São Paulo, outubro de 2021.
Prezados(as) Senhores(as) do Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo:
O Serviço Social do Comércio – Sesc SP, o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio em Serviços
Sociais – CBCISS, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC Rio e a Universidade
Lusófona do Porto – ULP, realizam no Brasil e em Portugal, por meio das plataformas digitais do Sesc
Santos, dias 20, 21 e 22 de outubro de 2021, o 1º Seminário Internacional Serviço Social no Desporto.
O Seminário intitulado “O trabalho da/do assistente social na formação desportiva”, propõe criar um espaço
de troca de experiências de profissionais do Serviço Social, tanto do Brasil quanto de Portugal, como
também trazer relatos de atletas e ex-atletas que tiveram suas vidas transformadas pelo desporto,
possibilitando o intercâmbio de informações e dando visibilidade ao trabalho desenvolvido por esses
profissionais.
Para o Sesc São Paulo dar visibilidade e problematizar questões que afetam o presente e o futuro das
crianças e dos jovens, denotam sensibilidade e reafirmam o propósito do Sesc e dos demais parceiros de
uma ampliação de perspectiva para a construção de saberes que contribuam com uma sociedade mais justa
e acolhedora, na defesa dos direitos humanos e na formação cidadã.
O Desporto enquanto atividade física, como uma dimensão do lazer, é uma prática que traz benefícios à
saúde e bem-estar geral, favorecendo igualmente processos pedagógicos e sociais relativos à
educação/aprendizagem e à inserção e inclusão social.
Mas o desporto ao longo da história da humanidade foi evoluindo para uma atividade organizada e
competitiva, hoje com uma forte dimensão econômica e, neste sentido, foi impulsionando e movimentando
milhares de atletas e profissionais no mundo inteiro, que se dedicam em diversas modalidades e trabalham
para vencer os seus próprios limites, representando organizações nacional e internacionalmente e os
próprios países.
Atualmente em vários países, como Brasil e Portugal, práticas desportivas como o futebol, o basquetebol, o
atletismo e diversos outros ganharam maior relevância na vida social, envolvendo, para além do atleta na
sua relação com o desporto em si, diversos profissionais, clubes, e instituições que trabalham e se dedicam
para que o desporto seja acessado, praticado e realizado por todos. O desporto foi assim tornando veículo
ou estratégia de sucesso, mas igualmente de inclusão social no trabalho com populações vulnerabilizadas
ou em condições de risco de que é exemplo o “desporto adaptado”.
No desporto, as/os assistentes sociais atuam de forma articulada, desenvolvendo trabalho social com
famílias e indivíduos, realizando intervenções que possibilitem para os sujeitos a inclusão social e o
desenvolvimento da cidadania, viabilizando a construção de projetos de vida efetivos, levando em conta o
acesso à saúde e elaborando ações com vistas à educação de forma integral.
O Seminário é uma oportunidade, nestes tempos de pandemia e de pós-pandemia, para consolidar espaços
de colaboração no fortalecimento do desporto ressignificado socialmente como desencadeador do
desenvolvimento humano integral.
Assim sendo, vimos por meio desta, convidar você para estar conosco nos dias 20, 21 e 22 de outubro, das
10h às 12h, dialogando e contribuindo com esse trabalho, afinal é no coletivo que nos fortalecemos!
Contamos com sua importante participação!
Atenciosamente,
Comissão Organizadora
Seminário Internacional Serviço Social no Desporto

