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RESUMO 

 

A oportunidade que a cidade do Rio de Janeiro teve em sediar megaeventos 

desportivos, com ênfase para os Jogos Olímpicos, nos faz despertar para a 

importância existente em um local se tornar foco principal das atenções e de 

investimentos. Este trabalho visa identificar e analisar os legados do ponto de 

vista socioeducativo e das infraestruturas do Programa Esporte e Lazer da 

Cidade, unidade Mangueira, que teve vigência no período de outubro de 2015 a 

junho de 2018. Foram realizadas consultas a literatura relacionada a este tema 

e utilizados autores da Educação Física e das Ciências Sociais. Na perspectiva 

de aprofundar o entendimento sobre os conceitos de impactos e legados em 

programas desportivos do âmbito de participação e lazer, que somada à 

pesquisa de campo, possibilitou-se uma maior sensibilidade sobre o que era o 

programa antes e depois da realização dos Jogos Olímpicos. Para recolhermos 

os dados utilizamos a entrevista como instrumento, através da plataforma google 

drive, com professores e coordenadores da unidade em questão, fazendo o uso 

da técnica de análise de conteúdo para o devido tratamento das informações 

obtidas. Os legados e impactos desportivos gerados a partir dos Jogos Olímpicos 

Rio 2016, não foram percebidos pelos entrevistados nesta unidade. O aumento 

da visibilidade do desporto através das mídias também não ocasionou num 

aumento da procura de novos participantes. 
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ABSTRACT 

 

The opportunity that the city of Rio de Janeiro has had in hosting mega sport 

events, with an emphasis on the Olympic Games, makes us wake up to the 

importance of a place becoming a focus of attention and investment. This work 

aims to identify and analyze the socio-educational and infrastructure legacy 

indicators of the "Programa de Esporte e Lazer da Cidade", Mangueira, which 

was in force from October 2015 to June 2018. The publications related to the 

theme of Physical Education and Social Sciences were searched. In the 

perspective of deepening the understanding of the concepts of impact and 

legacies in sports programs of leisure and participation, which added to the field 

research, made possible a greater sensitivity on what it was before and after the 

Olympic Games. In order to collect the data we used the interview as an 

instrument through the google drive platform, with teachers and coordinators of 

the unit in question, making use of the technique of content analysis for the due 

treatment of the information obtained. The legacies and sports impacts generated 

from the Olympic Games Rio 2016, were not perceived by the interviewees in this 

unit. The increase in the visibility of sport through the media has also not led to 

an increase in the demand for new participants. 
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 O desporto ao longo dos anos sofreu algumas alterações nas suas 

diferentes formas de interpretação e de desenvolvimento. Passou de uma 

simples atividade de lazer ou competição, para também ser uma atividade 

econômica e de ferramenta importante para a inclusão social e para a redução 

de problemas ligados à saúde. 

 Ocupam hoje no cenário internacional uma posição de maior 

complexidade, de tal modo que os Estados têm se preocupado atualmente em 

utilizá-lo também como instrumento de política externa, demonstração de poder, 

promoção de saúde e, de forma mais ampla, promoção internacional. 

 Ele, assim como outros campos do conhecimento, transcende os limites 

territoriais de um Estado e permite a comunicação entre nações, através de 

acordos, tratados, princípios e normas internacionais de convivência que 

legitimam e normalizam o seu desenvolvimento.  

 No brasil o desporto é regulado pelo Estado, que é o seu agente 

desenvolvedor e exerce um papel central, extremamente necessário e de 

regulador das entidades envolvidas no setor. Esse pode ser reconhecido como 

parte do processo educacional do povo, como atividade de lazer da população 

brasileira, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e 

comunidades do País, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento qualitativo 

e quantitativo da prática desportiva em termos recreativos, competitivos ou de 

alta competição (Brasil, 2005). 

 A política nacional do esporte, juntamente com a Constituição Federal é 

quem garante o tratamento do desporto como sendo direito dos cidadãos 

brasileiros, através do Programa Esporte e Lazer da Cidade que é a base de 

todo esse esforço. 

 Dentro da perspectiva do desporto, temos os eventos que o desenvolve. 

De acordo com Costa e Talarico (1996) o evento é uma reunião de um, ou mais 

público(s) em atividades de interesse comum, podendo ser definido como um 

fato ou acontecimento espontâneo ou organizado, capaz de provocar interesse 

e que pode ser explorado para fins mercadológicos.  

 É neste sentido que as atenções desse presente trabalho se voltam para 

os eventos recentes que se desenvolveram na cidade do Rio de Janeiro. 

 . 
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 Num histórico recente, meados da década de 1990, a cidade do Rio de 

Janeiro, com o auxílio dos responsáveis pela infraestrutura e urbanismo do 

comitê organizador dos Jogo Olímpicos de 1992, em Barcelona, passou a 

almejar sediar megaeventos1 desportivos. Nos últimos 20 anos a cidade sofreu 

alterações importantes, em diferentes áreas, em função desses eventos 

desportivos que idealizou realizar e que desenvolveu.  

 A projeção mundial que está relacionada à organização e realização de 

eventos desse porte atrai cada vez mais cidades a se candidatarem. Conforme 

afirma Vasconcellos (2011, p. 07): “No lado genuíno e positivo, o esporte serve 

de instrumento e cenário de sã divulgação institucional dos países, de 

percuciente formação de imagem externa, de pacificação e congraçamento 

mundial.” 

 Esta rara oportunidade em desenvolver esses eventos está ligada, por 

exemplo, a atração de investimentos público e privados, a mobilização de 

agendas políticas, ao interesse popular para a execução de grandes projetos de 

desenvolvimento econômico e urbano, ao aumento da prática e do rendimento 

desportivo e a promoção através das diferentes formas de mídia. 

 Apesar da crescente preocupação com os impactos sociais e ambientais, 

os aspectos econômicos predominam na decisão de uma cidade se lançar como 

candidata à realização de um megaevento (Matias, 2008). Neste estudo, é 

objetivo, através de análises documentais e da sensibilidade dos atores que 

estão ligados diretamente a um programa desportivo de âmbito nacional, 

identificarmos o que foi deixado para a unidade investigada após o 

acontecimento dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A essa herança, chamaremos de 

legado. 

 De acordo com Poyter (2008) os legados podem ser definidos em duas 

grandes categorias iniciais: os legados tangíveis e os legados e intangíveis. Para 

este autor, pode ser considerado como legado tangível toda a infraestrutura 

construída em função dos megaeventos e não apenas aquela diretamente 

                                            
1 Segundo Roche (apud Horne e Manzenreiter, 2006, p. 02) "megaeventos são melhor 
compreendidos como eventos culturais (inclusive comerciais e esportivos) de larga escala, os 
quais têm um caráter dramático, apelo popular de massa e significado internacional". 
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relacionada à sua realização. O legado intangível pode ser caracterizado pelo 

impacto cultural do megaevento, pois seus efeitos repercutem sobre a 

autoimagem do lugar e seus habitantes, as atitudes, a identidade projetada e 

outros aspectos socioculturais.  

 O eloquente discurso acerca de legados positivos, que promovem o 

desenvolvimento em todas as esferas sociais, é cada vez mais a principal base 

argumentativa das cidades candidatas. Porém, este fato só é possível uma vez 

que haja um planejamento adequado, pensado nas características particulares 

de cada cidade e sua viabilidade. 

  

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO PROBLEMA: 

Após análise e reflexão acerca da atual conjuntura desportiva (lazer) 

brasileira, aliada à leitura de materiais que estão diretamente ligados aos 

impactos e legados dos grandes e megaeventos desportivos em todo o mundo, 

chegamos à seguinte questão de pesquisa: Os programas que desenvolvem o 

desporto de lazer no Brasil estão atingindo resultados satisfatórios para a 

população? 

Tal pesquisa se justifica por tratar de um trabalho acerca das 

consequências geradas por um momento desportivo importante da cidade do 

Rio de Janeiro, Jogos Olímpicos 2016 e que abre precedentes para novos 

estudos sobre este assunto.  

DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS: 

Objetivo geral: 

 - Identificar o legado do ponto de vista socioeducativo e das infraestruturas 
na unidade Mangueira do Programa Esporte e Lazer da Cidade. 

Objetivos específicos:  

 - Identificar a percepção dos coordenadores e professores acerca das 
alterações socioeducativas; 

 - Identificar a percepção dos coordenadores e professores acerca das 
alterações de infraestruturas; 

 - Ilustrar a relação entre o Olimpismo e a manifestação do desporto como 
atividade de lazer da população brasileira. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 

 Este trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo, 

apresentamos a revisão de literatura. A metodologia utilizada no trabalho será 

apresentada no segundo capítulo. No terceiro, há a tarefa interpretativa e, por 

fim, apresentamos as conclusões finais da pesquisa. 
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1.1 – O DESPORTO, A CULTURA E O HOMEM:  
 Para aprofundarmos o nosso entendimento acerca da magnitude 

do desporto2 devemos buscar analisar e interpretar os papéis dos atores e das 

ações mediadoras, que são guiados pelas definições e determinações de 

normas gerais e locais vigentes, com a finalidade de identificarmos quais são os 

principais valores a serem desenvolvidos por esses. Esta análise possibilitará 

uma percepção de algumas manifestações do desporto no mundo, 

principalmente ocidental, tais como: atividade de lazer, bens de consumo e 

entretenimento.  

 Mas afinal o que é o esporte? De acordo com Michaelis (2018) esporte é 

uma prática metódica de exercícios físicos que visa o lazer e o condicionamento 

do corpo e da saúde; o conjunto das atividades físicas ou de jogos que exigem 

habilidade, que obedecem a regras específicas e que são praticados 

individualmente ou em equipe; e pode ser também considerado atividade de 

lazer ou de divertimento, hobby, passatempo. O termo esporte é uma contração 

de “sair do porto”, expressão usada pelos marinheiros europeus no século XIV, 

quando se envolviam com passatempos em que as habilidades físicas eram 

fundamentais como aponta Tubino (1994).  

 O esporte é um universo amplo, uma totalidade com várias formas de 

manifestações, e por isso seu entendimento não pode ser reduzido a uma única 

forma de expressão, é preciso considerar seus diferentes contextos (Stigger, 

2002). 

 É inegável que a dimensão do desporto ultrapasse as questões técnicas 

e táticas, fazendo parte do dia-a-dia de milhares de pessoas e que se faz 

presente em diversos contextos escolares pelo mundo, sendo esta prática 

desportiva componente privilegiada dos quadros sócio culturais dos países. O 

desporto não somente se destaca pelo fato de ser instituído por regras próprias 

que o caracterizam com uma identidade única, mas também as questões 

intervenientes que a prática desportiva permite e desenvolve, direta ou 

indiretamente nos possibilitando a percepção desta dimensão transdisciplinar 

que muito interfere na construção dos indivíduos de uma determinada 

sociedade.  

                                            
2 No decorrer do texto aparecerão por vezes a palavra desporto e esporte, que para este trabalho 
serão enxergadas como sendo uma única, com o mesmo significado. 
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 Neste sentido também devemos entender que o significado do conceito 

do desporto sofreu nos últimos anos modificações em todo o mundo, que 

passam a apontar a importância desse setor não só como uma atividade de lazer 

ou simples competição, mas também como uma atividade econômica, 

importante e à educação como afirmam Alves e Pieranti (2007).  Não somente 

congregam valores de sua gênese como o elemento integrador mente-corpo e a 

função pedagógica praticada na “paideia” na Grécia Helênica, como por outro 

lado a sua porção competitiva se integra perfeitamente a condição pós-moderna, 

aponta Rubio (2002). Segundo Bracht (1997), o esporte se coloca em nossa 

sociedade sob duas formas de manifestação quanto ao sentido: alto rendimento 

ou atividade de lazer. Ao pensarmos no desenvolvimento da prática desportiva, 

seja ela no âmbito do lazer ou do alto rendimento, é preciso que tenhamos a 

sensibilidade de identificarmos os desdobramentos próprios desse fato, os 

contextos espaciais e sociais juntamente com os diferentes tipos de cultura que 

serão determinantes para a sua construção e desenvolvimento. 

 Para Bourdieu (1990) a prática desportiva, assim como em outras distintas 

manifestações culturais, exprime diferentes significados oferecendo a 

possibilidade de usos diferentes ou até opostos. Neste contexto podemos 

considerar que o desporto se apresenta como pilar da educação, é ferramenta 

fundamental para a formação completa dos cidadãos e de emancipação do 

Homem, vide a permeabilidade de diferentes disciplinas nele existente.   

 De acordo com Rubio (2002), o desporto tem refletido a forma como a 

sociedade vem se organizando, espelhando as diferenças entre Estados3, povos 

e classes sociais, além de se tornar um dos principais elementos da indústria 

cultural contemporânea, matéria prima dos meios de comunicação de massa e 

uma das poucas formas, reconhecidamente, honestas de rápida ascensão 

social. 

 Essa dimensão cultural, complexa, moderna e popularizada, com vasta 

abrangência através dos meios de comunicação social, permite um despertar 

para que possamos observar o desporto como uma ferramenta importante e 

                                            
3  Por Estado, neste trabalho, entende-se o conjunto de estruturas político administrativas, 
organizadas em conformidade com regulamentações legais originadas no âmbito público (Alves 
e Pieranti, 2007) 
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necessária para o desenvolvimento harmonioso da sociedade atual, de acordo 

com os valores e princípios universais que o desenvolvem. 

 Laraia (2001, p. 67) nos relata que Ruth Benedict escreveu, em O 

crisântemo e a espada (1946), que a cultura é como uma lente através da qual 

o homem vê o mundo. Segundo esse autor:     

    “o modo de ver o mundo, as apreciações de ordem  
    moral e valorativa, os diferentes comportamentos  
    sociais e mesmo as posturas corporais são assim  
    produtos de uma herança cultural, ou seja, o   
    resultado da operação de uma determinada cultura.”           
   

Brasil (1999, p. 15) afirma que: 

   “A Cultura, entendida no sentido subjetivo como um  
    complexo de valores, significações e objetos   
    simbólicos que estão inseridos no processo de  
    formação intelectual do homem como um todo e, no  
    sentido objetivo, como um conjunto de hábitos e  
    criações humanas em todos os seus planos de  
    atividades, permite nestas duas conceituações  
    perceber que o desporto deve ser compreendido  
    como uma manifestação cultural.” 

 
“O desporto, com os seus jogos e exercícios físicos, não existe fora de um 

âmbito mais alargado e englobante que é a cultura”, como ressalta Garcia (2015, 

p. 221). 

É neste âmbito cultural e da história que como sujeitos sociais definimos 

algumas identidades sociais: racial4, gênero, sexual, nacionalidade, de classe, 

etc. (Gomes, 2003). Por esse motivo, o desporto pode ser caracterizado como 

um fenômeno heterogêneo em processo de constituição, que apresenta, numa 

perspectiva histórica, continuidades e transformações que o afirmam como um 

objeto passível de interpretações à luz de diferentes olhares (Marchi Jr., 2002). 

Segundo Bento (2004), os jogos e os desportos do passado e do presente 

apontam parâmetros que norteiam a realização da vida humana com toda a sua 

simplicidade, diversidade e mutabilidade das suas formas, conteúdos e cenários 

e mostram em sua essência os esforços empreendidos na conquista de um estilo 

de vida sempre mais humano. 

                                            
4 No conceito baseado num padrão que tem levado cientistas e leigos a tirar conclusões sobre 
organizações hierárquicas, que conectam o indivíduo a um grupo social construído ou 
circunscrito geograficamente. Disponível em: www.cartacapital.com.br/revista/906/a-genetica-
das-racas 
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No contexto da cultura podemos enxergar o significado da vocação do 

Homem, que é onde o mesmo transcende a questão animal, se espiritualiza, se 

faz se entregar a condição humana e se liberta. 

O desporto é um excesso do corpo, onde o corpo é consagrado sem haver 

uma despromoção do espírito. Serve como oportunidade para instalar no corpo 

a razão do espírito, para submeter à animalidade da nossa natureza a 

racionalidade. É através dos seus princípios, valores e objetivos, pelos métodos, 

regras e conhecimentos que regem a sua prática nas diferentes nuances, que 

podemos afirmar que este é um ato fundante do Ser do Homem (Bento, 2004). 

O Homem, entre os demais seres da natureza, se encontra em uma 

constante predição evolutiva, por ser dotado de uma consciência intencional. 

Para Beresford (2000), esta transformação se dá pelo fato de o Homem não ser 

produzido, apenas, biologicamente, vivendo no mundo da natureza, como os 

outros animais, mas porque sua existência é construída pelo mundo da cultura. 

 Essas reflexões fizeram com que o desporto fosse entendido 

como fenômeno social5, sendo de grande importância a apresentação deste a 

todos na infância, estando ligado à identidade individual. O entendimento do 

desporto como fenômeno social do mundo moderno ocorre como um fato 

social 6 construído, que existe fora das consciências dos indivíduos, é fator 

imperativo à vida da sociedade e influencia costumes e hábitos (Helal, 1990). 

1.2 - PERSPECTIVAS DO DESPORTO: 
1.2.1 - O DESPORTO NO MUNDO: 

 Assim como em diversos campos específicos de interesse, o desporto 

teve também o histórico de transcender os limites dos Estados-nação7, fato este 

que levou a criação interpaíses de organismos que gerem acordos, tratados, 

princípios e normas internacionais de convivência que legitimam e normalizam o 

seu desenvolvimento. Esta importação de formas, concepções e programas está 

                                            
5 De acordo com Mauss (1974) nesses fenómenos sociais “totais”, como nos propomos chamá-
los, exprimem-se, ao mesmo tempo e de uma só vez, toda espécie de instituições: religiosas, 
jurídicas e morais – estas políticas e familiais ao mesmo tempo; econômicas – supondo formas 
particulares de produção e de consumo. 

6  Refere-se a um conjunto enorme de fatos que se relacionam de maneira complexa 
(Mauss,1974). 
7O Estado-nação ou país é um tipo de sociedade política caracterizada pela soberania. É a 
sociedade política soberana formada por uma nação, um Estado e um território (Pereira, 2017). 
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acompanhada de um projeto societário que fundamenta estes elementos, visto 

a assimetria e desigual relação interpaíses nas relações internacionais (Melo, 

2015). 

 Com isto foram definidos conceitos básicos que asseguram a 

proclamação dos diferentes tipos de credo de acordo com os direitos humanos 

fundamentais, bem como na dignidade e no valor dos indivíduos afirmando a sua 

determinação em promover o progresso social e melhores condições de vida aos 

povos dentro do desenvolvimento do desporto (UNESCO, 2015). 

 De acordo com Alves (2000), em 1936, pela primeira vez de uma forma 

clara, o esporte tornou-se peça fundamental para o fortalecimento do Estado, 

servindo a objetivos políticos, como observado nos Jogos Olímpicos de verão e 

inverno da Alemanha. 

 Cabe ressaltar que no período dos anos 1970, não por acaso, culminaram 

estes processos orgânicos, onde também o mundo vivia o início de um projeto 

de mundialização e internacionalização do capital como até então não havia sido 

experienciado dentro do sistema capitalista, o campo do desporto e da educação 

física (Melo, 2015). 

 Contudo devemos salientar também que é fator influenciador das tomadas 

de decisões dos rumos dessas instituições como, o FMI e Banco Mundial e o 

Sistema ONU (e suas agências) o peso dos países membros nos processos 

decisórios de acordo com a participação no aporte financeiro destas, 

favorecendo claramente a um maior poder aos países centrais que contribuem 

com aporte financeiro muito maior que os países periféricos (Melo, 2015). 

 A partir da criação da Primeira Carta Internacional da Educação Física e 

do Esporte da UNESCO (1979), foram estabelecidos padrões mínimos que 

legitimam e regulam o desporto a fim de o entender e o desenvolver como uma 

relevante ferramenta de cunho social que auxilia a afirmação do que é prescrito 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde todas as pessoas são 

titulares de todos os direitos e liberdades nela estabelecidos, sem qualquer tipo 

de discriminação com base em raça, cor, sexo, língua, religião, convicção política 

ou opinião, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou 

qualquer outra (UNESCO, 2012). 
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 Baseado nesses parâmetros no caso em específico do Brasil, o Conselho 

Federal de Educação Física (CONFEF) em 2015 após algumas análises, 

debates e consultas, apresentou algumas propostas dentre elas a do direito dos 

alunos e da sociedade em geral de serem atendidos nos serviços de Educação 

Física, exercícios físicos e esportes por profissionais qualificados, sendo 

necessário a formação convencional para a prestação destes serviços nessa 

área. No caso em específico, o profissional qualificado continua a ser o 

Profissional de Educação Física, respeitando o artigo 4 da Carta Internacional 

da UNESCO (1979):   

    “Todas as pessoas que assumem a           
    responsabilidade profissional pela educação física e  
    pelo esporte devem ter a formação e as   
    qualificações adequadas. Elas devem ser   
    cuidadosamente selecionadas em número suficiente  
    e devem receber formação, preliminar e avançada,  
    para assegurar que atinjam níveis adequados de  
    especialização.”  
 A liberdade de desenvolver aptidões físicas, intelectuais e morais, por 

meio da educação física e do esporte, deve ser garantido dentro do sistema 

educacional, assim como em outros aspectos da vida social (UNESCO,1979). 

Portanto a capacidade e sobretudo a responsabilidade descrita nos inúmeros 

parâmetros internacionais de base, como sendo essenciais para o pleno 

desenvolvimento da personalidade de todo ser humano devem ser asseguradas 

pelos diferentes modelos de governo e garantidas por profissionais detentores 

do conhecimento específico inerente a esta área do conhecimento. 

 Segundo Melo (2015): 

    “Tanto numa dimensão de reprodução físico-  
    emocional das energias dos trabalhadores como  
    praticantes e/ou espectadores esportivos, como na  
    difusão da melhoria das condições de vida e de  
    ascensão social via esporte, passando, pela real  
    possibilidade de melhor qualidade de vida e   
    formação humana pela incorporação cotidiana dos  
    esportes e/ou atividade física na vida dos   
    trabalhadores, as políticas sociais esportivas trazem  
    em si essas múltiplas dimensões.” 

De acordo com Pires e Sarmento (2001) a gestão do desporto é um híbrido 

cultural, já que advém do cruzamento de várias ciências, logo a sua 
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aplicabilidade não pode se encontrar separada das outras áreas do 

conhecimento, reforçando ainda mais o importante papel social atrelado as 

formas de desenvolvimento do desporto, principalmente neste âmbito de lazer e 

participação. 

 Neste sentido podemos identificar diferentes nuances de desenvolvimento 

do desporto que nitidamente são reflexo dos determinantes culturais, dos níveis 

básicos educacionais e, não somente, da disponibilidade de infraestruturas de 

lazer das regiões e que possuem resultados esportivos significativamente 

relevantes alcançados em competições internacionais, sendo de se ressaltar a 

importância que o desporto tem nos planejamentos governamentais locais. 

 Nos anos de 1959 a 1961, após o triunfo da Revolução Cubana liderada 

por Fidel Castro, que culminou com a destituição do ditador Fulgencio 

Batista de Cuba é oportuno que aqui destaquemos que durante este período e  

neste contexto foi introduzido um método de caráter político-social, que persiste 

ainda nos dias de hoje por ter importantes resultados, com fins essencialmente 

educativos, aponta Rodríguez (2011).  

 No fim desta década de 1960, os serviços da educação foram amplamente 

estendidos, sendo este fator motivador de mudanças na estrutura e no 

funcionamento do sistema nacional de ensino, bem como de criação de novas 

concepções educativas para orientar a prática. Sendo o ano de 1962 marcado 

historicamente na educação superior cubana pela reforma Universitária, onde 

Ernesto Che Guevara com seu discurso sobre “O socialismo e o homem em 

Cuba” inspirou e sustentou o direcionamento deste pensamento, de acordo com 

Rodríguez (2011). 

 Ainda segundo Rodríguez (2011), outras importantes medidas que tinham 

como finalidade atender e responder as demandas da sociedade determinaram 

o surgimento de planos especiais de educação, como o da superação da mulher 

ou o dos centros tecnológicos, dotados de organização e dinamismo. 

 Por sua vez, nos Estados Unidos, a política nacional de esporte aposta na 

interação entre Estado, com caráter eminentemente regulador nos níveis 

amadores e a iniciativa privada que regula clubes e federações. (Alves e Pieranti, 

2007). De acordo com Chalip e Johnson (1996), o Congresso Nacional dos 

Estados Unidos ampliou oficialmente os programas nacionais voltados à 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fulgencio_Batista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fulgencio_Batista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cuba
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Educação e à Cultura, nos anos de 1961, revigorando ao Estado o papel de 

promoção e apoio a ligações entre cultura, educação e esporte.  

 Segundo Alves e Peranti (2007): 

    “Nos Estados Unidos, o esporte de base é praticado  
    na escola e, posteriormente, nas universidades. Em  
    alguns casos, alunos chegam a escolher seu curso  
    com base na qualidade da equipe universitária ou  
    recebem bolsas para cursar a faculdade e jogar pelo 
    time. Apenas quem alcança um nível elevado chega  
    aos clubes profissionais.” 
 
 Ainda que a finalidade do desporto seja concebida de forma diferente 

nestes dois países com distintos pontos de vista ideológicos, Cuba e Estados 

Unidos, a ligação existente entre ambos modelos com o campo educacional se 

aproxima entre si, mesmo que os objetivos em sua essência sejam dissonantes. 

Em Cuba o Estado é encarregado de estruturar e fazer funcionar o Sistema 

Nacional de Educação com uma visão intrinsicamente ligada à saúde e visto 

como importante mecanismo de geração de empregos. Em contrapartida, os 

Estados Unidos se aproximam de uma perspectiva com maior inclinação ao 

rendimento esportivo desde as fases mais iniciais no âmbito escolar. 

 Segundo Melo (2015), cabe considerar que a evolução do desporto de 

uma maneira geral teve por influência um Estado capitalista8 que teve um papel 

que não se diferenciou dos outros campos com muita substância. A oferta de 

políticas esportivas, tanto no que se refere à iniciação esportiva, como no acesso 

ao fundo público para preparação das condições do esporte-espetáculo, 

implicando na construção de aparelhos e considerável infraestrutura, será 

diretamente proporcional ao estágio da correlação de forças entre as classes 

sociais em luta.  

 Todas essas reflexões fizeram com que o desporto fosse entendido como 

fenômeno social, apresentado a todos na infância e ligado à identidade 

individual.  

  

                                            
8 Os Estados capitalistas democráticos podem ser entendidos como formas institucionais de 
poder público que, em sua relação com a produção material, se caracterizam basicamente por 
três determinações funcionais: privatização da produção, dependência estrutural do processo de 
acumulação e legitimação democrática (Castro e Lopes, 2011).  
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1.2.2 - O DESPORTO NO BRASIL: 
O desenvolvimento do desporto no Brasil historicamente se deu de uma 

maneira que não prevaleceu à perfusão de forma igualitária aos cidadãos, se 

comparado a outros países. Ao longo do século XX, no Brasil, surgiram 

dispositivos legais que regulamentaram os objetivos e as aplicações da 

educação física nas escolas. As políticas nacionais de esporte demoraram a se 

consolidar, visto que em 1939 foi criada a primeira legislação esportiva e 

do Conselho Nacional de Desportos9 dando poderes ao Estado de intervenção 

nas organizações esportivas de prática, de administração e nas competições 

aqui organizadas (Alves e Pieranti, 2007). 

 Rodrigues (2010) aponta que é o Estado que detém o poder e a 

autoridade para fazer valer, para toda a população que vive num determinado 

território, as políticas que se processam de diversos interesses, necessidades e 

demandas da sociedade. Encontrar um único conceito de Estado para satisfazer 

a todas as correntes doutrinárias do direito é impossível, uma vez que esse se 

refere a um ente complexo, que pode ser abordado sob diversos pontos de vista, 

além de ser extremamente variável quanto à forma por sua própria natureza. 

Essa complexidade permite, portanto, haver distintos pontos de partida, quantos 

forem os ângulos de preferência dos observadores (Dallari, 2010). 

Esta interação complexa entre a intervenção do Estado e as carências da 

sociedade atual impactaram de forma direta a vida do homem moderno, assim 

como na variação do conceito de políticas públicas10. Sendo estas políticas, 

neste cenário, um formato de exercício do poder numa sociedade que se se 

organizou de maneira coletiva, deixando de ser apenas uma simples intervenção 

do Estado. Os cidadãos e todas as organizações, movimentos e instituições 

sociais passam a ser atuantes no processo de desenvolvimento e implantação 

de políticas que tem por finalidade expressar os distintos interesses assegurando 

que as suas necessidades sejam atendidas.  

                                            
9 O Conselho Nacional do Esporte é um colegiado de assessoria ao Ministro do Esporte no 
desenvolvimento de políticas em prol do desporto nacional, representando um passo a mais na 
criação de novas perspectivas para o futuro do esporte no país. 
10 A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell: decisões e análises sobre política 
pública implicam, em linhas gerais, responder as questões: quem ganha o quê, por quê e que 
diferença faz. (Souza, 2003).  
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A análise de política pública é, por definição, estudar o governo em ação, 

motivo pelo qual nem sempre os pressupostos neo-institucionalistas 11 se 

adaptam à sua análise. Ou seja, a articulação entre a análise da política pública 

e o papel das instituições, ou das regras do jogo, nem sempre é muito clara, 

como defende Souza (2003).  

É o próprio Estado que como agente de desenvolvimento do desporto a 

nível nacional e como regulador das várias entidades envolvidas no setor, passa 

a exercer um papel central e necessário na regulação desse setor no Brasil. É 

de sua responsabilidade a gestão das premissas determinantes que tem por 

finalidade o atingimento dos parâmetros de desenvolvimento do desporto no 

país.  

De acordo com a Constituição Federal12, são direitos sociais a educação, 

a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição    (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 90, de 2015), competindo à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre: educação, cultura, ensino, desporto, 

ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 85, de 2015), em Brasil (1988).  

Portanto é dever do mesmo fomentar práticas desportivas formais e não-

formais como direito de cada um, assim como na sua perspectiva emancipatória, 

diferenciando o tratamento para o desporto profissional e o não profissional 

ficando a cargo do Poder Público o incentivo ao lazer como forma de promoção 

social, sendo este responsável pela garantia de sua efetivação (Brasil, 1988). 

Estas práticas dimensionadas pelo Estado aparecem no conceito de Bracht 

(1989) e Betti (1993) ao estabelecerem as definições de esporte que podem ser 

consideradas em duas dimensões diferentes: o esporte de alto rendimento ou 

                                            
11  Ver o artigo “As três versões do neo-institucionalismo” (Hall e Taylor, 2003). Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ln/n58/a10n58.pdf 
12 Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. 
Acesso em: 29 set. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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espetáculo, ou enquanto atividade de lazer, sendo o esporte-escolar vinculável 

a uma dessas tendências.  

O desporto no Brasil pode ser reconhecido em qualquer das seguintes 

manifestações: como parte do processo educacional do povo (desporto 

educacional), como atividade de lazer da população brasileira (desporto de 

participação), com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e 

comunidades do País (desporto de rendimento), com o objetivo de promover o 

aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática desportiva em termos 

recreativos, competitivos ou de alta competição (desporto de formação) (Incluído 

pela Lei nº 13.155, de 2015), em Brasil (1998).  

Caparroz (2001) afirma que o esporte é o principal conteúdo da Educação 

Física Escolar debatido no meio acadêmico. A partir da década de 1980 surgiram 

críticas a esportivização da educação física na escola. A principal crítica se 

fundamentava na argumentação de que a Educação Física é biologicista, 

tomando o ser humano como ser predominantemente biológico e motor, 

sonegando a sua dimensão psicológica e seu enraizamento histórico, cultural e 

social.  

Betti (1998) também aponta a década de 1980 como o período de 

questionamento e debate acerca da identidade da educação física. De um lado 

pesquisadores argumentam que a educação física é uma ciência da motricidade, 

enquanto outros afirmam que ela é uma prática pedagógica que tematiza a 

cultura corporal. Isso sem mencionar os termos como "cultura física" e "cultura 

de movimento". 

 Somente após a Constituição Federal de 1988 que serão valorizadas as 

práticas esportivas não formais. A educação física torna-se componente 

curricular obrigatório da educação básica, através da Lei 10.328/2001 13 , 

considerada grande avanço pelos professores.  

A Lei nº. 8.672/9314 de 6 de julho de 1993, a Lei Zico, surgiu durante um 

quadro de mudanças no que se refere à presença e influência do Estado nas 

                                            
13  Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2001/lei-10328-12-dezembro-2001-
426820-publicacaooriginal-1-pl.html  
14  Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1993/lei-8672-6-julho-1993-349784-
publicacaooriginal-1-pl.html  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13155.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13155.htm#art38
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2001/lei-10328-12-dezembro-2001-426820-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2001/lei-10328-12-dezembro-2001-426820-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1993/lei-8672-6-julho-1993-349784-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1993/lei-8672-6-julho-1993-349784-publicacaooriginal-1-pl.html
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entidades e práticas esportivas, propondo novos rumos e alternativas ao 

panorama do esporte (particularmente, o futebol) no início dos anos 90 (Almeida, 

2007). 

A lei ampliou o conceito do desporto, antes focado apenas no desporto de 

rendimento, para melhor entender o desporto na escola e o desporto de 

participação e lazer. Com esta, montou-se uma justiça desportiva mais 

estruturada e consciente, onde a interferência do Estado foi reduzida, o que 

ajudou a fortalecer a iniciativa privada e o exercício da autonomia no âmbito 

desportivo. Houve também uma diminuição do formato burocratizado anterior do 

Conselho Nacional de Desportos, este que cumulava funções normativas, 

executivas e judiciais. 

 Esta lei utilizou-se de instrumentos legais que visavam facilitar a 

operacionalidade e funcionalidade da ordem jurídica desportiva (Melo Filho, 

2006). Verifica-se, portanto, que a Lei Zico modernizou o cenário esportivo 

nacional, desburocratizando o esporte e possibilitando maior autonomia dos 

entes desportivos em relação ao Estado (Melo et al., 2006). Porém a maioria das 

mudanças existentes até hoje só chegariam depois com a aprovação da Lei nº. 

9.615/9815 de 24 de março de 1998, a Lei Pelé. 

 A Lei Pelé sofreu forte influência da lei anterior, a Lei Zico, mantendo 

grande parte das inovações da lei revogada e trazendo contribuições, segundo 

alguns para pior, para o desporto nacional (Melo et al., 2006). Esta trouxe dois 

temas polêmicos, a transformação dos clubes em empresas e a extinção gradual 

do “passe”16 (Almeida, 2007). 

Segundo o artigo 56 da Lei nº. 9.615/98, os recursos necessários para o 

fomento das práticas desportivas formais e não-formais a que se refere o art.217 

da Constituição Federal serão assegurados em programas de trabalho 

específicos constantes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, além dos provenientes de: fundos desportivos, 

receitas oriundas de concursos de prognósticos, doações, patrocínios e legados, 

prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não 

                                            
15 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9615consol.htm  . 
16 “Art. 11. Entende-se por passe a importância devida por um empregador a outro, pela cessão 
do atleta durante a vigência do contrato ou depois de seu término, observadas as normas 
desportivas pertinentes” (Brasil, 1976). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9615consol.htm
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reclamados nos prazos regulamentares, incentivos fiscais previstos em lei, dois 

por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais 

e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, deduzindo-se 

este valor do montante destinado aos prêmios (Incluído pela Lei nº 10.264, de 

2001) (Vide Decre to nº 5.139, de 2004), outras fontes (Renumerado pela Lei nº 

10.264, de 2001), 1/6 (um sexto) dos recursos destinados ao Ministério dos 

Esportes a que se refere o inciso II do art. 6º desta Lei, calculado após deduzida 

a fração prevista no § 2º do referido artigo. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 

A Lei nº 9.615/98, e seus ajustamentos posteriores advindos da Lei nº 

9.981/0017, pode ser considerada como consequência natural do artigo 217 da 

Constituição Federal de 1988, que historicamente teve como base leis e Decreto-

Lei anteriores como, a Lei nº 8672/93, a Lei nº 6251/7518 e o Decreto-Lei nº 

3199/4119, estes dois últimos fazendo parte de períodos distintos de governos 

autoritários que já não fazem mais parte da realidade política no Brasil 

(Brasil,1999). 

Em seguida, na forma de melhor entendermos o que foi mencionado neste 

subcapítulo, é pertinente que discorramos um pouco mais sobre o 

desenvolvimento e as políticas nacionais desportivas características do país. 

 

1.2.3 - POLÍTICA NACIONAL DO ESPORTE: 
A Política Nacional do Esporte20 é considerada no Brasil uma questão de 

Estado, sendo intenção tratar o desporto como direito (social e constitucional) 

dos cidadãos brasileiros (Brasil,2005), reiterando o que foi dito no subcapítulo 

anterior. Porém, somente na primeira edição da Conferência Nacional do 

Esporte 21 em 2004, que se pensou em discutir as potencialidades e as 

                                            
17 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9981.htm  
18  Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6251-8-outubro-1975-
357712-publicacaooriginal-1-pl.html  
19  Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3199-14-
abril-1941-413238-publicacaooriginal-1-pe.html  
20  O conjunto de ações que formulam um sentido para a convivência Estado-Sociedade, 
congregando expectativas sociais, fundamentos axiológicos, visão de futuro e os meios 
existentes (Brasil, 2005). 
21A Conferência Nacional do Esporte, instituída pelo Decreto Presidencial de 21 de janeiro de 
2004, configura-se como um espaço de debate, formulação e deliberação das Políticas Públicas 
de Esporte e Lazer para o país.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10264.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10264.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5139.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10264.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10264.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9981.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6251-8-outubro-1975-357712-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6251-8-outubro-1975-357712-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3199-14-abril-1941-413238-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3199-14-abril-1941-413238-publicacaooriginal-1-pe.html
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dificuldades em relação ao esporte nacional. O debate que visou a reconstrução 

do Sistema de Esporte gerou como consequência, a aprovação dos referenciais 

para a construção da Política Nacional do Esporte aprovada pelo Conselho 

Nacional do Esporte em junho de 2005, com destaque no desenvolvimento da 

inclusão social e a necessidade de criação do Sistema Nacional de Esporte e  

Lazer22 como podemos observar no Coletânea de Textos básicos para as etapas 

da II Conferência Nacional do Esporte de 2006 (Brasil, 2006). 

 Esta Conferência em 2004 foi determinante em termos de organização 

para a unificação do desenvolvimento do esporte no Brasil. Os termos legais que 

definiam e orientavam o desenvolvimento do esporte no Brasil tinham origem no 

fim da década de 1980. A elaboração de um Sistema Nacional de Esporte e 

Lazer aprofundado e reflexivo confirma a importância de implementação de uma 

Política de Esporte no Brasil que de fato cumpra com os seus deveres 

constitucionais de acesso ao esporte e ao lazer como direitos sociais, 

oportunizando o alcance nos âmbitos local, municipal, regional, estadual e 

federal (Brasil, 2006). 

 O Ministério do Esporte é o órgão público responsável por construir e 

executar a Política Nacional de Esporte. Inclui-se o esporte de alto rendimento, 

ações de inclusão social por meio do esporte, acesso gratuito à prática esportiva, 

qualidade de vida e desenvolvimento humano. A Secretaria Executiva auxilia o 

Ministro do esporte na supervisão e coordenação das atividades das secretarias 

nacionais e é responsável pelo gerenciamento de recursos para construção, 

modernização de quadras, ginásios, espaços esportivos e aquisição de 

equipamentos para instituições de ensino e comunidades. 

A Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social 23 

(SNELIS) é a responsável pela implantação de diretrizes relativas aos programas 

esportivos educacionais, de lazer e de inclusão social, enquanto a Secretaria 

                                            
22 O sistema é o responsável pela unificação dos envolvidos no desenvolvimento do esporte e 
do lazer em todo o território nacional.  Disponível em: 
http://www.confef.org.br/revistasWeb/n19/10_SISTEMA_NACIONAL_DE_ESPORTE_E_LAZE
R.pdf   
 
23   Disponível em: http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-
inclusao-social/missao http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-
lazer-e-inclusao-social/missao  

http://www.confef.org.br/revistasWeb/n19/10_SISTEMA_NACIONAL_DE_ESPORTE_E_LAZER.pdf
http://www.confef.org.br/revistasWeb/n19/10_SISTEMA_NACIONAL_DE_ESPORTE_E_LAZER.pdf
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/missao%20http:/www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/missao
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/missao%20http:/www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/missao
http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/missao%20http:/www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/missao
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Nacional de Esporte de Alto Rendimento24 é responsável pela implantação de 

decisões relativas aos programas de desenvolvimento do esporte de alto 

rendimento em nível nacional.  

 É o Ministério do Esporte quem estabelece vínculos com um universo 

composto de crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, com pessoas com 

deficiências ou com necessidades educativas especiais, com o sistema 

desportivo nacional e com o sistema educacional brasileiro que articula a 

educação básica e superior. A importância desse universo, considerando-se sua 

complexidade, amplitude e heterogeneidade, demanda do Ministério uma 

responsabilidade social, que deve se concretizar em ações balizadas, 

rigorosamente, por princípios humanísticos fundamentais, inequivocamente 

democráticos (Brasil, 2005). 

 Foi com assumida falta de pretensão em querer se aprofundar nas 

diferentes vertentes desportivas do Estado Brasileiro que para o presente estudo 

o enfoque foi destinado com ênfase a percepção do que foi a construção da 

Política Nacional do Esporte e o Programa Esporte e Lazer da Cidade, no âmbito 

do esporte de lazer, entendendo que a importância desta manifestação é tão 

importante quanto o desporto educacional e o desporto de rendimento, pois será 

alicerce e fomentará ambos em diferentes momentos.  

 

1.2.4 - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE: 
 O histórico desportivo brasileiro passa por programas sociais que utilizam 

o desporto como estratégia de inclusão social de jovens e de melhora na 

qualidade de vida de comunidades pobres. A atividade de lazer é constitucional 

desde 1988, como já visto anteriormente, onde foi cristalizado legalmente o 

acesso ao esporte e ao lazer como direito dos cidadãos brasileiros. A prática 

esportiva há de ser difundida obrigatoriamente pelo Estado brasileiro e é de 

responsabilidade da SNELIS, que também faz ainda proposições sobre assuntos 

da sua área para compor a política e o Plano Nacional de Esporte. A base de 

                                            
24  Disponível em: http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/alto-rendimento/missao  
 

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/alto-rendimento/missao
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todo esse esforço de respeito à Constituição Federal está no Programa Esporte 

e Lazer na Cidade (PELC). 

O início do programa no Estado do Rio de Janeiro se deu em Niterói que é 

um município fluminense com uma área de 133.919km² que está localizado há 

21,1km da Cidade do Rio de Janeiro, fazendo parte de sua região metropolitana 

(Garrafiel e Dos Anjos, 2016). O lançamento do Programa em Niterói ocorreu no 

dia 3 de dezembro de 2003 e contou com a presença do então Ministro do 

Esporte, Agnelo Queiroz (Diniz, 2003). Porém a implantação do Programa, como 

nas demais cidades pioneiras, começou apenas em 2004 (Castellani Filho, 

2012).  A cidade de Niterói, na altura de sua escolha para constituir esse projeto-

piloto, possuía 459.451 habitantes, sendo a quinta de maior população de seu 

estado e a segunda com maior Produto Interno Bruto (PIB), atrás apenas da 

Cidade do Rio de Janeiro (Brasil, 2000) que apesar de ser uma cidade com pleno 

desenvolvimento, pela sua proximidade com o Rio de Janeiro, em parte, funciona 

como uma espécie de cidade-satélite da capital. (Dias et al., 2008). 

 O PELC trata-se de um programa do tipo finalístico25, de responsabilidade 

do Ministério do Esporte (Starepravo, 2011), que ao longo desses anos ampliou 

qualitativa e quantitativamente, suas ações, com o intuito de assegurar sua 

estrutura nacional multiplicando experiências de parcerias com outros 

programas estruturantes da Política Social do Governo Federal e de aprimorar o 

controle social e a intersetorialidade. Além de proporcionar a prática de 

atividades físicas, culturais e de lazer que envolvem todas as faixas etárias, 

incluindo pessoas com deficiência, estimula a convivência social, a formação de 

gestores e lideranças comunitárias, fomenta a pesquisa e a socialização do 

conhecimento, contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados como 

políticas públicas e direitos de todos (Brasil, 2016a). 

 Ademais, a SNELIS que é responsável pelo desenvolvimento do PELC, 

tem por competência a formulação e implementação de projetos e programas 

esportivos educacionais, de lazer e inclusão social, como já ressaltado, e, em 

                                            
25 Um programa pode ser classificado em três tipos: finalístico, de gestão de políticas públicas, 
e de serviços ao Estado. Os programas do tipo finalístico são aqueles que resultam em bens e 
serviços ofertados diretamente à sociedade (Brasil, 2003). 
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resposta à necessidade específica do Rio de Janeiro, executa medidas que 

visam oportunizar o acesso da população ao esporte, lazer e artes marciais/lutas 

de qualidade, como instrumento de fomento à valores como participação, 

cooperação, respeito, entre outros. Busca possibilitar práticas saudáveis, 

melhoria no controle emocional dos beneficiados em situação de vulnerabilidade 

social, auxiliar no combate a todos os tipos de violência e exclusão social, e 

instituição do legado26 olímpico no Estado do Rio de Janeiro (Brasil, 2016a). 

 O programa visa a democratização do acesso ao esporte recreativo e ao 

lazer da população, tendo como objetivos específicos ações direcionadas, como 

já citado,  a públicos diferenciados ( faixa etária, gênero, “raça”, etnia, orientação 

sexual, pessoas com deficiência, entre outros) a fim de estimular a gestão 

participativa entre os atores locais direta e indiretamente envolvidos, a 

implementação de metodologia participativa e democrática para o 

desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais de lazer e esporte recreativo, 

promover a formação inicial e estimular a formação continuada dos agentes 

sociais e gestores municipais de lazer e esporte recreativo, valorizar e fortalecer 

a cultura local na apropriação do direito ao lazer e ao esporte recreativo, 

promover a ressignificação e a qualificação de espaços e equipamentos públicos 

de lazer e esporte recreativo e por fim democratizar o acesso ao lazer e esporte 

recreativo, privilegiando segmentos sociais em situação de vulnerabilidade 

social, visando a melhoria de sua qualidade de vida e do aprimoramento dos 

mecanismos de efetivação dos seus direitos sociais e culturais como dever do 

Estado reconhecido no artigo 6º da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, evidenciando a sua relevância social. (Brasil,2016a). 

 Ainda segundo Brasil (2016a) estes objetivos devem ser alcançados por 

três iniciativas, a saber: 

    Implantação e Desenvolvimento de Núcleos de  
    Esporte Recreativo e de Lazer, nas diversas regiões  
    do Brasil, com o objetivo de garantir o direito ao  
    acesso de qualidade a políticas públicas de lazer e de 
    esporte, em sua dimensão recreativa, para as   
    diversas faixas etárias, garantindo a inclusão de  
    pessoas com deficiência. 

                                            
26 É tudo aquilo que foi criado ou modificado como consequência da realização do megaevento 
e que permanece após o mesmo, seja planejado ou não, positivo ou negativo, tangível ou 
intangível (Preuss, 2006).  
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    Formação Continuada – ação educativa continuada  
    de gestores, agentes sociais, lideranças   
    comunitárias, pesquisadores, legisladores e demais  
    parceiros atuantes na esfera pública com vistas à  
    formação e à implementação de políticas de lazer e  
    de inclusão social e cultural. 
    Monitoramento e avaliação da política de esporte e  
    lazer de forma continuada envolvendo gestores,  
    agentes sociais de esporte e lazer, formadores,  
    articuladores regionais, orientadores pedagógicos e  
    técnicos do desenvolvimento dos Programas em  
    relação a seus objetivos e metas, com vistas à  
    qualificação das ações. 
 

 São suas duas funções principais: manter os núcleos esportivos nas 

comunidades e fomentá-los e consolidar os Centros de Desenvolvimento de 

Estudos do Esporte Recreativo e do Lazer, a chamada Rede Cedes27 que de 

2003 até o ano de 2014 envolveu 61 núcleos (Instituições de Ensino Superior) 

distribuídos por todas as regiões do país, 82 grupos de estudos sobre políticas 

públicas de esporte e lazer e 95 coordenadores de pesquisas. No âmbito da 

Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer28 (SNDEL) do 

Ministério do Esporte, o PELC, que conta com 130 Convênios em execução, 

beneficiando 2 milhões de pessoas, procura ampliar, democratizar e 

universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de 

lazer. É integrado a outras políticas públicas de desenvolvimento humano e 

inclusão social. Firmado em parceria com estados e municípios, além de 

organizações do terceiro setor29, sempre por meio de convênios (Brasil, 2014). 

 Atualmente o PELC possui dois tipos de núcleos: Núcleos Urbanos e os 

Núcleos para Povos e Comunidades Tradicionais com público alvo crianças, 

jovens, adultos e idosos, incluindo pessoas com deficiência (Brasil, 2016a). 

                                            
27 O CEDES é uma ação programática do Ministério do Esporte, gerenciada pelo Departamento 
de Ciência e Tecnologia do Esporte da Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do 
Lazer. 
28 Desenvolvimento é o conceito-chave contido no nome estabelecido para a Secretaria em 
questão. Com ele pretendemos chamar a atenção para a necessidade de se estabelecer políticas 
de Esporte Recreativo, Lazer, Ciência & Tecnologia a partir do entendimento de "excelência" 
para além daquele construído com base no parâmetro do rendimento, hegemônico por toda a 
história da política esportiva brasileira, desde a formatação do primeiro documento legal definidor 
de diretrizes e base do esporte nacional (Decreto lei 3199/41) até a Lei 9615/98 Lei Pelé), 
passando pela Lei 6.251/75 e pela Lei 8672/93 (Lei Zico). 
29 O terceiro setor é composto por associações e fundações que geram bens e serviços públicos, 
mas sem fins lucrativos, que suprem as falhas deixadas pelo Estado. É uma junção do setor 
público com o setor privado, ou seja, dinheiro privado para fins públicos 
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 Há de se ressaltar que para o presente estudo utilizamos as diretrizes do 

programa do ano de 2016, a fim de termos uma maior sensibilidade do que eram 

os referenciais propostos do período em questão, condizente ao da realização 

dos Jogos Olímpicos. 

 Nesse contexto, considerando o desenvolvimento da Copa do Mundo de 

2014, bem como das Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016, o Brasil assumiu o 

compromisso de que as ações do Ministério do Esporte e Nação trabalhariam 

em quatro grandes eixos na constituição dos legados desses eventos, quais 

sejam: a transformação das cidades, a inserção social, juventude e educação e, 

por fim, o esporte (Brasil, 2016b). 

 De acordo com o documento recebido do Ministérios dos Esportes, 

através de correio eletrônico, no período compreendido entre 2008 e 2013 foram 

implementados no município do Rio de Janeiro 99 núcleos do programa em 

diferentes pontos da cidade, através das parcerias estabelecidas nos convênios 

deste intervalo.  

 O Programa Esporte e Lazer da Cidade propõe a continuidade de 

atividades, bem como a criação de políticas públicas de lazer e esporte, por meio 

da iniciativa local. Com base nisso, o Convênio/TED possui duração de 24 

meses, sendo 06 meses destinados a estruturação do programa e 18 meses de 

efetivo desenvolvimento junto aos beneficiados. Os projetos são executados a 

partir da publicação de um edital de chamada pública, sitiado no site do Ministério 

do Esporte, que diz sobre a disponibilidade orçamentária (Brasil, 2016a). Sendo 

capazes de concorrer a este edital as entidades públicas como as prefeituras 

municipais, que poderão desenvolver o PELC em sua cidade neste período 

vigente determinado nas diretrizes, juntamente com a estruturação de 

implantação, desenvolvimento e avaliação. Para o desenvolvimento das 

atividades, são implantados núcleos de esporte recreativo e de lazer, que são 

efetivados por meio de convênios entre os proponentes e o Ministério do Esporte, 

onde após a execução, possibilita a instituição a aptidão em seguir com os 

atendimentos por iniciativa própria, refletindo numa possível solidificação da 

política local (Couto et al., 2017). 

 A continuidade de atividades e a gestão de políticas de lazer e esporte 

seriam possibilitadas em nível local, pelos Módulos de Formação que ocorrem 

durante a vigência do Convênio/TED. Para tanto, o Ministério do Esporte firmou 
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parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, para viabilizar 

profissionais capacitados no desenvolvimento do processo formativo, a contar 

de agosto de 2010 (Brasil, 2016a). 

 A principal justificativa para a consolidação do PELC é a conscientização 

dos parceiros a respeito da importância do investimento nas políticas públicas 

de esporte e lazer, no sentido de contribuir para que estas avancem do atual 

estágio de política de um governo para a dimensão mais ampla de Política de 

Estado (Brasil, 2016a). 

 A municipalização do esporte e lazer é importante e significa, na prática, 

a estruturação administrativa e a preparação técnica e legal do município, de 

modo a suprir a carência de políticas públicas e sociais que atendam às 

crescentes necessidades e demandas da população por esporte recreativo e 

lazer, sobretudo daquelas em situações de vulnerabilidade social e econômica, 

reforçadoras das condições de injustiça e exclusão social a que estão 

submetidas.   

  
1.3 - EVENTOS, GRANDES EVENTOS E MEGAS EVENTOS DESPORTIVOS: 
1.3.1- DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS: 
 São muitas as noções que podem explicar o sentido da palavra evento, 

Michaelis (2018) a interpreta por algo que acontece e que se pode observar, mas 

também por acontecimento planejado com lugar e hora determinados, que 

geralmente atrai grande público e cobertura da mídia. 

 De acordo com Costa e Talarico (1996) o evento é uma reunião de um, 

ou mais público(s) em atividades de interesse comum, podendo ser definido 

como um fato ou acontecimento espontâneo ou organizado, capaz de provocar 

interesse e que pode ser explorado para fins mercadológicos.  

 Neste sentido podemos deduzir que o evento desportivo possui as 

características gerais do conceito do que é um evento, acrescentado de um 

conjunto muito particular de especificidades, sendo um acontecimento ligado a 

qualquer tipo de evento deste setor, independentemente de sua 

modalidade. Segundo Correia (2001) um evento desportivo implica a gestão de 
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processos economicamente significativos, que exigem um vasto conjunto de 

compromissos nacionais e internacionais, de alianças internas e externas, de 

parcerias com órgãos públicos, patrocinadores e a mídia. 

 Esta nuance tende a ganhar cada vez mais maiores proporções devido a 

forma como a sociedade pós-moderna 30 valoriza o entretenimento, a diversão e 

o prazer (Sarmento et al., 2011). Sachetti (2009) classifica os eventos como: 

desportivos, sociais, religiosos, políticos, empresariais, sectoriais e especiais em 

função da sua estrutura, dinâmica e públicos alvos. Para Madeira et al. (2007), 

os eventos podem-se dividir em especiais (desportivos ou culturais) e de 

participação (sociais, ecológicos, lazer e entretenimento), sendo que quanto à 

periodicidade podem ser classificados como: de oportunidade, únicos, 

esporádicos e permanentes (mensal, semestral, anual e bianual). 

 É intenção do presente estudo a limitação aos eventos, grandes e 

megaeventos desportivos, que são possuidores de características únicas, mas 

que em sua raiz não se difere dos outros tipos de eventos.  

 Para Boyer et al. (2007) existem quatro dimensões base: os tipos A, B, C 

e D. Sendo os eventos do gênero dos Jogos Olímpicos ou das fases finais dos 

Mundiais, independentemente de sua modalidade, do tipo A, as finais de Taça 

das diversas modalidades de cada país, do tipo B, os eventos irregulares de nível 

nacional mas perfeitamente localizado no tempo, do tipo C e eventos nacionais 

de carácter regular, como um jogo de um campeonato ou torneio enquadram-se 

no tipo D. 

 Segundo Sarmento (2002), corroborando de forma semelhante aos atores 

supracitados, a classificação de eventos desportivos consiste também em quatro 

níveis: megaeventos, de nível internacional com duração superior a oito dias; 

Grandes eventos, de nível internacional com participação de milhares de atletas 

e de espectadores; Pequenos eventos, de nível nacional ou internacional com 

                                            
30 Segundo Priberam (2018), a pós-modernidade foi o 
período com início no final do século XX, marcado por inovações sociais, político-
econômicas e tecnológicas que valorizam os direitos civis, a igualdade de oportunidades ou o 
multiculturalismo.  
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duração limitada, pequena participação de atletas e espectadores; e, Micro 

eventos, essencialmente vocacionados para campeonatos e torneios de menor 

relevância competitiva. 

 Entretanto, após definirmos com base nos autores as classificações dos 

tipos de eventos desportivos, é de ressaltar que devemos entender as etapas de 

planejamento destes eventos, essencialmente com o intuito de perceber suas 

fases e peculiaridades de organização. 

 De acordo com Sarmento et al. (2011) a organização de um evento se 

realiza em quatro etapas. A primeira etapa, a da Ideia, de qualquer projeto 

corresponde ao encontrar de uma resposta para solucionar um problema, uma 

vez que o seu desenvolvimento não é gerido espontaneamente e a partir do nada 

necessita-se de uma sucessão de ações como sugestão para o aparecimento 

de novas propostas, que depois de avaliadas poderão ser implementadas, 

adaptadas ou rejeitadas. A segunda etapa, a da concepção e planejamento, leva 

em consideração as possibilidades em função dos meios e recursos disponíveis.  

 Este é o momento em que se adequa a Ideia original com a realidade 

possível, onde os valores orçamentais ganham destaque e o pragmatismo dos 

operacionais se torna essencial. É necessário que se equacione um conjunto de 

indicadores como data, local, duração, designação, tipo, orçamento, parceiros, 

apoios, concorrência e perceber os principais riscos associados ao evento como, 

clima, atrasos, transportes, avarias, segurança, acidente. A terceira etapa 

corresponde a fase de realização do evento onde qualquer imprevisto não 

poderá interferir nos objetivos deste, tendo que serem superadas da forma 

menos perturbadora possível.  

 Por isso os meios devem estar concentrados no desenrolar das ações 

previamente definidas sendo determinante o treino de toda a equipe e a 

sistematização anterior do maior número possível de intervenções de correção 

e adaptação. A quarta etapa corresponde à avaliação de todo o evento. 

 A sustentabilidade, de fato, com o passar dos anos passou a ser um fator 

preponderante também na área dos eventos, sendo imprescindível a capacidade 

de atuação idêntica à dimensão e a complexidade de toda a intervenção. Com o 
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acontecimento do evento espera-se que as situações se desenrolem com as 

máximas garantias de sucesso e com a certeza de previsão para com todas as 

possíveis circunstâncias que o compreendem, a fim de atingir os melhores 

resultados.  

 Os autores Sarmento et al. (2011) afirmam que um evento desportivo, 

para atingir um nível de eficácia de acordo com os meios em causa e com as 

expectativas criadas, tem de ser subdividido em três fases bem distintas: a fase 

pré-evento, a fase do evento e a fase pós-evento. Sendo o pré-evento uma fase 

com maior ênfase no desenvolvimento de estratégias de comunicação que tem 

como finalidade a divulgação e a criação de expectativas positivas junto ao 

público alvo, aumentando a visibilidade e o interesse do evento. A fase do evento 

é a razão principal de todo o projeto onde se reúnem exclusivamente todas as 

atenções. Na terceira e última fase, a do pós-evento, são objetivos criar interesse 

no público alvo pela atividade, perdurar a memória do acontecimento, e não 

menos importante por uma eventual reedição através de um conjunto de 

iniciativas que visem a consecução do mesmo. 

 Para fins deste trabalho o enfoque principal será sobre a fase pós-evento, 

visto que é intenção do mesmo aferir a magnitude da ocorrência recente de 

grandes e megaeventos, sobretudo os Jogos Olímpicos Rio 2016, e a 

importância do legado para a cidade do Rio de Janeiro, em específico sobre o 

Programa Esporte e Lazer da Cidade, que serão mais aprofundadas e 

exemplificadas nos capítulos e subcapítulos a seguir. 

1.4 - OS PROCESSOS DE CANDIDATURA E DE PREPARAÇÃO DA CIDADE 
DO RIO DE JANEIRO: 

 Num período recente, a cidade do Rio de Janeiro organizou e desenvolveu 

grandes e megaeventos desportivos, de 2007 a 2016, como os Jogos Pan-

Americanos e Parapan-Americanos (Rio 2007), Jogos Mundiais Militares (Rio 

2011), Copa da Confederações (Brasil 2013) e Copa do Mundo da FIFA (Brasil 

2014) e Jogos Olímpicos e Paralímpicos (Rio 2016). Podemos denominar este 

corte temporal de “década do desporto no Brasil” que teve processos de 

ajustamentos estruturais, e não somente, para a concorrência e possível 

realização, que tiveram início antes do começo destes eventos. 
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A ideia de uma candidatura carioca31 aos Jogos Olímpicos surgiu em 

meados da década de 1990, no âmbito das relações estabelecidas entre as 

cidades do Rio de Janeiro e Barcelona. Os técnicos e consultores oriundos da 

administração municipal de Barcelona foram contratados para ajudarem na 

construção do primeiro Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro (Silvestre, 

2017). 

Ainda de acordo com Silvestre (2017), a legitimação deste desejo de 

sediar um grande evento, como os Jogos Olímpicos neste primeiro momento, foi 

sustentada pelo ensejo de reformulações em setores ainda pouco desenvolvidos 

e/ou precários da cidade como a infraestrutura urbana de transportes, segurança 

pública, prática desportiva, a fim de projetar uma nova imagem de cidade e com 

isto atrair novas oportunidades e investimentos públicos nas três escalas 

governamentais. 

Foi em 1995 sob a coordenação do arquiteto responsável pelo trabalho 

de infraestrutura e urbanismo dos Jogos Olímpicos de 1992, que se desenvolveu 

o anteprojeto de candidatura, onde foi feita uma avaliação das estruturas 

disponíveis e foi apresentada uma proposta de distribuição espacial das 

intervenções que fosse capaz de promover mudanças estruturantes na cidade.  

Basicamente o projeto pioneiro de candidatura32 foi se alterando nas 

oportunidades conseguintes, visto que o Rio de Janeiro não ganhou o direito de 

sediar os Jogos de 2004. Sendo retomado na década de 2000 pelos opositores 

as propostas iniciais deste primeiro projeto. 

As propostas de construção de equipamentos, despoluição das águas da 

Baía de Guanabara, expansão do metrô, urbanização de favelas, a garantia da 

viabilidade econômica e utilização dos novos equipamentos imediatamente após 

o término dos Jogos que se inspiravam em experiências de sucesso de edições 

de Jogos anteriores, no caso Barcelona 1992, deram lugar a uma nova 

perspectiva de espaço, fazendo com que o projeto inicial perdesse seus 

referenciais urbanísticos de equilíbrio territorial e induzisse a melhorias em favor 

                                            
31 Relacionado ao Rio de Janeiro. 

32 Disponível em Silvestre (2017). 
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de uma estratégia pragmática com o intuito de assegurar a nomeação olímpica. 

Estas alterações levaram a cidade à realização do Jogos Pan-americanos e 

Parapan-Americanos (Rio 2007) e mais duas candidaturas aos Jogos Olímpicos 

de 2012 e 2016 (Silvestre, 2017). 

 Na cidade não há lugar para ideologias nem políticas, há apenas 

interesses. Na verdade, há apenas um único, verdadeiro, legítimo interesse: a 

produtividade e a competitividade urbanas, condição sine qua non do 

crescimento (Vainer, 2011, p. 06).  

 As verbas oferecidas pelo governo federal na altura da primeira 

candidatura aos Jogos Olímpicos de 2004 para a confecção dos estudos e 

relatórios do projeto, não foram desperdiçadas uma vez que boa parte destes 

estudos foram aproveitados em 2002, na vitória do Rio para sediar os Jogos Pan-

Americanos e Parapan-Americanos (Rio 2007).  

 Esses Jogos tiveram um grande impacto na cidade deixando como legado 

algumas instalações que foram aproveitadas em outras competições, como os 

Jogos Olímpicos Rio 2016. O Complexo Esportivo de Deodoro, Parque Aquático 

Maria Lenk, Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), Arena Olímpica, Marina 

da Glória, Estádio de Remo da Lagoa e Estádio Olímpico João Havelange 

(“Engenhão”), são alguns exemplos de instalações. Mesmo que para tornar 

esses adequados as necessidades Olímpicas tenham sofrido outras 

significativas reformulações (Filipo, 2013).  

 Os Jogos Pan-Americanos intencionalmente através do governo e do comitê 

organizador, quiseram mostrar que o Rio 2007 tinha um grande potencial para 

promover uma reviravolta em prol do desporto no país e acelerar avanços de 

uma política desportiva, de ações públicas, da administração de investimentos, 

implementação de melhorias urbanas e formação de recursos humanos que para 

a população local também tiveram reflexos igualmente significativos (Bonin et al., 

2011). 
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 O orçamento inicial para o evento, que era de R$ 410 milhões em 2002, 

cresceu quase 800%, chegando a R$ 3,7 bilhões em junho de 2007, de acordo 

com reportagem33 da Folha de São Paulo de 03 de outubro de 2009.  

 Porém, ainda sobre a utilização destes recursos financeiros nas infraestruturas dos 

Jogos, foram apenas dois estádios de futebol, “Maracanã” e “Engenhão”, que tiveram um 

maior uso em função dos campeonatos regionais e nacionais de futebol. As demais 

estruturas são utilizadas de forma esporádica, visto a menor demanda de eventos 

relacionados as outras modalidades. Egler (2010) ressalta que os altos custos para 

a conservação de equipamentos como o Complexo Esportivo João Havelange, 

Parque Aquático Maria Lenk e Velódromo, levaram os mesmos ao abandono ou 

à delegação da apropriação por clubes e capitais privados, e por políticos. 

 Em relação aos aspectos de segurança, durante o evento não houve relatos de 

nenhum grave problema, porém, sabe-se que a segurança na cidade do Rio de 

Janeiro ainda é um problema de grandes dimensões que ainda não foi 

amenizado e muito menos resolvido. A questão dos transportes também não 

sofreu alterações significativas para a população da cidade, o que nos faz 
entender que esses foram legados não deixados para a cidade como se era 
esperado. Em contrapartida a área do turismo herdou um importante aumento 
de leitos na rede hoteleira e de estabelecimentos de alto padrão, renovações no 
Aeroporto Santos Dumont e aumento de visitantes durante os Jogos em função 
das inúmeras belezas naturais (Bonin et al., 2011). 

 Já se tratando do legado social, muitas metas não foram cumpridas e 
várias foram as reportagens produzidas posteriormente tendo como base a falha 
nesse quesito. Para se fazer uma campanha de candidatura planeja-se muito, 
porém o que se foi visto foi um não cumprimento integral dos parâmetros 
estipulados, que em muitos pontos, principalmente na questão social, foi tratado 
com certo descaso (Bonin et al., 2011).  

 Mesmo que os serviços, tenham excedido as expectativas de modo geral, 

os quesitos segurança e transporte, foram considerados como soluções 

temporárias e, neste caso, não entendidos como legado.   

                                            
33 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj0310200922.htm 
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 Apesar de os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos ocorridos no 
Rio de Janeiro em 2007 terem sido essenciais para a escolha da cidade como 

sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, esse não apresentou 
resultados muito significativos para a população carioca, principalmente no 

âmbito dos legados sociais. De acordo com Bienenstein et al. (2011, p. 147): 

    “Além da remoção de comunidades de baixa renda            
    em “áreas de risco” [...] e da onerosa e questionável   
    construção de um novo estádio na cidade,                    
    percebem-se operações destinadas a favorecer a 
    especulação imobiliária, beneficiar empreiteiras,          
    promover a valorização fundiária, implantar                 
    moderna infraestrutura (telecomunicações) em           
    áreas nobres, aquecer o setor hoteleiro, assegurar      
    a permanência de grupos políticos no Executivo         
    local, fomentar o ufanismo urbano [...] e projetar         
    internacionalmente a imagem da cidade.” 
 
 A experiência brasileira com os jogos Pan-Americanos de 2007, 

realizados na cidade do Rio de Janeiro, é um exemplo bastante claro de como a 

previsão inicial de custos pode significar apenas uma pequena parcela dos 

custos finais.  

 

1.5 - COPA DO MUNDO DE FUTEBOL E JOGOS OLÍMPICOS: 
 A cidade do Rio de Janeiro, neste recente período que já destacamos, 

absorveu e desenvolveu dois dos maiores megaeventos possíveis ao nível do 

desporto, a Copa do Mundo da FIFA e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 

2016. 

 Por ordem cronológica dos fatos e de destaque deste presente estudo, 

começamos pela Copa do Mundo de Futebol que aconteceu no ano de 2014. 

Esta é a maior competição desportiva de uma única modalidade do planeta, que 

por consequência gera um importante impacto na sociedade e no meio ambiente. 

Portanto devem ser levados em conta todos os aspectos necessários para 

garantir que sua abordagem seja equilibrada e os resultados sustentáveis  

 Sendo assim, a FIFA (Federação Internacional de Futebol) e o Comitê 

Organizador Local (COL) são responsáveis por se comprometerem em realizar 

uma competição sustentável no Brasil em 2014 ou em quaisquer outras 
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localidades pois consideram esses fatores como sendo necessários para 

atingimento desses resultados. Estes veem tal acontecimento como uma 

oportunidade e que as expectativas e interesses despertados por um evento 

desse tipo nas diversas entidades envolvidas devem ser garantidas a fim de 

otimizarem os resultados positivos da Copa do Mundo. 

 De acordo com a Fédération Internationale de Football Association [FIFA] 
(2012): 

    “A Estratégia de Sustentabilidade tem como base  
    sete áreas centrais definidas na ISO 26000, a norma 
    de responsabilidade social da Organização  
    internacional de Normatização (ISO). Esse conceito  
    descreve como a FIFA e o COL irão abordar os  
    desafios e as oportunidades de sustentabilidade  
    durante a realização da Copa do Mundo da FIFA 2014 
    e interagir com uma série de entidades envolvidas,  
    visando reduzir os impactos negativos e aumentar os 
    impactos positivos sobre a sociedade e o meio  
    ambiente”  

 Essas duas entidades empregam esforços para promover a integração 

dos princípios da ISSO 26000 na gestão e nas operações da Copa do Mundo da 

FIFA, sendo eles: Responsabilização pelos impactos causados sobre a 

sociedade e o meio ambiente; ética e anticorrupção; transparência; respeito 

pelos interesses das partes interessadas e o respeito ao estado de direito; 

colaboração com as entidades que compartilham esses princípios e com o 

governo nas esferas federal, estadual e municipal; abordagem de longo prazo e 

as iniciativas sustentáveis capazes de deixar um legado duradouro e a 

alavancagem de oportunidades com intuito de promover através das plataformas 

da entidade organizadora a comunicação e promoção de iniciativas sociais e 

ambientais, como aponta FIFA (2012). 

 O desenvolvimento da Copa do Mundo da FIFA se deu por grande parte 

do território nacional, por isto as diretrizes presidenciais forneceram linhas gerais 

e um contexto para a Estratégia de Sustentabilidade da Copa do Mundo da FIFA. 

O Governo Brasileiro caracterizou o programa de políticas baseado em 13 

diretrizes: Expandir e fortalecer a democracia; aumentar o crescimento 

econômico; implementar um projeto de desenvolvimento em larga escala e a 

longo prazo; defender o meio ambiente e garantir o desenvolvimento 
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sustentável; erradicar a pobreza e reduzir a desigualdade; melhorar as 

condições de trabalho e facilitar o acesso dos jovens ao emprego formal; garantir 

educação de qualidade e à formação profissional; transformar o Brasil em 

potência científica e tecnológica; melhorar o acesso a serviços de saúde de 

qualidade; suprir as necessidades básicas dos cidadãos, como moradia, 

saneamento e transporte; promover a cultura brasileira e o diálogo com outras 

culturas; garantir a segurança civil e combater o crime organizado; defender a 

soberania nacional por meio de uma presença ativa e altiva do Brasil no mundo, 

como demonstra FIFA (2012). 

 Em um estudo feito pela consultoria Ernst & Young em parceria com a 

Fundação Getúlio Vargas, em 2010,  intitulado “Brasil sustentável: impactos 

socioeconômicos da Copa do Mundo 2014” 34 afirmam que a Copa do Mundo 

injetaria cerca de R$142 bilhões na economia brasileira e geraria 

aproximadamente 3.63 milhões de empregos por ano entre 2010 e 2014, além 

de R$ 63 bilhões de renda para a população. Contudo o que pudemos observar 

na prática, cerca de 4 anos depois da data de publicação desse, foi que o 

prognóstico não se manteria devido a alterações nas condições econômicas. O 

crescimento do Produto Interno Bruto que em 2010 era de 7,5% despencou para 

0,9% no ano de 2012, gerando alterações nos números concretos divulgados 

pelo governo, onde em relação aos empregos esse foi de 24.500 operários 

empregados nas obras dos estádios, mostrando evidências de que esses eram 

postos de trabalho efêmeros e não estruturais, como aponta Paula (2014). 

 Este pequeno exemplo mostra que muitos desses prognósticos que são 

de viés econômico, por vezes são essencialmente políticos. Tratam-se de 

projeções equivocadas e representativas para os discursos legitimadores com 

os quais a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e os respectivos governos 

se dirigem às populações dos países-sede dos mundiais sobre os legados da 

Copa, afirma Paula (2014).    

 Podemos constatar de maneira clara que as Copas custam caro aos 

cofres públicos e, por conseguinte, aos contribuintes do país-sede, onde apenas 

20% dos custos foram bancados por empresas privadas, neste caso em 

                                            
34  Disponível em: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Brasil_Sustentavel_-
_Copa_do_Mundo/$FILE/PDF_copa.do.mundo_port.2011.pdf. 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Brasil_Sustentavel_-_Copa_do_Mundo/$FILE/PDF_copa.do.mundo_port.2011.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Brasil_Sustentavel_-_Copa_do_Mundo/$FILE/PDF_copa.do.mundo_port.2011.pdf
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específico e independentemente da questão polêmica sobre se os altos gastos 

comprometem os orçamentos na área social, de saúde e educação, é inegável 

que há custos sociais enormes, reforça Paula (2014). 

 Os megaeventos parecem não contemplar as parcelas mais 

desfavorecidas pelas políticas públicas dos países-sedes, aquelas que ocupam 

a base da pirâmide social e causa transformações em função do seu 

desenvolvimento e pelas medidas tomadas em seu nome que restringem e até 

violam direitos garantidos pela legislação nacional e internacional. 

 Esse fato fez com que no ano de 2013 houvesse muitos protestos 

populares, que foram rapidamente tratados por processos criminosos, onde 

durante essas manifestações a polícia agia com violência desproporcional e o 

governo e a mídia se blindavam com receio de que esses poderiam atrapalhar o 

desenvolvimento do evento.  

 Em síntese podemos entender que apesar do sucesso da realização 

desportiva desse evento, esse se destacou por ser o mais caro de todos os 

tempos, até a altura e por fomentar a organização de protestos pacíficos de 

massa a favor de uma política orientada para as necessidades da população e 

contra os gastos exagerados desses. 

 Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do ano de 2016 decorreram no Rio 

de Janeiro. A disputa pela possibilidade de sediar esta edição foi ganha pela 

cidade, cuja candidatura custou perto de R$ 88 milhões e cujo projeto foi o mais 

caro entre as concorrentes, atingindo o valor de US$ 13,92 bilhões (Proni, 2009).  

 Esses são os dois principais eventos a serem investigados nesse estudo, 

com ênfase nos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

 Em meados de 2013, embora nem todas as obras previstas tivessem seus 

projetos executivos prontos, o custo global rondava por volta dos R$ 29 bilhões, 

com perspectiva de aumento até a divulgação do orçamento definitivo 

(Konchinski, 2013). Onde estimou-se os investimentos de R$ 15,5 bilhões em 

mobilidade urbana, quase R$ 10 bilhões em obras de revitalização e 

infraestrutura, mais de R$ 2 bilhões com projetos de despoluição, R$ 1,6 bilhão 

com instalações esportivas. Podemos notar que neste balanço não se encontra 

os gastos com segurança pública e com outras ações imprescindíveis. 

 O Comitê Olímpico Internacional (COI) é a suprema autoridade do 

Movimento Olímpico (MO). Seu papel é de promover o desporto de alto nível, 
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bem como o desporto para todos em conformidade com a Carta Olímpica 

(International Olympic Committee [IOC], 2002). 

 O MO é a ação concertada, organizada, universal e permanente, de todos 

os indivíduos e entidades que são inspiradas pelos valores do Olimpismo35 

abrangendo os todo o planeta.  

 De acordo com a Carta Olímpica o COI é o líder do Movimento Olímpico 

e responsável por impulsionar os valores do MO, fornecer materiais de apoio em 

prol da organização e divulgação dos Jogos Olímpicos, apoiar as Federações 

Internacionais (FIs), Comitês Olímpicos Nacionais (CONs) e atletas nas fases de 

preparação para os Jogos. 

 O COI é proprietário de todos os direitos relacionados com os Jogos 

Olímpicos e propriedades Olímpicas citadas nesta regra, quais direitos têm o 

potencial de gerar receitas para tais fins (IOC, 2014). 

 Os CONs são os representantes legais do COI que visam desenvolver, 

promover e proteger o MO em seus respectivos países (Miah e Garcia, 2012). O 

COI recolhe fundos com a promoção das diferentes edições dos JO e reparte 

90% destes com os CONs, Comissões de Organização dos Jogos Olímpicos 

(COJO) e FIs (Miah e Garcia, 2012). 

 No presente estudo selecionamos o Dossiê de Candidatura e os 

Cadernos de Legado, que são documentos de caráter oficial relacionado aos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.  

 O Dossiê de Candidatura foi elaborado pelo Comitê de Candidatura Rio 

2016 e entregue ao COI com o intuito de concorrerem a cidade sede dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Esse é composto de três volumes que 

expõem as condições reais e potenciais do Brasil, na altura das candidaturas, 

em especial o Rio de Janeiro, para receber os eventos. A construção desse 

Dossiê serviu para responder em que condições o país atenderia as exigências 

do COI, com o intuito de convencer e ganhar a disputa frente as demais 

localidades também candidatas à sede dos Jogos. 

 Os Cadernos de Legado originam-se da articulação entre os governos 

federal, estadual e municipal durante o processo da candidatura brasileira que 

                                            
35 Descrito na Carta Olímpica como, uma filosofia de vida que exalta e combina em equilíbrio as 
qualidades do corpo, espírito e mente, combinando esporte com cultura e educação. 
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alinhou o projeto olímpico ao planejamento de longo prazo da cidade, através do 

Plano Diretor, e do país, através do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Este é composto também por três exemplares onde estão sintetizados dois eixos 

norteadores principais: inclusão social, juventude, esporte e educação; e 

regeneração urbana e meio ambiente, que complementam o Dossiê de 

Candidatura brasileira (Brasil, 2016b). 

 Ao todo foram 46 garantias governamentais apresentadas pelo Comitê 

da Candidatura Rio 2016, onde 34 eram compartilhadas pelos três níveis de 

governo, três competiam ao município e/ou ao estado do Rio de Janeiro e nove 

eram exclusivamente asseguradas pelo governo federal, que estabeleceram as 

garantias para o desenvolvimento desse evento (Toledo et al., 2015). 

 Coube ao governo federal afiançar a realização dos Jogos Olímpicos no 

Brasil, inclusive em caso de um eventual déficit orçamentário do Comitê 

Organizador (Brasil, 2009). 

 Dentre as alterações ocorridas na cidade destaca-se a melhoria dos 

transportes públicos, com ênfase na construção dos corredores de alta 

capacidade denominados BRT (Bus Rapid Transit), com a criação do Anel de 

Transportes de Alta Capacidade; melhorias na segurança, pontualmente na 

altura dos jogos; preservação da floresta urbana e a revitalização da zona 

portuária tornando essa numa área de entretenimento e turismo. 

 Para a construção da infraestrutura de transportes, principal legado dos 

Jogos (Giambiagi et al., 2010), por exemplo, foi necessária a desapropriação de 

áreas situadas no eixo onde estão localizadas as vias. O presidente do COHRE 

(Centre on Housing Rights and Evictions) pediu ao governo a adoção de uma 

abordagem baseada nos direitos humanos e o desenvolvimento de políticas para 

prevenção e mediação de conflitos de terra (Centre on Housing Rights and 

Evictions [COHRE], 2010). A relatora especial do Conselho de Direitos Humanos 

da ONU, Raquel Rolnik, criticou o país pela falta de transparência nas 

desapropriações para obras dos Jogos Olímpicos e destacou a grande 

quantidade de reclamações sobre a falta de consulta, diálogo, negociação justa 

e participação das comunidades afetadas nos processos de desapropriação 

(Fonseca, 2011). 

 Em se tratando das desapropriações ocorridas em Jogos Olímpicos nos 

últimos 24 anos, dados do Centro de Direitos à Habitação e Despejos, do inglês 
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Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE, 2007) evidenciam que mais 

de dois milhões de pessoas foram deslocadas por efeito das desapropriações. 

 Vainer (2009,p. 04) chama a nossa atenção em relação à localização das 

áreas onde acontecerão os jogos, a infraestrutura planejada e o possível legado 

que ficará para a cidade, “os ganhadores serão as grandes empreiteiras e os 

grandes proprietários de terras da Barra da Tijuca, que terão os patrimônios 

valorizados pelos investimentos e os perdedores permanecerão desprovidos de 

transporte nas áreas mais populosas da cidade (Zona Norte, subúrbios, Baixada 

Fluminense e Grande Niterói).” 

 Fundamentalmente o alicerce do presente trabalho se encontra em 

identificar os valores pré-determinados a serem desenvolvidos pelas entidades 

organizadoras dos eventos, os parâmetros e diretrizes desportivos nacionais 

(legislação desportiva) e do PELC, juntamente com a percepção dos 

profissionais entrevistados na unidade escolhida. Dentro da perspectiva dos 

valores dessas entidades, também encontramos a Educação Olímpica36 (EO), 

que é um dos pilares fundamentais do MO. 

 Tavares et al. (2006, p. 18) conceituam Educação Olímpica como “Não 

propriamente um conteúdo definido, mas, ajustando-se ao que preconiza a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), um conjunto de 

atividades educativas de caráter multidisciplinar e transversal tendo como eixo 

integrador o esporte olímpico”. Podemos dizer que a EO são tentativas de 

construir propostas pedagógicas sistematizadas de educação através do esporte 

tendo como referência o Movimento Olímpico, seus valores declarados, seu 

simbolismo, sua história, heróis e tradições (Binder, 2002). 

 Os Jogos Olímpicos na Era Moderna são produto da proposta de Pierre 

de Coubertin, no entanto, quando ele se refere à pedagogia esportiva, pretende 

algo mais do que somente a competição, supõe a educação através do esporte, 

baseada nos princípios e nos valores do Olimpismo (Neto-Wacker, 2009). Sua 

visão envolvia a vida da Educação Olímpica, a qual ele acredita que “poderia 

moldar e completar o ser humano e por conseguinte se traduziria num mundo 

melhor” (Miah e Garcia, 2012). 

                                            
36 Que não é uma forma específica de educação, mas que faz, ou deveria fazer parte, da 
Educação como um todo (Marcellino, 2009). 
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 De acordo com Tavares (1999, p. 15) os Jogos Olímpicos na concepção 

de Coubertin eram a institucionalização de uma concepção de práticas de 

atividades físicas que “transformava o esporte em um empreendimento 

educativo, moral e social, destinado a produzir reflexos no plano dos indivíduos, 

das sociedades e das nações”. 

 O ideal do amadorismo, base do Olimpismo, que marcou a origem dos 

Jogos olímpicos da Era Moderna, foi se alterando, caracterizando uma 

interferência nítida do capitalismo no desporto. Portanto, o que podemos 

observar é que esta mudança, causada com o estabelecimento de uma relação 

entre dinheiro e desempenho desportivo, é legitimada por um discurso cada vez 

mais de legados. As cidades que são candidatas a sediarem os eventos tem por 

principal referencial a capacidade de gerar remuneração financeira para todos 

os envolvidos de forma direta ou indireta, em detrimento de valores como 

solidariedade e respeito mútuo  (Gomes e Tavares, 1999). 

 Iremos utilizar dos instrumentos preestabelecidos para aferirmos na 

prática o grau de sensibilidade dos profissionais envolvidos no programa em 

análise a fim de confrontarmos a resposta dos atores com a revisão de literatura 

aqui exposta e identificarmos as suas particularidades. 
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_______________________________________________________________ 
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 A ciência segundo Lakatos e Marconi (1991) caracteriza-se pelo 

conhecimento racional, sistemático, exato, verificável e por conseguinte falível. 

Portanto devemos nos atentar para termos objetivos claros e identificáveis para 

sermos capazes de separar as características comuns as leis gerais, aperfeiçoar 

o conhecimento através da revisão de literatura que será o nosso material de 

análise e interpretação, possuir um objeto bem definido e entender que o nosso 

ponto de vista é apenas um enfoque especial sobre as diversas ciências que 

podem ser característicos deste objeto material.  

 A importância do conhecimento e da pesquisa científica é um ponto de 

fundamental importância e sem questionamentos.  Ao longo da construção deste 

trabalho nos deparamos com algumas dúvidas e incertezas em relação a 

maneira de como elaborar o percurso a ser tomado. O primeiro problema que 

nos confronta de fato é o de saber como começar bem o trabalho, já que não é 

fácil conseguir traduzir um foco de interesse ou uma preocupação relativamente 

vaga num projeto de investigação capaz e possível (Quivy e Campenhoudt, 

2005). 

 Para elaborarmos um contundente projeto de investigação devemos estar 

atentos a muitos detalhes, como afirma Quivy e Campenhoudt (2005, p. 31) 

“Uma investigação é, por definição, algo que se procura. É um caminhar para um 

melhor conhecimento e deve ser aceite como tal, com todas as hesitações, 

desvios e incertezas que isso implica”. 

 Silva e Menezes (2005) referem que pesquisa é um conjunto de ações 

com o propósito de chegar à solução para um problema, baseado em 

procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa acontece quando se tem um 

problema e não se tem conhecimento para resolve-lo. Para melhor compreender 

os procedimentos e dificuldades do processo de Pesquisa Cientifica se faz 

necessário conhecer um pouco sobre Ciência, Conhecimento Cientifico, Método 

e Hipóteses, que são elementos norteadores e vitais à Pesquisa Científica.  

 O conhecimento é um processo de reflexão crítica e que poderá conduzir 

ao desvelamento do objeto estudado e analisado. O conhecimento é a tomada 

de consciência de um mundo vivido pelo homem. É uma atividade 

transformadora da realidade de acordo com Barros e Lehfeld (1991). O 
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conhecimento cientifico é o aperfeiçoamento do conhecimento comum e 

ordinário, e é obtido através de um procedimento metódico, em suma, o 

conhecimento cientifico é o que é produzido pela investigação cientifica. Surge 

não apenas da necessidade de encontrar soluções para problemas de ordem 

prática, mas do desejo de fornecer explicações sistemáticas que possam ser 

testadas e criticadas através de provas empíricas (Köche,1984). 

 Já o Método é a forma de proceder ao longo de um caminho. Na ciência 

os métodos constituem os instrumentos básicos que ordenam de início o 

pensamento em sistemas, traçam de modo ordenado a forma de proceder do 

cientista ao longo de um percurso para alcançar um objetivo, como aponta 

Trujillo (1974). Sendo o método científico detentor de um conjunto de 

procedimentos por intermédio dos quais se propõe os problemas científicos e 

colocam-se à prova as hipóteses científicas (Bunge, 1974). Vários são os 

métodos disponíveis, a escolha depende do estudo a ser feito, dos resultados a 

serem perseguidos e do pesquisado que irá utiliza-los.  

 Bunge (1974) defende que o método científico é a teoria da investigação, 

sendo essa teoria responsável por alcançar seus objetivos quando cumpre ou 

se predispõe a cumprir as seguintes etapas: descobrimento do problema; 

colocação precisa do problema; procura de conhecimentos ou instrumentos 

relevantes ao problema; tentativa de solução do problema com auxílio dos meios 

identificados; invenção de novas ideias; obtenção de uma solução; investigação 

das consequências da solução obtida; prova (comprovação) da solução; 

correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados empregados na 

obtenção da solução incorreta. 

 A escolha de um método é por isso uma estratégia integrada na pesquisa, 

que organiza, criticamente as práticas de investigação, no sentido da melhor 

escolha (Costa, 1986). Buscamos através da utilização do método indutivo uma 

leitura da percepção da importância dos impactos dos grandes eventos 

desportivos, em especial os Jogos Olímpicos, de parte dos atores envolvidos em 

um programa desportivo de lazer brasileiro. Este método utiliza a indução, que é 

um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, 
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suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não 

contida nas partes examinadas (Gomides, 2002). 

 Para Pardinas (1977) hipótese é uma proposição enunciada para 

responder, tentativamente a um problema. No mesmo sentido Trujillo (1974) 

aponta que a hipótese é uma proposição antecipatória à comprovação de uma 

realidade existencial. É uma espécie de pressuposição que antecede a 

constatação dos fatos. Por isso se diz também que as hipóteses de trabalho são 

formulações provisórias do que se procura conhecer e, em consequência, são 

supostas respostas para o problema ou assunto da pesquisa. 

 No presente trabalho, visto a importância das hipóteses como sendo 

instrumento de trabalho teórico que pode ser testado e julgado dirigindo a 

investigação e o nosso percurso, fomos auxiliados para as escolhas dos meios 

e da aplicação dos métodos escolhidos a fim de chegarmos à certeza, através 

dessa. 

 Como referem Lüdke e André (1986) investigar é um esforço de elaborar 

conhecimento sobre aspectos da realidade na busca de soluções para os 

problemas expostos. Este estudo foi enquadrado como exploratório, pois foi 

realizado dentro de um programa desportivo específico do governo brasileiro. O 

objetivo foi investigar e analisar qual foi a percepção de professores e gestores 

do PELC na unidade Mangueira sobre os impactos gerados pelos recentes 

eventos desportivos que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro, com ênfase 

nos Jogos Olímpicos Rio 2016, em específico, por ser um evento de maior 

proporção e exclusivamente desenvolvido nesta localidade. 

Os estudos de caso têm se tornado cada vez mais utilizados em 

pesquisas nas mais diversas áreas de estudo. A utilização desse método de 

pesquisa se justifica quando o estudo é de algum fenômeno ou problema que 

apresenta características particulares, alguma especificidade com destaque que 

justifique o esforço da pesquisa, como aponta Yin (2005). 

Dando continuidade à definição de pesquisa podemos classificar também 

essa de acordo com sua abordagem, qualitativa ou quantitativa. Dalfovo et al. 

(2008) defendem que a abordagem quantitativa diz respeito a tudo que pode ser 
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quantificado, ou seja, transformando os resultados obtidos em números e 

posteriormente em uma análise estatística que dará precisão aos resultados. A 

abordagem qualitativa considera a relação entre o mundo real e o sujeito que, 

por ser subjetivo, não pode ser traduzido em números e nem analisado 

estatisticamente. A essência da abordagem é o processo, o contexto e o seu 

significado, e o pesquisador assume o papel de instrumento-chave. O nosso 

trabalho advém de uma abordagem qualitativa, pois os dados coletados na 

pesquisa não podem ser expressos em números e não podem ser analisados 

por meios estatísticos.  

 Feito as considerações anteriores, seguiremos buscando analisar os 

estudos abrangentes sobre as políticas públicas desportivas brasileira, os 

princípios e valores fundamentais do  desporto e os resultados obtidos através 

do instrumento utilizado, sempre com a precisão em usar a interpretação, a 

subjetividade, a flexibilidade, a compreensão e a análise dos contextos com o 

enfoque nos processos e não somente nos resultados, a fim de corroborar com 

a abordagem preterida. 

 

2.1 PARTICIPANTES: 
 Apesar do PELC ter alguns anos de funcionamento, 24, optamos por 

realizar as entrevistas em uma unidade que já encerrou as suas atividades, em 

junho de 2018, dada a sua relevância espacial dentro da cidade em questão. 

Acreditamos que a amostra da entrevista para este presente estudo não é tão 

grande como gostaríamos, porém, os resultados extraídos são relevantes para 

fazermos de uma forma importante a análise deste programa desportivo.  

As entrevistas foram realizadas na segunda metade do ano de 2018 na 

cidade do Rio de Janeiro. Foi um período muito complexo e difícil, pois é uma 

época onde alguns profissionais da educação estão de férias, além disso, o fato 

de ser uma unidade já encerrada dificultou o contato com os professores e 

coordenadores que eram a voz deste trabalho. A falta de informação nos canais 

digitais do Ministério dos Esportes quanto da Superintendência de Desportos do 

Estado do Rio de Janeiro (SUDERJ) dificultaram esta comunicação. Apenas 
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após contato direto com a Coordenação do Ministério dos Esportes, depois de 

inúmeras tentativas, que pudemos dar prosseguimento com a pesquisa. 

Os entrevistados foram divididos em dois grupos: o que gere e coordena e 

outro que leciona na unidade. No primeiro grupo foi entrevistado o gestor e no 

segundo grupo um dos professores do PELC - unidade Mangueira, totalizando 

dois entrevistados. 

 

2.2 – RECOLHA DE DADOS: 

 Durante todo o processo investigativo existe uma interação entre a teoria 

e a pesquisa empírica, uma retroação mútua. Segundo Lakatos e Marconi (1991) 

é necessário um rigoroso controle na aplicação dos instrumentos de pesquisa e 

fator preponderante para minimizar erros e defeitos resultantes de 

entrevistadores inexperientes ou informantes tendenciosos.  

 Existem diversas maneiras para se efetuar a coleta de dados. Nesse 

trabalho foi escolhida a entrevista como técnica de pesquisa para a recolha de 

dados, no sentido de procurar responder à pergunta de partida previamente 

enunciada, e tendo em consideração o objetivo do estudo. No presente trabalho 

foram inqueridos gestores e professores da unidade Mangueira do PELC, com o 

intuito de avaliar o impacto e efeitos externos, nomeadamente dos Jogos 

Olímpicos, na consolidação e melhoria do programa em termos organizacionais, 

curriculares e pedagógicos e da participação da comunidade nas atividades 

propostas pelo Programa.  

 

2.2.1 – ENTREVISTA: 
 Haguette (1997) define entrevista como um processo de interação social 

entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a 

obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado. Complementando a 

ideia, Queirós e Lacerda (2013) defendem que uma entrevista consiste em uma 

conversa intencional, que pode em alguns casos, ser entre mais do que apenas 

duas pessoas. 



 
 

62 
 

 A entrevista como recolha de dados de um determinado tema científico é 

a técnica mais comum no processo de trabalho de campo. Por meio dessa os 

pesquisadores visam obter informações ao coletarem dados objetivos e 

subjetivos. Os dados subjetivos, que são de nosso maior interesse, só podem 

ser obtidos através da entrevista, pois que, estes se relacionam com os valores, 

às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados (Miranda, 2009). 

 As entrevistas com a finalidade científica podem ser classificadas em 

quatro modelos, de acordo com Queirós e Lacerda (2013): 

- Não diretiva ou não estruturada: o entrevistador apenas determina um tema 

amplo e o entrevistado responde de forma livre e exaustiva; 

- Semidiretiva ou semiestruturada: utilização de um guião de entrevista, onde 

são definidos os temas e as perguntas a serem abordadas, permitindo ao 

entrevistado uma certa liberdade para responder, mas mantendo-se dentro do 

tema proposto; 

- Diretiva ou estruturada: as questões são padronizadas/fechadas e a 

ambiguidade é praticamente reduzida a zero. Os resultados são padronizados, 

permitindo que os dados sejam tabulados e comparados,  

- Focus groups: um grupo de participantes que opinam sobre um tema 

previamente determinado, revelando diversos aspectos e visões sobre o tema 

proposto. 

 Para Triviños (1987) a entrevista semiestruturada tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 

relacionam ao tema da pesquisa. 

 Por fim, é nossa intenção perceber qual o grau de apropriação pelo 

programa e pelos participantes, pelo ponto de vista dos coordenadores e 

professores, acerca dos recursos, da promoção e dos impactos e legados 

gerados a partir deste grande evento desportivo, através de um modelo 

semiestruturado, onde o guião de entrevistas foi criado com a finalidade de obter 

as respostas sobre o tema proposto, oportunizando uma maior liberdade de 

expressão sem perdermos o enfoque ao tema. 
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2.2.1.1 – GUIÃO DE ENTREVISTA: 
 De acordo com Manzini (2003), o guião tem várias funções, sendo uma 

das principais, auxiliar o entrevistador a buscar informações sobre o objetivo da 

pesquisa, na sua forma de condução. Segundo o autor é esse quem auxilia o 

pesquisador antes e no momento da pesquisa na forma de se organizar e o 

entrevistado a fornecer as informações de maneira mais fácil e com maior 

precisão ao entrevistador.  

No presente trabalho, foram criados dois tipos diferentes de guião de 

entrevistas: um para o coordenador e um para o professor, sendo os dois bem 

similares com mudanças muito específicas, de acordo com a função 

desempenhada no projeto. 

Nas duas distintas possibilidades, logo no início, foi apresentada numa parte 

introdutória as motivações da pesquisa, informações sobre em que consistia a 

pesquisa e a sua finalidade, o título do trabalho, além de esclarecimento sobre a 

utilização das informações obtidas que só iriam ser usadas nesse presente 

trabalho acadêmico e do sigilo dos entrevistados. 

Cada guião foi igualmente dividido em três partes, onde na primeira consistia 

em perguntas que tinham como objetivo traçar o perfil do entrevistado, como 

nome, idade, formação acadêmica, função desempenhada e tempo na unidade 

em que fazia parte. A segunda parte com perguntas acerca do suposto interesse 

dos entrevistados em saber mais informações sobre a pesquisa e se havia algum 

aspecto a ser esclarecido. Na terceira e fundamental parte para a consecução 

do trabalho, estavam as questões fundamentais para a obtenção das 

informações necessárias para pesquisa. Essas foram agrupadas em três blocos 

categóricos semelhantes nos dois tipos de guião, permitindo um agrupamento 

das informações para posterior análise. 

O guião de entrevista foi exposto ao Coordenador Geral de Lazer e Inclusão 

Social do Ministério dos Esportes do Brasil e ao meu Orientador que 

consideraram as perguntas pertinentes e devidamente apoiadas no objeto de 

pesquisa. 
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2.2.1.2 – REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA: 

 É necessário estarmos atentos à possíveis interferências de nossa 

subjetividade, termos a consciência de sua existência e entendermos que essa 

faz parte do processo de investigação. Como diz Romanelli (1998, p. 128):  

    “A subjetividade, elemento constitutivo da alteridade  
    presente na relação entre sujeitos, não pode ser  
    expulsa, nem evitada, mas deve ser admitida e  
    explicitada e, assim, controlada pelos recursos  
    teóricos e metodológicos do pesquisador, vale dizer,  
    da experiência que ele, lentamente, vai adquirindo no 
    trabalho de campo”.  
 Para realizarmos uma entrevista com qualidade devemos entender que 

nós enquanto pesquisadores temos que ter muito bem definidos os objetivos da 

nossa pesquisa, conhecer com alguma profundidade o contexto em que 

pretendemos realizar a investigação a partir de leitura de estudos anteriores e 

de uma revisão da literatura minuciosa, possuir de forma interiorizada o roteiro 

da entrevista e reunir algum nível de informalidade para com os sujeitos que são 

fonte do material empírico da investigação.   

 A garantia de confiabilidade das pesquisas passa, necessariamente, pela 

explicitação das relações existentes entre os procedimentos adotados na coleta 

de material empírico, a literatura científica, o objeto de pesquisa e os resultados 

obtidos a partir dessas relações (Brito e Leonardos, 2001).  

 As entrevistas aconteceram entre os meses de junho e agosto de 2018, 

na cidade do Rio de Janeiro, através da utilização da ferramenta digital google 

drive, que é um ambiente desenvolvido pelo Google e tem como função principal 

o armazenamento de arquivos em nuvens. Na concepção de Santiago e Santos 

(2014) na contemporaneidade é importante que o professor realize atividades 

didáticas mediadas pelo uso dos instrumentos tecnológicos que tencionam 

promover a interação do aluno com os recursos tecnológicos disponíveis na 

internet. 

 O primeiro contato foi feito através de telefonema com o coordenador da 

Unidade da Mangueira do Programa Esporte e Lazer da Cidade, cedido 

gentilmente por uma terceira pessoa que também participou do desenvolvimento 

desse programa em outra unidade que se colocou à disposição para esclarecer 



 
 

65 
 

as minhas dúvidas e dificuldades devido a distância espacial a qual foi feita essa 

pesquisa. O inconveniente em se chegar a esse responsável, pois como já 

retratado sobre os canais de comunicação tanto do Ministério dos Esportes 

quanto da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro que não 

esclareciam as minhas necessidades de informação, não impediu de nenhuma 

forma o prosseguimento da pesquisa e foi fator decisivo para o desenvolvimento 

dessa.  

Foi realizado contato por telefone com todos os professores que vivenciaram 

o programa nessa unidade, além do coordenador supracitado, com o intuito de 

explicar sobre o que consistia o presente estudo. As perguntas foram 

digitalizadas no google drive e disponibilizadas para todos através de um link. 

Por fim chegamos a um total de duas entrevistas respondidas: um 

coordenador e um professor, e as mesmas ficaram organizadas nessa 

ferramenta onde posteriormente foram transcritas e analisadas para a sua 

utilização no trabalho. 

 

2.3 – DEFINIÇÃO DO SISTEMA CATEGORIAL: 

 Para a consecução da interpretação do corpus do trabalho, criou-se um 

sistema de categorias que substanciaram a confirmação da análise. As 

perguntas que integraram esse guião de entrevistas foram provenientes das 

categorias elencadas a priori, partindo da revisão bibliográfica. A possibilidade 

de surgimento de novas categorias durante o processo de interpretação das 

informações não foi descartada, porém a opção por esse tipo de análise teve 

como fundamento a compreensão e adequação da percepção dos professores 

e coordenadores sobre a realidade do desenvolvimento deste programa na 

unidade investigada. 

 Moraes (1999) afirma que categorizar é “um procedimento de agrupar 

dados considerando a parte comum existente entre eles. Classifica-se por 

semelhança ou analogia, segundo critérios previamente estabelecidos ou 

definidos no processo”. 

 Para elaborarmos um sistema categorial é necessário seguirmos um 

conjunto de critérios que são apontados por Bardin (2004) como exclusão mútua, 
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homogeneidade, pertinência, objetividades e finalidade e produtividade, com o 

intuito de determinarmos o que seria relevante a ser registrado dos documentos 

coletados, nomeadamente a revisão de literatura e os documentos oficiais. 

 Nessa fase é fundamental percebermos como é que as categorias se 

expressam nos documentos analisados e quais são as palavras que mais se 

evidenciam em cada uma das categorias e em que contexto. 

 Nesse trabalho, após realizarmos a revisão bibliográfica, elencamos 

algumas categorias e subcategorias que serão explicitadas no quadro abaixo: 

Categorias: Subcategorias:  

1 – Recursos  - Recursos Infraestruturais 

- Recursos Humanos 

2 - Promoção - Acessibilidade 

- Divulgação 

3 - Legados - Socioculturais 

 

A primeira categoria e suas subcategorias são para identificar a qualidade da 

percepção dos profissionais envolvidos na unidade investigada acerca da 

importância dos recursos de infraestruturas e humanos disponíveis na unidade 

investigada e sobre as possíveis alterações provocadas nesses em função do 

desenvolvimento dos Jogos Olímpicos Rio 2016 na cidade do Rio de Janeiro.   

Os recursos, neste caso, podem ser considerados como qualquer elemento 

utilizado para alcançar um determinado fim. De acordo com Michaelis (2018) o 

conceito do termo recursos humanos é caracterizado por um “conjunto de 

pessoas que trabalham numa empresa, pública ou privada, e contribuem para 

atingir suas metas organizacionais”. Toledo (1986, p. 01), afirma que recursos 

humanos são "o ramo de especialização da ciência da Administração que 

desenvolve todas as ações que têm como objetivo a integração do trabalhador 

no contexto da organização e o aumento de sua produtividade". Já os recursos 

infraestruturais são o conjunto de materiais indispensáveis, tangíveis, para o 
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desenvolvimento dos valores inerentes ao Programa, através das atividades 

organizadas pela unidade. 

A promoção nada mais é que o ato de promover. Sua função é contribuir para 

uma melhor veiculação das informações pertinentes a um determinado assunto 

e facilitarem o acesso a esse. Por isso, nessa segunda categoria e em suas 

subcategorias, o objetivo foi perceber a compreensão dos coordenadores e 

professores sobre como é feita a promoção de acesso ao programa e se houve 

algum aumento de interessados e/ou participantes nessa unidade em função do 

desenvolvimento dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

A acessibilidade, subcategoria da promoção, é a facilitação de acesso, de 

aproximação, de procedimento ou de obtenção, segundo Michaelis (2018). O 

ato, processo ou efeito de divulgar, de tornar alguma coisa pública; difusão, 

propagação, publicidade são definições encontradas no mesmo Dicionário, para 

definirmos esta subcategoria que é a divulgação. 

 A terceira e última categoria e sua subcategoria visam depreender a 
percepção dos profissionais sobre o legado sociocultural, através do respeito aos 

princípios éticos universais e o desenvolvimento harmonioso do Homem 

(cidadãos) pautados nos princípios fundamentais do Olimpismo, deixado na 

unidade em função da cidade do Rio de Janeiro ter sido sede dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016. 
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3. TAREFA INTERPRETATIVA: 
_______________________________________________________________ 
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 A análise de conteúdo apresentada neste capítulo foi orientada pelas 

categorias e subcategorias estabelecidas a priori, citadas anteriormente, e 

obedeceu a ordem das mesmas. Apresentamos os principais dados obtidos que 

surgiram de cada categoria e subcategorias, fundamentados com as 

declarações dos entrevistados, onde posteriormente realizamos a interpretação 

e discussão dos mesmos. 

 Essencialmente os dados aqui expostos, juntamente com a revisão da 

literatura serão a base para respondermos as questões iniciais deste trabalho. 

 Foram realizadas duas entrevistas com: o coordenador e um professor 

participantes do Programa Esporte e Lazer da Cidade - unidade Mangueira, que 

teve o início de seu convênio em outubro de 2015 e término em junho de 2018, 

sendo composta por um total de 7 profissionais: 2 agentes comunitários, 2 

professores, 2 estagiários e 1 coordenador (técnico administrativo) e que 

contava com aulas de ginástica, alongamento, “GAP” (exercícios com enfoque 

em glúteo, abdômen e perna), futebol para crianças e musculação. Essas 

perguntas apresentadas basearam-se nas categorias e subcategorias 

apresentadas no capítulo de metodologia. 

 Neste primeiro momento a apresentação dos resultados será 

materializada pelas respostas provenientes do coordenador e posteriormente 

pelo principal responsável pelo desenvolvimento dos valores determinados, o 

professor. 

 As perguntas iniciais foram apresentadas ao coordenador e serviram para 

delinearmos o perfil do mesmo. Esta parte compreendia: a unidade em que 

exercia as suas funções, o nome, a idade, a formação acadêmica, o cargo 

desempenhado nessa unidade, idade e o intervalo de tempo dentro da unidade. 

Esse nos revelou que foi coordenador pedagógico desta unidade e que ocupou 

esse cargo por todo o período de vigência do convênio, cerca de 2 anos e 8 

meses e que é formado e pós-graduado em Educação Física e Desportos. 
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Categoria Recursos:  

 Essa categoria foi subdividida em duas subcategorias: recursos 

infraestruturais e recursos humanos, e tem como objetivo principal entender: 

como o coordenador percebeu o grau de importância e a qualidade das 

instalações desportivas disponíveis na unidade; se houve algum aumento no 

quadro de funcionários da unidade e se considerou alguma necessidade de 

desenvolvimento dentro da perspectiva dos recursos infraestruturais (espaço 

físico e materiais) e humanos disponíveis na unidade. 

 O coordenador retratou que a importância das instalações desportivas 

para o desenvolvimento do PELC nessa unidade é de “atingir o maior número de 

contingência, a fim de agregar valores socioculturais para com os beneficiários 

do programa”. Em relação à qualidade das instalações desportivas ressalta que 

apesar de “bem localizada”, se encontram em estado precário “sem 

manutenções ou cuidados com o local que eram guardados os materiais”.

 Recorremos aqui ao artigo 56 da Lei nº. 9.615/98, onde fica claro que os 

recursos necessários para o fomento das práticas desportivas formais e não-

formais a que se refere o art.217 da Constituição Federal serão assegurados em 

programas de trabalho específicos constantes dos orçamentos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e outros, a fim de garantirmos este 

direito no fomento ao lazer, nesse estudo de caso específico. 

 O entrevistado relatou que apesar de algum aumento significativo da 

circulação do desporto nas diferentes mídias, “não” houve alteração em relação 

ao quadro de funcionários, constatando uma estagnação dos recursos humanos. 

Do ponto de vista dos recursos infraestruturais e humanos sua percepção é de 

que esses ainda podem ser desenvolvidos e aponta que seria interessante “ter 

uma equipe contratada para realização de manutenções dos equipamentos”, 

uma vez que não havia, e “reposições de materiais”. 

 

Categoria Promoção: 

 Essa categoria foi subdividida em duas subcategorias: acessibilidade e 

divulgação, e visa compreender a maneira como se dá a promoção do acesso 
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ao Programa e sua divulgação, e se houve algum aumento de interessados e/ou 

participantes em função de uma maior midiatização desportiva da cidade do Rio 

de Janeiro, levando em consideração a realização dos Jogos Olímpicos. 

 Segundo o coordenador dessa unidade, a promoção das informações 

pertinentes ao programa era feita “através dos agentes sociais” que caminhavam 

por dentro da comunidade “divulgando as atividades oferecidas”, “não” havendo 

aumento de interessados e/ou participantes em função deste evento. 

 De acordo com Castro e Souza (2015) a ampliação dos núcleos de 

esporte recreativo e de lazer do PELC se apresenta como a única proposta de 

programa para o esporte de participação e lazer a nível nacional. Esta medida 

não pôde ser percebida através das respostas do coordenador. Porém dada a 

limitação do estudo, sendo apenas uma unidade de observação, não podemos 

tratar esse recorte como uma verdade absoluta para todo o desenvolvimento do 

PELC. 

 

Categoria Legados: 

 Segundo Correia (2001) um evento desportivo implica a gestão de muitos 

processos, onde nesse caso específico, iremos nos limitar ao conjunto de 

compromissos, alianças e parcerias nacionais com os órgãos públicos, 

empresas privadas e mídia, firmados pelas entidades desenvolvedoras desse.  

 Nesse sentido essa categoria pretende entender os reflexos da 

subcategoria legados socioculturais e perceber os valores deixados na forma de 

legados, que visaram o desenvolvimento harmonioso e global do Homem, 

previstos como princípios fundamentais do Olimpismo, para a unidade através 

do programa, em função da cidade do Rio de Janeiro ter sido sede dos Jogos 

Olímpicos.  

 De acordo com o 2º Princípio Fundamental contido na Carta Olímpica de 

2003, “O objetivo do Olimpismo é colocar o esporte a serviço do desenvolvimento 

harmonioso do homem, na perspectiva de encorajar o estabelecimento de uma 

sociedade pacífica e preocupada com a preservação da dignidade humana.” 

(IOC, 2003 apud Futada, 2007).  
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 O coordenador aponta que as atividades oferecidas (“GAP”, ginástica, 

alongamento, futebol para crianças e musculação) “foram de acordo com a 

demanda” existente e que “todas as atividades tinham um quantitativo 

significativo” de utentes. Destacou também que “a falta de recursos materiais e 

manutenção dos equipamentos, distanciaram os moradores das atividades”, 

dificultando a continuidade desse desenvolvimento. Contudo, o resultado 

dessaes esforços através das atividades desenvolvidas na unidade culminara 

em uma “retirada da vida do crime, da diminuição de utilização de drogas”. 

 Vale ressaltar que todo o Programa Esporte e Lazer da Cidade, não 

somente essa unidade, abrange diferentes públicos, de todas as faixas etárias.

 Para esta segunda parte da apresentação e de discussão dos resultados, 

como dito anteriormente, as atenções serão dadas a percepção do professor 

dessa unidade investigada. Assim como na apresentação dos dados do 

coordenador, fizemos uma série de perguntas iniciais com o intuito de traçarmos 

o perfil desse. Onde se deu a saber sobre a sua formação acadêmica em 

Educação Física e Desportos e que esse ministrou aulas dentro dessa unidade 

pelo período de 2 anos. 

 

Categoria Recursos:  

 Essa categoria foi subdividida em duas subcategorias: recursos 

infraestruturais e recursos humanos, e aborda questões de como esse percebeu 

o espaço das instalações e dos recursos materiais disponíveis para o 

desenvolvimento das atividades em sua unidade. 

  O professor quando fora questionado sobre a importância das instalações 

desportivas disponibilizadas, nos indicou que essas são “fundamentais para o 

desenvolvimento da unidade”. Porém, ressalta que, as condições de trabalho e 

os recursos materiais disponíveis nessa unidade são precários, ao relatar que 

são “condições péssimas” e que “não tem manutenção dos aparelhos”. Esse nos 

aponta que “não” houve nenhuma alteração importante desses em função da 

cidade do Rio de Janeiro ter sido sede dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e nesse 

sentido julga que seria importante para um melhor desenvolvimento das 
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atividades dessa unidade a “manutenção dos aparelhos e melhorias na parte 

estrutural”.  

 Existe claramente uma preterição do desporto de participação e de lazer 

ao de rendimento em relação a priorização de investimentos. A Constituição 

Federal de 1988, Artigo 217 e inciso II, coloca como prerrogativa os 

investimentos prioritários de recursos públicos para o esporte educacional, 

abrindo exceções em casos específicos para o esporte de alto rendimento. 

Podemos observar no Art. 14 da lei infraconstitucional nº 9.615 de 1998 (Brasil, 

1998), que prevê que:  

    O Comitê Olímpico Brasileiro-COB e o Comitê  
    Paraolímpico Brasileiro, e as entidades nacionais de  
    administração do desporto que lhes são filiadas ou  
    vinculadas, constituem subsistema específico do  
    Sistema Nacional do Desporto, ao qual se aplicará a  
    prioridade prevista no inciso II do art. 217 da   
    Constituição Federal, desde que seus estatutos  
    obedeçam integralmente à Constituição Federal e às 
    leis vigentes no País. 
  

 Essa lacuna jurídica abre precedentes para considerar investimentos em 

megaeventos como sendo esses casos específicos supracitados, abrindo 

exceção a priorização da destinação dos recursos financeiros. O que 

possivelmente reflete, dentro dessa unidade específica, em condições não 

favoráveis sobre o ponto de vista do entrevistado. 

 

Categoria Promoção: 

 Essa categoria foi subdividida em duas subcategorias: acessibilidade e 

divulgação, e visa compreender a maneira como se dá a promoção do acesso 

ao Programa e sua divulgação, e se houve algum aumento de interessados e/ou 

participantes em função de uma maior midiatização desportiva da cidade do Rio 

de Janeiro, levando em consideração a realização dos Jogos Olímpicos. 

 Em relação a interferência direta ocasionada por um evento desportivo de 

tamanha significância, Silvestre (2017) afirma que no caso em concreto da 

cidade do Rio de Janeiro, o desejo em sediar um evento desportivo desta 

importância foi sustentado pela oportunidade de reformulações em setores com 
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alguma deficiência da cidade como a infraestrutura urbana de transportes, 

segurança pública, prática desportiva, com o intuito de mostrar uma melhor 

imagem carioca e atrair novas oportunidades e investimentos públicos nas três 

escalas governamentais. Onde nesse caso em específico, não foi percebido 

esse reflexo de alterações em prol da prática desportiva de lazer, assegurada 

pela Constituição Federal. 

 Esse, quando questionado acerca da influência da mídia na promoção e 

divulgação dos desportos e da prática de atividades físicas, dentro da unidade 

investigada, em função do aumento da difusão da imagem do desporto através 

dos Jogos Olímpicos Rio 2016, nos expôs que, apesar do evento ter como 

característica essa capacidade de propagação, “não” houve aumento de 

interessados ou participantes dentro desse contexto. 

  

Categoria Legados: 

 Por fim temos a categoria dos legados, onde fica evidenciado a presença 

importante da subcategoria dos legados socioculturais. Pretendemos entender a 

percepção do professor sobre os valores socioculturais herdados pela unidade, 

na forma de legados, que tinham o intuito de desenvolver harmoniosa e 

globalmente os utentes, pautados nos princípios fundamentais do Olimpismo em 

função da cidade do Rio de Janeiro ter sido sede dos Jogos Olímpicos. 

 O professor nos apresentou que sobre o seu ponto de vista, em sua 

unidade, “Infelizmente não houve legado esportivo ou educacional”. Esta não 

interação entre os usuários do PELC e os Jogos salienta uma estagnação do 

desenvolvimento do programa, nessa unidade, indicando que o desdobramento 

do evento não gerou nenhuma alteração relevante nos valores promovidos 

nesse espaço. 

 Segundo o entrevistado, “a minha unidade não visa muito a questão de 

jogos”, relatando que nessa unidade em questão não era finalidade o 

desenvolvimento de valores através de jogos, mas sim, “visa uma melhoria da 

qualidade de vida, reabilitação e melhoria da autoestima” uma preocupação mais 
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acentuada na melhoria da qualidade de vida, na reabilitação dos utentes da 

comunidade e no aperfeiçoamento da autoestima. 

 Podemos dizer que a Educação Olímpica é um legado de Pierre de 

Coubertin e que como reflexo sobre o megaevento supracitado, o professor não 

pôde perceber o desenvolvimento desses valores, ocasionados pela 

interferência do mesmo. Porém, de acordo com as suas respostas, cabe a nós 

a interpretação de que, apesar de não ser uma prioridade o desenvolvimento 

desportivo, é nítida a promoção de valores socioculturais, uma vez não 

observados sobre a perspectiva de legado dos Jogos Olímpicos, mas sim como 

objetivo através das atividades desdobradas nessa unidade observada. 
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 O “desporto não só não conseguirá produzir os seus benefícios morais 

como não resistirá se não for fundado no desapego de interesses, na lealdade e 

nos sentimentos cavalheirescos” (Coubertin, 2009, p. 27). 

 Tendo em vista tudo o que fora pesquisado, exposto e analisado no 

presente trabalho constatamos que, no caso da unidade Mangueira do Programa 

Esporte e Lazer da Cidade, que teve duração de outubro de 2015 a junho de 

2018 , os legados e impactos desportivos provenientes da realização dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016, para esse caso em específico, não foram percebidos pelos 

profissionais arguidos. 

 Apesar de haver uma maior difusão da temática do desporto através dos 

diferentes tipos de mídias, em relação a inserção de novos participantes, não 

houve aumento do número de utentes. Em relação a melhorias infraestruturais, 

no quadro de funcionários e das condições materiais de trabalho nessa unidade, 

também não houve alterações perceptíveis. 

 A unidade não tinha por finalidade principal atingir os objetivos pré-

estabelecidos através dos jogos, mesmo assim, manifestavam o propósito de 

promover a melhora na qualidade de vida e da autoestima pelo meio de suas 

atividades. 

 Assim podemos verificar que existiram algumas fragilidades e 

contradições na consecução do planejamento dos impactos e dos legados pré-

determinados pelos órgãos responsáveis pelo PELC, em específico nessa 

unidade aqui analisada. 

 A construção e execução dos cadernos de legado, que foram uma 

ferramenta fundamental para planejar os principais objetivos dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016, deve ser melhor interpretado e aplicado, pois a prática, 

como visto nesse estudo de caso, é por vezes contraditória com a teoria. Estes 

cadernos são baseados nos projetos de longo prazo da cidade que tinham por 

característica atender as necessidades tanto das questões urbanas e do meio 

ambiente, quanto da inclusão social, juventude, esporte e educação. 

 Acreditamos que o aumento da veiculação do desporto através das mídias 

deve ser tratado como uma oportunidade de propagação do desporto de um 
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modo geral, mas sobretudo o desporto de participação e lazer. A atração de 

investimentos públicos e privados, em função da cidade ter sido escolhida sede 

dos Jogos Olímpicos, tem de ser tratada de modo respeitoso para com as 

necessidades prioritárias da população, é preciso sensibilidade ao atender as 

carências desportivas de participação e lazer.  

 A interferência desses eventos para o atual cenário desportivo brasileiro 

deve ser entendida também como, uma boa ocasião para se desenvolver os 

valores contidos nos documentos internacionais e nacionais, balizadores das 

práticas desportivas e atividades físicas e não somente manter o foco em razões 

físicas de infraestruturas, visto nesse estudo em específico como sendo 

deficitário. 

 Podemos acrescentar, baseado na revisão de literatura aqui exposta, que 

os esforços das esferas governamentais para construção dos aparatos 

necessários à realização dos Jogos não devem violar os direitos humanos, 

sobretudo ao direito à moradia, com remoções forçadas, desapropriações 

irregulares e violações ao instituto jurídico da posse. 

 Contudo, o presente estudo retrata apenas um pequeno recorte da 

realidade do que é o Programa Esporte e Lazer da Cidade, traduzindo numa 

limitação evidente. A interpretação dos resultados obtidos, que são particulares 

a essa unidade investigada, dificulta a transferência para uma opinião global 

sobre o desenvolvimento do programa. 

 Por fim, fica aqui a sugestão para futuras pesquisas e reflexões no 

contexto desse tema dos legados e impactos de megaeventos no desporto de 

participação e lazer, com ênfase no Programa Esporte e Lazer da Cidade, com 

o intuito de percebermos a qualidade desses acontecimentos para o 

desenvolvimento desportivo do país. 
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Guião de entrevista com Professor do PELC – UNIDADE MANGUEIRA 

 

Entrevista aos Professores responsáveis pela Gestão Desportiva do Programa 
Esporte e Lazer da Cidade – Unidade: Mangueira. 

Nome do Entrevistado:  

Idade:  

Formação acadêmica: 

Função desempenhada na Unidade do PELC: 

Tempo na unidade:             Data da entrevista: ___/___/___           

 

Introdução 

No âmbito do estudo que estamos realizando sobre “Legados e impactos 
desportivos dos Jogos Olímpicos – Rio 2016, um estudo de caso do Programa 
Esporte e Lazer da Cidade – Unidade: Mangueira, gostaríamos de lhe colocar 
algumas questões acerca deste tema. O nosso objetivo é entender melhor a sua 
percepção sobre a influência dos Jogos Olímpicos no PELC unidade Mangueira 
e sobre as atividades que coordena. 

Objetivos da Entrevista: esta entrevista destina-se à natureza acadêmica – 
dissertação de mestrado, sob a orientação do Professor Doutor Rui Manuel 
Proença Campos Garcia, docente da Faculdade de Desporto da Universidade 
do Porto (FADEUP). 

Confiabilidade: as informações serão mantidas em rigoroso sigilo, apenas 
sendo divulgados os dados pertinentes para o estudo, podendo as entidades 
respondentes ter acesso às informações, caso desejarem. 

 

A. Legitimação da entrevista. 

1. Gostaria de saber mais alguma informação acerca do estudo ou sobre a 
entrevistas?  

2. Existe algum aspecto que não tenha sido esclarecido?  

B. Entrevista 

Bloco 1 – Infraestruturas/ Recursos materiais e humanos. 



 
 

CI 
 

1) Qual a importância das Instalações Desportivas disponíveis para o 
desenvolvimento das aulas do PELC nesta unidade?  

2) Qual é a sua opinião sobre as condições de trabalho nas Instalações 
Desportivas disponibilizadas nesta unidade e dos recursos materiais?  

3) Houve alguma alteração importante destes equipamentos disponíveis em 
função da cidade do Rio de Janeiro ter sido sede de grandes eventos 
desportivos, sendo o último os Jogos Olímpicos Rio 2016?  

4) Do ponto de vista dos recursos de estruturas, recursos humanos e materiais 
disponíveis em sua unidade, julga que existam quesitos que possam ser 
desenvolvidos? Se sim, quais são e o que poderia ser feito para melhorar a partir 
de sua perspectiva? 

Bloco 2 – Promoção e acesso ao Programa 

5) Houve aumento de interessados e/ou participantes da comunidade no 
programa em função de uma maior midiatização desportiva, influenciada pelo 
fato de a cidade do Rio de Janeiro ter sido sede dos Jogos Olímpicos 2016? Se 
sim, a unidade estava capacitada, do seu ponto de vista, com os recursos 
necessários para suportar esta nova demanda?  

Bloco 3 – Desenvolvimento sociocultural e cidadania 

6) Após 2 anos do último recente grande evento desportivo, Jogos Olímpicos Rio 
2016, qual é a sua percepção sobre o legado educacional e do respeito aos 
princípios éticos universais deixado na unidade Mangueira do PELC em função 
da cidade do Rio de Janeiro ter sido sede de grandes eventos desportivos?  

7) Em relação ao desenvolvimento harmonioso do Homem (cidadãos), previstos 
como princípios fundamentais dos Olimpismo, qual é a sua opinião sobre o 
planejamento das atividades desportivas desenvolvidas pela sua unidade?  
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Guião de entrevista com Coordenador do PELC – UNIDADE MANGUEIRA 

 

Entrevista aos Coordenadores responsáveis pela Gestão Desportiva do 
Programa Esporte e Lazer da Cidade – Unidade: Mangueira. 

Nome do Entrevistado:  

Idade:  

Formação acadêmica:  

Função desempenhada na Unidade do PELC:  

Tempo na unidade:             Data da entrevista: ___/___/___           

 

Introdução 

No âmbito do estudo que estamos realizando sobre “Legados e impactos 
desportivos dos Jogos Olímpicos – Rio 2016, um estudo de caso do Programa 
Esporte e Lazer da Cidade – Unidade: Mangueira, gostaríamos de lhe colocar 
algumas questões acerca deste tema. O nosso objetivo é entender melhor a sua 
percepção sobre a influência dos Jogos Olímpicos no PELC unidade Mangueira 
e sobre as atividades que coordena. 

Objetivos da Entrevista: esta entrevista destina-se à natureza acadêmica – 
dissertação de mestrado, sob a orientação do Professor Doutor Rui Manuel 
Proença Campos Garcia, docente da Faculdade de Desporto da Universidade 
do Porto (FADEUP). 

Confiabilidade: as informações serão mantidas em rigoroso sigilo, apenas 
sendo divulgados os dados pertinentes para o estudo, podendo as entidades 
respondentes ter acesso às informações, caso desejarem. 

 

A. Legitimação da entrevista. 

1. Gostaria de saber mais alguma informação acerca do estudo ou sobre a 
entrevistas?  

2. Existe algum aspecto que não tenha sido esclarecido?  

B. Entrevista 

Bloco 1 – Infraestruturas/ Recursos materiais e humanos. 

 



 
 

CIII 
 

1) Qual a importância das instalações desportivas disponíveis para o 
desenvolvimento do PELC nesta unidade?  

2) Qual é a sua opinião sobre a qualidade das instalações desportivas 
disponibilizadas nesta unidade?  

3) Em relação aos recursos humanos, houve algum aumento significativo do 
quadro de funcionários em função desta nova perspectiva de massificação 
desportiva através das mídias? Se sim, quais foram os setores mais impactados?  

4) Do ponto de vista dos recursos estruturais, humanos e materiais disponíveis 
em sua unidade, julga que existam quesitos que possam ser desenvolvidos? Se 
sim, quais são e o que poderia ser feito para melhorar a partir de sua 
perspectiva?  

Bloco 2 – Promoção e acesso ao Programa 

5) Como é feita a promoção de acesso ao Programa (PELC – Mangueira) para 
a comunidade?  

6) Houve aumento de interessados e/ou participantes da comunidade no 
programa em função de uma maior midiatização desportiva, influenciada pelo 
fato de a cidade do Rio de Janeiro ter sido sede dos Jogos Olímpicos 2016? Se 
sim, a unidade estava capacitada com os seus recursos para suportar esta nova 
demanda?  

Bloco 3 – Desenvolvimento sociocultural e cidadania 

7) Após 2 anos do último recente grande evento desportivo, Jogos Olímpicos Rio 
2016, qual é a sua percepção sobre o legado educacional e do respeito aos 
princípios éticos universais deixado na unidade Mangueira do PELC em função 
da cidade do Rio de Janeiro ter sido sede de grandes eventos desportivos?  

8) Em relação ao desenvolvimento harmonioso do Homem (cidadãos), previstos 
como princípios fundamentais dos Olimpismo, qual é a sua opinião sobre o 
planejamento das atividades desportivas desenvolvidas pela sua unidade?  
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