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O esporte é considerado algo que vai além do que simplesmente praticar atividades
físicas, ele é capaz de unir classes sociais e também de cooperar no processo de inclusão
social de indivíduos em estado de vulnerabilidade. O objetivo deste trabalho foi descrever os
cinco primeiros anos de atividade do Wimbelemdon, projeto que por meio do tênis e
atividades pedagógicas associadas, promove transformações individuais e sociais. Para
responder o objetivo foram utilizados documentos de fundação do projeto, realizadas
entrevistas com os fundadores e com ex-alunos, coletadas fotografias e vídeos dos principais
acontecimentos que ocorreram nos primeiros cinco anos de existência do Wimbelemdon. Nas
entrevistas foram abordados temas como: trajetória no projeto, as dificuldades enfrentadas, o
significado do projeto para seus alunos, colaboradores do projeto, o esporte como meio de
transformação social. Os resultados obtidos até o momento mostram que o Projeto
Wimbelemdon, situado na zona sul da cidade de Porto Alegre, no Bairro Belém Novo, tem
ajudado crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade desde o ano 2000, por meio
do esporte tênis e também de oficinas pedagógicas como leitura, laboratório de aprendizagem
e psicologia. Por meio deste projeto que visa a inclusão social, podemos encontrar ex-alunos
que hoje se encontram formados em universidades públicas e privadas que relatam que sem a
colaboração do mesmo em suas vidas não chegariam onde estão hoje, trabalhando em ótimos
empregos, e até mesmo dentro do Wimbelemdon. Durante a prática esportiva, crianças e
jovens para além das normas do tênis aprendem, também, valores para conviver em sociedade
e torná-la assim, ainda melhor.

