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Área de Atuação: Garantia de Direitos. 

Fundação: 10/12/2004

Registros:

•Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro

•Conselho Municipal de Assistência Social da Cidade do Rio de Janeiro. 

Responsável direto: Urbano von PaumgarttenCosta

Instituição do Homem Novo

Com 10 anos de história a Instituição do Homem Novo (IHN) é 
uma organização sem fins lucrativos cuja finalidade é atender e 
apoiar jovens; adolescentes e adultos egressos dos sistemas
socioeducativo e penal; em conflito com a lei e pessoas em extremo 
risco social e pessoal.

Nossa missão é desenvolver e executar ações a fim de que jovens;
adolescentes e adultos que estiveram ou estejam em conflito com a 
lei, encontrem uma nova perspectiva de vida, através da 
ressignificação de seus valores sociais e pessoais.



Esporte Legal
Futsal eVoleibol

Edição: Julho de 2016 a junho de 2017

São 5 anos de projeto com mais 
de 3100 jovens atendidos.



Objetivo do

• Busca minimizar a reincidência de atos infracionais de 
adolescentes e jovens em conflito com a lei e funcionar como 
medida protetiva para jovens de escolas parceiras que estejam 
em situação de vulnerabilidade social e pessoal.

projeto



Objetivos
específicos

• Reintegrar os jovens e adolescentes na família, na escola e na 
sociedade;

• Reduzir o preconceito da sociedade quanto à recuperação dos 
jovens e estimular a crença na transformação do indivíduo e na 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária;

• Oferecer a esses jovens uma oportunidade de acesso à prática
esportiva sistemática que contribua para a melhoria de sua 
formação e proporcione uma nova chance de um futuro melhor;

• Contribuir também na difusão do esporte para que este se torne 
ferramenta de transformação social;



Porque fazer

• O Brasil tem 24.033.745 de adolescentes na faixa dos 12 aos 18 
anos de idade: 12,6% da população total. Desses 107.617 (0,44% 
da população jovem) estão cumprindo medida socioeducativa.
(Fonte: Subsecretaria de Promoção de Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos (IBGE 2010)

• Perfil do jovem em conflito com a lei: 90% do sexo masculino; 97% 
afrodescendentes; 90% não concluíram o ensino fundamental; 
49% não trabalhavam; 85,6% eram usuários de drogas ;



Porque fazer

• Os jovens que cumprem medida, na maior parte das vezes, são 
oriundos de famílias desestruturadas, sem referências e com um 
alto grau de reincidência.

• Os alunos da rede pública de ensino do entorno, não têm um
contexto muito diferente, o que os deixa vulneráveis a riscos
sociais e pessoais.

• Em ambos os casos esses jovens demonstram falta de interesse e
pouca disposição para quase todas as atividades formais que lhes
são apresentadas. O esporte, com o seu caráter lúdico, consegue
atraí-los, estimulando-os.



Desenhando o 
Movimento
(Documentode autoria da Escola
AmericanadeMedicinaEsportiva–
ACSM; Nike, Inc eConselho Internacional
deCiênciasdo Esporte e Educação Física–
ICSSPE).A IHN é uma das líderesda ação
através daRede Esporte Pela Mudança
Social(REMS).



Porque fazer

• O futebol e o voleibol brasileiros colocam o esporte nacional em 
um patamar de excelência no cenário internacional. Essas 
conquistas são os melhores exemplos de abnegação e força de 
vontade que fazem de grande parte desses atletas, uma referência 
de superação e de possibilidade de vitória.

• Alguns valores que o esporte passa a esses jovens: respeito às 
regras; solidariedade; espírito de grupo; respeito às diferenças; 
solução de conflitos sem violência; o entendimento da relação 
direta entre causa e efeito, entre muitos outros aspectos

• Havendo ainda a possibilidade do surgimento de novos talentos, a
exemplo da jovem interna na unidade de semi-liberdade que teve
a oportunidade de treinar no time de base do futebol feminino do
Clube de RegatasVasco da Gama.



Como fazer

• Na edição de julho de 2016 a 
junho de 2017 o projeto 
atenderá 428jovens e 
adolescentes.

• Serão 8 turmas em unidades 
do DEGASE, onde serão 
oferecidas oficinas de 
ressignificação de valores e 
as modalidades de futsal e 
voleibol.

• 1 encontro semanal de 3h

• Duração do projeto: 12 meses



Como fazer

• O futebol e o voleibol 
brasileiros colocam o esporte 
nacional em um patamar de 
excelência no cenário 
internacional. Essas 
conquistas são os melhores 
exemplos de abnegação e 
força de vontade que fazem 
de grande parte desses 
atletas, uma referência de 
superação e de possibilidade 
de vitória.

• Por meio da prática esportiva 
(futsal e voleibol) e oficinas de 
ressignificação de valores o 
Esporte Legal através da reflexão 
sobre seus sentimentos,
pensamentos e ações, propõe 
um novo projeto de vida 
tonando-os protagonistas na 
construção de um futuro melhor.



• Serão oferecidas oficinas de 
ressignificação de valores 
com um ciclo de palestras e 
dinâmicas de formação geral 
(DST/AIDS, higiene,
cidadania, Estatuto da 
Criança e do Adolescente -Como fazer
ECA, dependência química, 
reflexões sobre valores 
morais e éticos e orientação 
para a empregabilidade) com 
o acompanhamento de 
psicólogos e assistentes 
sociais.



Resultados

• 1254 atendidos;

• 72,8% de melhoria no 
conhecimento sobre as 
categorias futsal e voleibol;

• Frequência de 71,2%;

• 73% de melhoria no 
comportamento psicossocial;

• 76% de satisfação;

• 83% de satisfação na 
integração social;

Edição 2013/2014
• 59% de melhoria nas

avaliações motoras e
cognitivas;

• 61%  dos jovens concluem o 
projeto;

• 21,6% dos participantes do 
projeto são estudantes de 
escolas públicas do entorno*

• 100% de 
adolescentes/jovens
inseridos na escola.
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Stakeholder

• Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e 
egressos do Sistema Socioeducativo e seus familiares.

• Alunos da rede pública de ensino das escolas parceiras.

• Comunidades.

• Escolas envolvidas no projeto.

• Patrocinadores, apoiadores e parceiros.

• Sociedade.

• Poder Público.

• Centros de defesa dos direitos sociais.

• Organizações da Sociedade Civil com finalidades congêneres.



Contrapartida 
da marca

• Vídeo;

• Cartaz;

• Folders;

• Flyer;

• Camiseta promocional;

• Bonés;

• Banner;

• Uniformes;

• Squeezes.

• Relatório Final do projeto

De acordo com a cota de patrocínio, irão variar o tamanho e a exposição da marca.



Contrapartida

• A proposta inclui ainda a 
inclusão na logo do 
patrocinador em:

• Divulgação em mídias sociais

• Área exclusiva do projeto no 
site ihn.org.br

• Citação em matérias no site

da marca sobre o projeto;

• Citação em todas as 
sugestões de pauta enviadas 
a imprensa e em entrevistas 
sobre o projeto.

De acordo com a cota de patrocínio, irão variar o tamanho e a exposição da marca.



• Toda pessoa nasce com um potencial e tem direito de desenvolve-
lo. Para desenvolver o seu potencial as pessoas precisam de 
oportunidades.O que a pessoa se torna ao longo da vida depende 
de duas coisas: As oportunidades que tem e as escolhas que faz. 
Além de ter oportunidades as pessoas precisam ser preparadas 
para fazer escolhas.

Paradigma do Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD)



Contato

www.vrprojetos.com.br
contato@vrprojetos.com.br

51 37370809


