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RESUMO 

O esporte é uma prática humana que tem se intensificado de maneira considerável nas últimas décadas. 

Pode ser desenvolvido por pessoas de diversas idades e é uma técnica que promove benefícios para a 

saúde. O presente estudo teve como objetivo entender a importância e a necessidade de investimentos 

em atividades esportivas nas escolas, como ato prioritário na constituição do cidadão e integração social 

de crianças e jovens em idade escolar. As escolas cada vez mais tem aumentado o número de projetos 

esportivos e essa iniciativa em o intuito de fixar o aluno na escola, fazendo com que o aluno tenha o 

hábito de ir à escola fora do horário de aula, evitando que os mesmos usem seu tempo livre com coisas 

erradas. A inclusão social e o esporte na escola surgem com o intuito de contribuir com demandas sociais 

que podem ser reparadas através do esporte. O esporte é um direito de todos que passam pela escola, 

assim como a educação. Na união destas duas práticas é possível que seja feito o processo de ensino 

aprendizagem, levando-se em consideração diversas funções do estudante, sejam elas cognitivas, físicas, 

afetivas, morais, de relação interpessoal e inclusão social. No Brasil, no que se refere a política pública 

para ingresso ao esporte ainda há muito o que se melhorar, pois, a população não foi totalmente atendida, 

devem ser criadas estratégias de atendimento para toda a população, sem distinção de raça, cor, etnia, 

nível social, nível de escolaridade ou credo, sem nenhum tipo de exclusão. 
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ABSTRACT 

 
Sport is a human practice that has intensified considerably in recent decades. It can be developed by 

people of different ages and is a technique that promotes health benefits. This study aimed to understand 

the importance and necessity of investments in sports activities in schools, as a priority act in the 

Constitution of the citizen and social integration of children and young people at school age. The schools 

increasingly have increased the number of sports projects and this initiative in order to fix the student in 

the school, making the student have the habit of going to school outside of the classroom hours, avoiding 

that they use their free time with wrong things. Social inclusion and sports in school emerge with the 

aim of contributing to social demands that can be repaired through sport. The sport is a right of all who 

pass through the school, as well as education. In the Union of these two practices it is possible to make 

the teaching process learning, taking into account several functions of the student, be they cognitive, 

physical, affective, moral, interpersonal relationship and social inclusion. In Brazil, with regard to 

public policy to join the sport there is still much to be improved, because the population has not 

been fully attended, care strategies should be created for the whole population, without 
distinction of race, color, ethnicity, social level, Level of education or creed, without any kind of 

exclusion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

       Quando falamos em políticas públicas, estamos nos referindo aos direitos e deveres do 

Estado para com as pessoas que compõem a sociedade e, assim como o Estado, gozam de seus 

direitos civis e políticos. Estamos também sujeitos ao conjunto de normas jurídicas e sociais, 

formando assim um marco regulatório previamente fixado no que diz respeito à distribuição 

harmônica dos elementos que formam os direitos, deveres e responsabilidades em prol do 

desenvolvimento educacional, econômico e social.  

       De acordo com Guareschi et al. (2004), Políticas Públicas pode ser conceituada como o 

conjunto de ações coletivas que direcionadas para que os direitos sociais sejam garantidos, 

caracterizando como um dever público, para cumprir com as demandas estabelecidas, nas mais 

diversas áreas.  

      No contexto das Políticas Públicas, das mais diversas áreas, temos as voltas para o esporte, 

que é uma prática humana que tem se intensificado de maneira considerável nas últimas 

décadas. Pode ser desenvolvido por pessoas de diversas idades e é uma técnica que promove 

benefícios para a saúde dos seres humanos. Desta forma, o mesmo deve ser visto como uma 

atividade essencial para a vida do ser humano, para isso é necessário o incentivo à execução 

desta atividade. Além disso, é uma forma de incentivo a união de diferentes culturas, visto que 

o esporte aproxima as pessoas. 

O Estatuto da criança e do adolescente-ECA, Lei nº 8.069/1990, trata o esporte como 

algo que deve ser assegurado para a criança e ao adolescente, ou seja, é um direito fundamental. 

Esse direito é disponibilizado nas escolas, assim como através de programas e incentivos do 

governo. 

De acordo com o ECA, no cap. IV, Art. 59, que trata do direito à educação, cultura, ao 

esporte e ao lazer, abordando que o governo, juntamente com o apoio dos Estados, Municípios 

e da União devem facilitar a prática do esporte, assim como atividades voltadas ao lazer, tanto 

para as crianças, como para os adolescentes. 

Com a criação de leis e estatutos para a prática de esporte como um direito permite um 

avanço nesta temática, mas, ainda é necessário investimentos em políticas públicas para que 

seja feita com intensidade e sejam efetivadas ações concretas através de projetos 

governamentais como assistência social para a sociedade, além dos investimentos nas escolas 

e em projetos sociais, como atividades extracurriculares. Nesse contexto o   primeiro passo foi 

dado a partir da Constituição Federal de 1988, que serve como base e incentivo para criação de 

novas estratégias (GRANDO & MADRID, 2017).  
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A Lei nº 11.438/06, também conhecida como Lei de Incentivo ao Esporte, promove 

benefícios fiscais para pessoas físicas ou jurídicas, que façam com que ocorra o 

desenvolvimento do esporte nacional, através do patrocínio/doação para projetos desportivos e 

paradesportivos. Estabelece o desporto ou esporte como sendo reconhecido em três 

manifestações diferentes, são elas (BRASIL, 2008): 

 

Desporto de participação: caracterizado pela não exigência de regras 

formais, objetivando o desenvolvimento do indivíduo através do 

esporte. É o esporte como lazer; 

Desporto educacional: tem como público beneficiário os alunos 

regularmente matriculados em instituições de ensino. Nessa 

manifestação desportiva não pode haver seletividade e hiper-

competitividade entre os praticantes. É o esporte como instrumento 

auxiliar no processo educacional; 

Desporto de rendimento: é o esporte de resultado, praticado segundo 

regras formais, nacionais e internacionais. Tem como figura de 

destaque a presença do atleta ou do atleta em formação. Pode ser 

praticado dentro do sistema oficial de administração do desporto ou 

não. 

 

A implantação de um projeto de Políticas Públicas não é tão simples e precisa de uma 

série de etapas, como a escolha do local e o público que será atingido, isto deve ser feito 

minunciosamente para que o trabalho fique bem feito, e para que os integrantes da sociedade, 

que serão os beneficiados possam aprovar o trabalho que será executado e tenham o interesse 

de participar novamente. Para isso, é necessário o conhecimento de quais demandas serão os 

temas dessa informação aos membros da sociedade de quais atividades serão executadas e qual 

o tipo de política pública que será realizado, levando-se em consideração a realidade e as 

características das pessoas que serão acatados, entre outros (EL TASSA & LOVATO, 2014). 

De acordo com Alves & Pieranti (2007) o esporte pode ser visto como: 

 

Um fenômeno social exercitado por pessoas de distintas classes e 

idades, caracterizada como uma atividade executada em todo o mundo. 

Ao longo do tempo houve alterações no conceito de esporte, e hoje pode 

ser dito que é um simples lazer ou competição. O esporte também pode 

ser visto como atividade econômica, com a geração de benefícios para 

em vários segmentos da vida, como, por exemplo, no aspecto biológico, 

psicológico e social da saúde.   

 

O presente estudo teve como objetivo entender a importância e a necessidade de 

investimentos em atividades esportivas nas escolas, como ato prioritário na constituição do 

cidadão e integração social de crianças e jovens em idade escolar., sendo construído  a partir de 

uma revisão bibliográfica, sendo referenciada pelas principais legislações que regem a 
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implantação do Esporte como Política Pública na sociedade e na escola e de estúdios que 

discutem a temática, como El Tassa e Lovato, Ramos entre outros, podendo assim a importância 

do esporte no contexto social. 

2. CONTEXTO HISTÓRIO DA POLÍTICA PÚBLICA  

 

O termo política possui várias definições, as quais denotam a organização e o estudo 

das ações a serem realizadas para o bem-estar da população. Percebemos que a política é algo 

complexo, mas que se bem administrado ou exercido poderá ter efeitos positivos junto à 

população.  

As primeiras reflexões sobre o que é política surgiram na Grécia antiga, com os 

filósofos, a quem eram atribuídos os dons do pensamento, das ideias e, consequentemente, do 

conhecimento. 

 

                                     Pode-se citar Sócrates e dois de seus principais sucessores, Platão e Aristóteles, 

como sendo os primeiros a tratarem das questões da ética e da política. A 

Grécia era considerada o berço da democracia, ainda que nem todos os seus 

iluminados viam no modelo democrático a melhor maneira de conduzir o 

povo. Ao aproximar-se das leituras sobre a vida e obra desses pensadores, 

percebe-se, por conclusão, que para eles a solução para os problemas da 

sociedade deve passar, necessariamente, pela educação. Passados mais de dois 

mil anos, continua-se lutando pelos mesmos direitos à igualdade e 

combatendo-se os mesmos problemas relacionados à ética e à moral, sem as 

quais não se exercita a verdadeira    política. (RAMOS; BREZINSKI, 2014, 

p. 9) 

 

Portanto, “o cotidiano (político) é construído por aqueles que interagem nesse contexto. 

Fazer política é interagir nos acontecimentos e participar criticamente da sua história” 

(RAMOS; BREZINSKI, 2014, p. 9). 

 

                                         A política sempre está ligada ao exercício do poder em sociedade, seja em 

nível individual, quando se trata das ações de comando, seja em nível coletivo, 

quando um grupo (ou toda sociedade) exerce o controle das relações de poder 

em uma sociedade (SANTOS, 2012, p. 2). 

 

Assim, as políticas públicas são de responsabilidade do Estado, com base em 

organismos políticos e entidades da sociedade civil, que derivam de normatizações, ou seja, se 

estabelece um processo de tomada de decisões, nossa legislação. Ao iniciarmos nossos estudos 

sobre a organização da educação no Brasil, precisamos ter em mente que a educação é 

intencional, principalmente no que diz respeito ao sistema escolar. Os atores que permitem 
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discussões sobre um determinado problema da sociedade são: a sociedade civil organizada; os 

servidores públicos e os políticos. 

As etapas ou fases do processo da política distinguem-se de acordo com o entendimento 

de cada autor, mas comumente podem se classificar como: 

 

                                        • Identificação do problema: é a primeira etapa e consiste na identificação, ou 

levantamento do problema a ser considerado como foco da política pública. • 

Agenda: é a etapa em que se definem os focos de atuação do governo. É o 

conjunto de problemas e demandas que comporão o plano de ação. A 

formação da Agenda de Governo consiste numa fase tumultuada e 

competitiva, com os envolvidos dedicados na conquista de espaço para os 

interesses que defendem.  

                                          • Tomada de decisão: adoção da política, em consenso (de comum acordo), 

as partes decidem sobre os diversos aspectos, ou focos, que a política 

abrangerá. • Implementação: é a etapa em que as decisões deixam de ser 

intenções e passam a ser intervenções na realidade. 

                                         • Monitoramento, Avaliação, Ajustes: são etapas de acompanhamento do 

processo de formulação/elaboração da política, oferecendo informações para 

possíveis ajustes na direção dos resultados esperados. (RAMOS; 

BREZINSKI, 2014, p. 1415). 

 

3. O ESPORTE COMO PRÁTICA MUNDIAL 

 

 A Constituição Federal de 1988 deu um pontapé na prática do esporte no país e isso fez 

com que as pessoas abrissem os olhos e pudesse ver a importância e os benefícios do esporte 

para a sociedade. Com esse avanço, as discussões sobre essa temática aumentaram e foram 

criadas políticas públicas de apoio ao esporte, que contribuíram significativamente no 

reconhecimento, por parte da população, do valor que tem esta atividade. 

 Um fenômeno mundial do esporte que envolve diversas culturas é a Copa do Mundo, 

pois, o futebol é uma das práticas esportivas preferida dos brasileiros e da maioria da população 

mundial. O investimento nesta prática é elevado, sendo que o Brasil recebeu destaque mundial 

em futebol após a implantação da Copa do Mundo no Brasil e também com o primeiro título de 

campeão mundial, aumentando ainda mais os investimentos no futebol e em outras práticas 

esportivas, como é o caso da Olimpíadas, que engloba as mais diversas práticas esportivas. 

 A atenção e os recursos investidos não devem estar voltados somente para o futebol, 

mas também para outras inúmeras práticas esportivas, como é caso do basquetebol, handebol, 

tênis, assim como, jogos de tabuleiro, como é o caso da dama e xadrez, de mesas, como o tênis, 

ping-pong e muitas outras práticas esportivas, que merecem atenção igual a qualquer outra. 
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 De acordo com Costa & Silva (2013) o investimento no esporte tem aumentado nos 

últimos anos, assim como as ações políticas, mas, ainda há muito que melhorar, pois, na maioria 

das vezes o que é visto como uma Política Pública do Esporte é apenas mais um investimento 

em futebol, esquecendo-se das demais áreas do esporte, pois, constantemente são feitos eventos 

esportivos, mas com foco apenas no futebol masculino. 

  

3.1 O ESPORTE E A INCLUSÃO SOCIAL 

 

 O esporte hoje em dia não é visto apenas como uma prática para uma boa qualidade de 

vida e para melhorar a saúde do ser humano, além disso, pode ser visto com a capacidade de 

inclusão social, sendo capaz de unir diferentes classes sociais e culturas com um único objetivo, 

que é a técnica esportiva. As escolas têm como atividade anuais ou até semestrais os jogos 

escolares, que são diversas atividades esportivas com a competição entre as escolas do mesmo 

bairro, município, estado, país e até mundial. 

 As escolas cada vez mais tem aumentado o número de projetos esportivos e essa 

iniciativa em o intuito de fixar o aluno na escola, fazendo com que o aluno tenha o hábito de ir 

à escola fora do horário de aula, evitando que os mesmos usem seu tempo livre com coisas 

erradas. Além disso, o estudante aprende a conviver em equipe, exercitando a atividade em 

grupo, desta forma, o mesmo aprende a viver em sociedade e a respeitar os demais. 

 De acordo com Pereira (2004) a atividade escolar esportiva contribui de diversas 

maneiras para o desenvolvimento do aluno, tanto na sala de aula como para sua vida fora dos 

prédios da escola. Como exemplo, pode-se citar o quesito de trabalhar em grupos, incluindo 

todos os alunos, sem nenhum tipo de exclusão social, além de se trabalhar a cooperação e o 

companheirismo entre os mesmos. 

 A inclusão social e o esporte na escola surgem com o intuito de contribuir com 

demandas sociais que podem ser reparadas através do esporte. O esporte pode ser visto com um 

aspecto funcionalista ou até “salvacionista”, pelo fato de atuar como uma saída para as pessoas 

que são mais vulneráveis, como é o caso de milhares de crianças e adolescentes. Essa função 

de funcionalismo deu ao esporte a capacidade de evitar com que muitas crianças e jovens se 

envolvam com a criminalidade (SILVEIRA, 2016). 

As crianças e adolescente estão vulneráveis ao mundo das drogas e da marginalidade, 

na maioria das vezes as famílias não têm conhecimento do que acontece com seus filhos ou até 

sabem, mas não tem o controle da situação. Em alguns casos, as crianças são obrigadas a 
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trabalhar nas drogas ou no mundo do crime, o que caracteriza a exploração infantil. Desta 

forma, o esporte é capaz de evitar que essas situações aconteçam, permitindo que possam ter 

uma qualidade de vida melhor, dando o direito de ter uma vida digna e ter acesso a cidadania. 

A igualdade na atividade esportiva deve ser sempre mantida, não havendo nenhum tipo 

de exclusão por classe social, cultural ou racial. Infelizmente, em algumas situações essas 

atitudes são vivenciadas, como no caso de serem selecionados alunos mais aptos, mais 

experientes ou que tenham mais habilidade naquela prática esportiva, sendo que o objetivo é 

treinar a todos para se enquadrarem no mínimo em uma atividade física, para que possam estar 

sempre envolvidos e disciplinados com um propósito, sem ter tempo para pensar em coisas que 

podem levar ao mundo do crime. 

 

3.2 ESPORTE E EDUCAÇÃO  

 

 A educação é a base para todo ser humano, é através dela que o homem se forma e 

aprende a viver em sociedade. É a chave para abrir as portas da vida, para o progresso social. 

Quando liga a educação ao esporte tem-se uma forte união que é capaz de contribuir 

significativamente no processo de inclusão social de crianças e adolescentes nas escolas, 

principalmente, se não estiverem na escola, a prática esportiva serve como uma isca para trazer 

o aluno para a escola, evitando com que fiquem nas ruas. 

 O esporte é um direito de todos que passam pela escola, assim como a educação. Na 

união destas duas práticas é possível que seja feito o processo de ensino aprendizagem, levando-

se em consideração diversas funções do estudante, sejam elas cognitivas, físicas, afetivas, 

morais, de relação interpessoal e inclusão social. Nesse contexto, o professor de Educação 

Física juntamente com os demais professores deve trabalhar de maneira lúdica com os alunos, 

buscando a transmissão do conhecimento, assim como a criação de valores pessoais, assim 

como a sabedoria. Isso faz com que tanto os alunos como os professores possam ter um maior 

desenvolvimento (CUNHA, 2007). 

  

 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS E O ESPORTE NA ESCOLA 

 

          O Esporte na Escola é uma iniciativa do Governo Federal através da união do Programa 

Segundo Tempo (PST) e Programa Mais Educação visando atender as necessidades esportivas 
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e educacionais das escolas. Essa parceria gerou sucesso, sendo que nos anos de 2010 a 2012, 

quando foi criado o programa, foram atendidos mais de 1600 municípios brasileiros, sendo que 

mais de 10411 escolas aderiram ao programa e mais de 22.846,06 alunos foram atendidos 

(BRASIL, 2013). 

Refere-se a um programa do Governo Federal e Ministério do Esporte 

com o intuito de democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte, 

estes, podem ser feitos através da oferta de experiências relacionadas 

ao Esporte Educacional, permitindo a formação e ao desenvolvimento 

integral de crianças, adolescentes e jovens, atuando na formação da 

cidadania e melhoria da qualidade de vida, dando prioridade aos locais 

onde existe a vulnerabilidade social. Neste projeto, o responsável por 

essas atividades é o profissional de Educação Física e/ou Esportes. 

 

Programa Mais Educação (BRASIL, 2013): 

Instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e integra as ações do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia 

do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a 

organização curricular, na perspectiva da Educação Integral. Trata-se 

da construção de uma ação intersetorial entre as políticas públicas 

educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto para a 

diminuição das desigualdades educacionais, quanto para a valorização 

da diversidade cultural brasileira. 

Lei Pelé (nº 9.615/98), 

Esta lei foi criada em substituição da Lei Zico (nº 8.672/1993) ex-

jogador de futebol, Arthur Antunes Coimbra. Normatiza as práticas 

esportivas quanto à natureza, finalidade, organização, jurisdição e 

financiamento e tem como objetivo “instituir normas gerais sobre 

desportos e dar outras providências. Recebe esse nome devido ao ex-

jogador de futebol Edson Arantes do    Nascimento (Pelé) ministro do 

esporte desde 1995 (BRASIL, 1998). 

 

Lei Bolsa-Atleta (nº 10.891/04). 

Esta lei tem como objetivo financiar atletas de alto rendimento para 

competições olímpicas e paraolímpicas escolares, jogos universitários, 

competições nacionais e internacionais e, olímpico. As bolsas têm 

validade de 12 meses, e apresenta valores variados, que estarão de 

acordo com o nível esportivo do atleta. As bolsas não são caracterizadas 

como patrocínio federal (BRASIL, 2004).   
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De acordo com Silva e Pontes (2013) as Políticas Públicas Federais e as leis criadas para 

o esporte representam o incentivo às modalidades esportivas no Brasil, vale ressaltar que a 

preocupação não é somente com a formação do rendimento do atleta, mas também auxiliando 

com a formação do caráter do indivíduo. A atenção também deve estar direcionada aos 

indivíduos que não estão na escola e que não fazem o uso de nenhuma atividade física, para que 

os mesmos possam ter suas vidas com maior qualidade e que possam ter acesso à educação 

concomitantemente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O esporte se enquadra em diversos tipos de atividades e pode incluir várias áreas de 

desenvolvimento pessoal e pode ser desenvolvido nas escolas com várias outras disciplinas, 

utilizando a multidisciplinaridade. Essa prática é promissora e gera muitos aspectos positivos 

para a formação do estudante, assim como do professor. Pode capacitar o aluno, visto que ativa 

inúmeras habilidades e dar sabedoria para superar os obstáculos da vida de forma segura. No 

Brasil, no que se refere a política pública para ingresso ao esporte ainda há muito o que se 

melhorar, pois, a população não foi totalmente atendida, devem ser criadas estratégias de 

atendimento para toda a população, sem distinção de raça, cor, etnia, nível social, nível de 

escolaridade ou credo, sem nenhum tipo de exclusão. 
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