Pelo menos 5 “desafios”, representados por cones ou outros objetos, ficam fora do quadrado.
3. O treinador decide quais serão esses “desafios” (por exemplo, o cone laranja pode exigir 20 

agachamentos).
4. Esses “desafios” representam oportunidades de trabalhar duro e alcançar algo na vida. Os 

jogadores podem decidir quais seriam as conquistas, como conseguir um emprego, concluir 
os estudos ou ter uma conta no banco.

5. A equipe 1 ganha acesso a esses “desafios” (oportunidades) imediatamente e se revezam 
para completá-los do lado de fora do quadrado.

6. A equipe 2 só pode obter acesso aos “desafios” (oportunidades) depois de concluírem uma 
tarefa de grupo dentro do quadrado, tal como fazer 1 jogador cruzar o quadrado sem tocar 
o chão.

7. A equipe 3 só pode obter acesso aos “desafios” (oportunidades) depois que alguém de 
outra equipe “abrir a porta” batendo nas mãos uns dos outros. Se houver bolas, eles podem 
receber um passe para permitir que saiam do quadrado e concluam os “desafios”.

8. Assim que um jogador completar um “desafio”, ele troca com um colega de equipe para que 
cada jogador tenha a chance de tentar os “desafios”.

EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO: 
• O que tudo isso pode representar na sua comunidade? 
• Quem tem acesso às oportunidades que deseja? Quem não tem? 
• Por que a sociedade é assim? 
• De quem é a responsabilidade de mudar o que não se gosta na sociedade? 
• Como você pode se envolver? 
• As pessoas “de fora” sempre precisam de outra pessoa para abrir uma porta? 
• Como podemos desafiar a cultura para criar um maior acesso a todos, independentemente 

das chances dadas a cada um?

POSSÍVEIS PROGRESSÕES E ADAPTAÇÕES:
• Em vez de definir “desafios”, você pode mudar o lado de fora para uma pista de obstáculos 

ao redor do quadrado. A equipe 1 pode participar imediatamente. A equipe 2 deve concluir 
uma tarefa antes de começar e a equipe 3 deve ser convidada a participar por alguém de 
outra equipe. 

• Tente estar ciente das diferentes habilidades dos jogadores ao convocar os exercícios. Você 
pode permitir que eles escolham um movimento semelhante/diferente daquele que o técnico 
convocou, para garantir que se sintam confortáveis.

ATIVIDADE 
BÔNUS: 
ACESSO À 
OPORTUNIDADE™
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INTRODUÇÃO  INTRODUÇÃO
Este módulo explorou como usar o movimento 
e a brincadeira para promover a inclusão e 
a diversidade. As atividades usaram diferentes 
tipos de movimento para abordar a inclusão, 
facilitando a discussão em torno de tópicos-chave. 

PRINCIPAIS APRENDIZAGENS/LIÇÕES 
INCLUEM:
• A importância do movimento e dos jovens terem 

opções de movimento.
• A importância de desenvolver a confiança entre 

treinadores e jogadores, mas também entre os 
jogadores.

• Como construir confiança com diferentes grupos na sua 
comunidade. 

• Maneiras de adaptar programas para jovens para 
diferentes idades e com diferentes habilidades.

• Como desenvolver programas que atendam às 
necessidades de jovens com deficiência.

• Como oferecer opções variadas para os jovens para encorajá-
los a se moverem e jogarem da forma que mais gostarem.

• Ideias e estratégias para que as organizações treinem 
treinadores e implementem programas baseados em movimento 
que sejam inclusivos e diversos. 
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