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RESUMO 
 
 
 
Trata-se de estudo de análise qualitativa e de observação, que adotou como tema 

central as Políticas Publicas do Esporte e Lazer no Município de Cariacica. Cidade 

esta que fica localizada na região da Grande Vitória a cinco quilômetros da capital 

do estado do Espírito Santo. Foram utilizados como instrumento para coleta de 

informações entrevista com o atual secretário de esporte e análise documental. A 

escassez de trabalhos no âmbito das políticas pública do Esporte no estado do 

Espírito Santo nos levou a questionar o que é feito para a população do município 

envolvido já que o mesmo ocupa posição primaria na classificação elaborada pela 

secretaria de segurança pública do estado do Espírito Santo, e também ocupa uma 

das primeiras posições na classificação nacional. Esse trabalho tem como objetivo 

mostrar as políticas desenvolvidas para o esporte e lazer Só há políticas públicas 

quando a sociedade participa de fato dos atos políticos, do contrario não é política e 

sim imposição do poder público. Todos temos direitos, mais poucos sabem exercê-

los. 

 
 
Palavras-chave: Esporte e Lazer; Cariacica; Políticas Públicas; Espírito Santo. 



ABSTRACT 
 
It is the study of qualitative analysis and observation, which adopted as its central 

theme the Public Policies of Sport and Leisure in the City of Cariacica. This city which 

is located in the Greater Victoria region five kilometers from the state capital of the 

Holy Spirit. Were used as a tool for gathering information interview with the current 

secretary of sports and documentary analysis. The shortage of jobs within the public 

policy of Sports in the state of Espírito Santo led us to question what is done to the 

population of the municipality involved since it occupies primary position in the 

classification drawn up by the secretariat of public security of the state of Espírito 

Santo and also occupies one of the top positions in the national rankings. This work 

aims to show the policies developed for sport and leisure There's only public policy 

where the company participates in acts of political fact, the opposite is not politics but 

imposition of public authority. We all have rights, few know more exercise them. 

 
 
Keywords: Sport and; Cariacica; Public Policies; Espírito Santo 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa e de observação. Que 

adotou como tema central as Políticas Públicas do Esporte e Lazer no município de 

Cariacica, localizado na Grande Vitória, no Estado do Espírito Santo. Tem uma 

população de 348 933 habitantes, segundo o censo de 2010. Segundo o site do 

Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo, Cariacica aparece na 22ª 

posição nos municípios que estão entre as 50 cidades mais violentas do país. 

 

Políticas públicas são construções participativas de uma coletividade, que visam 

à garantia dos direitos sociais dos cidadãos que compõem uma sociedade humana 

(VIEIRA, 2008).  

O processo de formulação de uma política envolve a discussão 
de identificação dos diversos atores e dos diferentes interesses 
que permeiam a luta por inclusão de determinada questão na 
agenda pública e, posteriormente, a sua regulamentação como 
política pública. Assim, pode-se perceber a mobilização de 
grupos representantes da sociedade civil e do Estado que 
discutem e fundamentam suas argumentações, no sentido de 
regulamentar direitos sociais e formular uma política pública 
que expresse os interesses e as necessidades de todos os 
envolvidos (CARVALHO et al., 2002).  

 

O esporte se consolidou como objeto de estudos sociais. Assim sendo, as 

políticas públicas do Esporte, tem o desafio de responder as demandas, 

principalmente em regiões marginalizados da sociedade. De acordo com a 

constituição federal de 1988 (BRASIL, 1988) todos tem direito ao esporte, da mesma 

maneira que outras leis asseguram que todos deveriam ter direito a saúde, 

educação e segurança. Mas, o que percebemos é que a falta de um desses direitos 

ajuda no desenvolvimento de problemas sociais, por exemplo, se um grupo social 

não tem acesso a uma educação de qualidade isso poderá levar a formação de 

cidadãos incapazes de reivindicarem seus direitos, se essa pessoa não tem 

conhecimento dos seus direitos e mais fácil para o poder público omitir aquilo que 
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temos como direito, se esse mesmo grupo for desprovido de segurança onde o 

estado se omiti, é muito mais fácil crianças, adolescentes e jovens se inserirem no 

mundo das drogas licitas (álcool e cigarro) e ilícitas (maconha, cocaína e crack 

etc...), pois  as drogas licitas e ilícitas são por muitas vezes utilizadas como refúgio e 

objeto de inserção em uma tribo .  

 

  Desde já, entendermos que o esporte ajuda na formação moral de um cidadão e 

decidimos analisar as políticas aplicadas para o município alvo aonde verificamos se 

a constituição Federal e o que preconiza a ONU (Organização das Nações Unidas) 

em sua convenção sobre os direitos da criança de 1989 estão sendo cumprida. 

Pensando em alternativa que possibilitem a redução das desigualdades sociais, 

encontra-se na vivência da democracia, através da participação popular, um 

caminho para transformação da realidade. Para tal afirmação, apoia-se no 

entendimento de Demo (2001) ao explicar que as transformações não caem do céu, 

bem como também não vem “de cima para baixo”, que depende de conquistas 

processuais, não imediatas, materializadas na forma de organização e participação 

civil frente ao Estado. Segundo o Relatório da Força Tarefa entre as Agências das 

Nações Unidas (Nações Unidas, 2003). O esporte é muito mais do que um luxo ou 

forma de entretenimento. O acesso ao esporte e a prática do esporte constituem um 

direito humano e essencial para que indivíduos de todas as idades conduzam uma 

vida saudável e plena.  

 

O esporte desde a brincadeira e a atividade física até o esporte competitivo 

organizado tem um papel importante em todas as sociedades. 

 

Oliveira. Ana Amélia Neri (2011) sugere a participação das comunidades 

materializadas no envolvimento delas nas decisões e no controle social das ações, 

além de possibilitar a potencialização da comunidade no sentido de organiza-se e 

planejar, conjuntamente com o Estado, políticas públicas voltadas ao entendimento 

de suas demandas sociais e também estimular a auto-organização desta a favor do 

seu direito ao esporte e lazer. 

 

O esporte vem assumindo um papel fundamental nos últimos tempos, se 

tornando importante questão pública, podendo contribuir na formação de novos 
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cidadãos. Este trabalho buscou responder as seguintes questões, como são 

elaborados os programas e projetos de esporte nos municípios de Cariacica? Qual e 

a intenção do poder público na implantação desses projetos em regiões 

marginalizadas? Para a obtenção dessas respostas foi montado um roteiro para uma 

entrevista semiaberta a qual serviu para nortear o desenvolvimento desse trabalho. 
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2 METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa e de observação.  

 

Foram utilizados como instrumento para coleta de informações entrevista com o 

atual secretário de esporte, análise documental e entrevista com pais de alunos, A 

partir da entrevista semiabertas com o secretário de esporte e lazer do município de 

Cariacica foram realizadas visitas aos locais indicado pela administração pública 

para verificar se as informações passadas de fato existiam.  

 

A primeira entrevista com o secretário de esporte de Cariacica ocorreu no dia 05 

de Junho de 2014, entretanto, devido à pesquisa se direcionar apenas ao Município 

citado, foi realizada uma segunda entrevista no dia 08 de Julho de 2014, pela qual, 

foi bem proveitosa e conseguimos os dados necessários para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

 
      Conforme Linhales (2001), nas administrações públicas, o esporte encontra-se 

diluído em setores sociais que o instrumentalizam para os mais variados fins, como, 

por exemplo, atividades meio ou complementar em políticas educacionais e de 

saúde. Porém, há que se ressaltar a importância do esporte como um bem cultural, 

historicamente construído pela humanidade e, portanto, passível de ser legitimado 

como um direito de todos. Para Amaral (2003), lazer é a cultura, compreendida no 

seu sentido mais amplo, vivenciada (praticada ou não) no tempo disponível. 
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3 ENTREVISTA COM O GESTOR 

1 - No começo do mandato houve planejamento estraté gico de atuação 

junto às comunidades? 

Houve dois, o primeiro no começo do mandato do atual Prefeito foi em 2013, no 

início logo em Março cada secretário teria que trabalhar em cima do planejamento 

estratégico da administração, a partir desse plano estratégico de governo, que nós 

da secretaria de esporte nos reunimos para traçar o plano estratégico da nossa 

secretaria. Mas, como nossa secretária só foi desmembrada em janeiro desse ano 

(2014) o planejamento só aconteceu esse ano. Então, eu me reuni com minha 

equipe e nós discutimos e traçamos o planejamento estratégico da secretária de 

esporte e lazer e dentro desse planejamento estratégico nós ainda estamos fazendo 

visitas à comunidade, ou seja, indo a campo para discutir ações e propostas com a 

mesma, porque nós entendemos que é muito importante ouvir a comunidade e a 

nossa função enquanto servidores públicos é servir a população. Só que 

entendemos que é preciso ter um planejamento e uma proposta para apresentar 

para à comunidade, porque a gestão esportiva parte aqui da secretaria. 

2- Qual objetivo principal dos projetos?  

Eu recebo muitos projetos aqui dizendo assim: objetivo: “afastar crianças do 

caminho das drogas”. Eu não gosto disso, pois não vejo isso como função primordial 

do esporte. O objetivo principal dos nossos projetos é ampliar as oportunidades, é 

dar à criança a chance de vivenciar uma prática esportiva. Para ser mais claro, se 

implanta um projeto de escolinha de natação, por exemplo, no primeiro momento a 

ideia principal não é formar atleta de natação, é oportunizar as crianças de todos os 

níveis sociais, não importa se a criança é filho do rico ou do pobre. Nós acreditamos 

que a questão da criança ou do adolescente, não optar por caminho das drogas, vai 

depender de uma série de fatores, o esporte é apenas uma ferramenta e vai 

depender muito do profissional que está envolvido, o conteúdo que está sendo 

trabalhado, penso que o esporte por si só não é nada. O objetivo principal dos 

nossos projetos é contribuir para formação do cidadão. 

3 – Fale sobre os projetos do município: 

Nós temos um projeto que está sendo desenvolvido com crianças de 6 a 10 anos, 

e durante aproximadamente quatro anos na vida dessa criança onde ela vai 
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oportunizar pelo menos 10 práticas esportivas, de forma recreativa, mas também de 

forma educativa, compatibilizando com a idade da criança onde enriquece inclusive 

o acervo motor da criança. Acreditando que o esporte pode ser uma ferramenta 

capaz de trazer benefícios para criança em outras áreas. O maior projeto que temos 

hoje, na verdade dentro desse projeto temos um programa chamado “Cariacica 

saudável” com diversas ações e vários esportes por trimestres no ano, esses 

esportes irão mudar todos os anos e inserimos na comunidade oportunizando a 

criança, entre outros. 

4 – Onde esses projetos se localizam? 

Futebol, temos hoje nos bairros Bela Aurora (Campo Siderúrgico), Cariacica-sede 

(Campo do Brasil), Vale Esperança (Campo Vale Esperança), Itapemirim e 

Maracanã (Campo Itapemirim); Judô tem nos bairros Alto Lage (Academia Ushi 

Matha), Capoeira em castelo Branco (praça do bairro); futsal em Nova Rosa da 

Penha II na quadra da Congregação Redentorista, estamos implantando na quadra 

dos bairros Tabajara e Santana; Voleibol na quadra do bairro Nova Brasília e 

também está quase fechado para ter natação na escola Thomas Edson e atletismo 

na escola Renascer no bairro Padre Gabriel e no orfanato Cristo Rei no bairro São 

Francisco; estamos fechando para ter Skate em Belo Aurora e temos também 

parcerias com Handebol no Colégio Castro Alves. Incluindo Núcleos de Atividades 

de Ginástica e esporte com a Terceira Idade, Capoeira da Terceira Idade (Campo 

Grande), Vôlei da Terceira Idade (Nova Brasília), Dança de Salão da Terceira Idade 

(Jardim América), ou seja, 29 Núcleos em Atividades 18 núcleos ligados a AIC 

(Associação Cariaciquense do Idoso), totalizam aproximadamente quatro mil idosos 

atendidos. 

4 - O senhor compactua com a ideia de que o esporte  é um dos elementos 

para a diminuição da violência? 

O esporte é uma ferramenta poderosa para varias situações, inclusive para 

diminuição da violência, mas temos que tomar cuidado com o esporte de alto 

rendimento que tem acontecido de forma precoce na vida das crianças.  

5 - Há alguma ajuda financeira do governo estadual ou federal? 

Temos ajuda do governo federal e estadual, os de futebol, por exemplo, temos a 

parceria com o “Esporte pela paz” que é um programa do governo estadual, e nós 

temos apoio do governo federal, inclusive no dia 15 de setembro de 2014 devemos 

protocolar mais projetos junto ao governo federal para 2015, principalmente com 
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estrutura. Inclusive essa semana fechou um convênio de 4,5 milhões com a 

construção de um ginásio em Itacibá. Com o governo estadual também com o 

projeto “Campo bom de bola”, com alambramentos de campos, com melhorias das 

quadras. Portanto, tanto o governo estadual e quanto governo federal tem sido 

nosso parceiros na questão de envolvimento na melhoria de nossas estruturas para 

que possamos ampliar nossa capacidade de desenvolvimento de projetos juntos as 

comunidades cada vez mais. 

6 - Há alguma ajuda de instituições privadas? 

Nós estamos aguardando uma análise da procuradoria da nossa Lei 4369 de 

incentivo (lei Horácio Carlos Rosa), e foi reformulada pela nossa equipe, que será 

enviado para câmara de vereadores e certamente aprovada. Essa lei de incentivo 

vai trazer o “bolsa atleta” e “compete Cariacica” e passar a ser uma lei de incentivo 

fiscal, e a partir dai Cariacica vai ampliar sua capacidade de apoio em função de 

uma lei de incentivo fiscal onde a empresa privada pode apoiar o atleta ou projeto de 

formação de atleta ou de esporte que ela vai ter incentivo fiscal da prefeitura. O 

empresário ajuda o atleta em Cariacica que ele recebe desconto no imposto que ele 

paga. A partir do segundo semestre de 2015, acredito que Cariacica vai poder contar 

com o incentivo da iniciativa privada. 

7 - Qual é a formação do Secretário? 

Nós temos um privilégio imenso em Cariacica, pois eu que sou o secretario sou 

formado e pós-graduado em educação física, meu subsecretario é professor de 

educação física, meu gerente de esporte é professor de educação física, enfim, 

tenho pelo menos oito professores de educação física ligados à secretaria de 

esporte e lazer. Isso nos dá a condição de podermos apresentar para as 

comunidades um plano de ação que ai sim abre a discussão e um debate de acordo 

com a realidade de cada comunidade. 
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4 SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESPORTE E LAZER EM 
CARIACICA 

As políticas públicas surgem como possibilidade de contemplar as necessidades 

de vários segmentos sociais, entretanto é necessário um grande planejamento por 

parte do poder público para melhor atender a população.  

Conforme os dados obtidos, verificou-se que no município de Cariacica, os 

projetos voltados ao esporte e ao lazer estão direcionados a vivência de práticas 

esportivas, sobretudo os de futebol atingem maior número de participantes. 

A partir das observações em campo, constatamos que são poucos os lugares nos 

quais encontramos a participação do público feminino, isso pode ser caracterizado 

pelas modalidades ofertadas que não as contemplam, também foi observada a 

existência de vários projetos voltados para idosos, oportunizando a integração da 

terceira idade, os mesmos estão ligados a Associação Cariaciquense do Idoso que 

utilizam de espaços públicos para realização de suas atividades em parceria com a 

Prefeitura. Verificamos, também, que a maioria dos projetos os recursos materiais 

são escassos ou estão gastos. Em entrevista com os pais dos alunos dos bairros 

contemplados com projetos de futebol voltados para o público infantil, observou-se 

diversas dificuldades, e alguns relataram a existência de rodízio de materiais, como 

por exemplo, ocorre com as chuteiras dos alunos no projeto em Cariacica-Sede. Os 

treinadores de futebol não possuem formação em educação física, e utilizam da 

experiência como ex-jogador e conhecimento prático. 

As modalidades em desenvolvimento são futebol, futsal, judô, Dança de Salão, 

Capoeira e Ginástica. Posteriormente serão realizados projetos. de natação, 

atletismo e Skate. O handebol acontece em uma instituição privada, e os atletas 

recebem desconto na mensalidade do Colégio. Segundo atual secretário de esporte 

e lazer de Cariacica, os projetos visam contemplar todos os níveis sociais e para ele 

o esporte é uma ferramenta fundamental no desenvolvimento psicomotor e social de 

uma criança. 

Bracht (2005) considera o esporte um dos fenômenos de maior expressão no 

momento. Esse fenômeno tem ganhado atenção especial, principalmente, nos 

últimos anos, sendo um importante campo de estudo e intervenções sociais. 

Segundo o secretário, o município de Cariacica, conta com ajuda do governo 
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estadual e federal, possibilitando melhorias e criação dos projetos ligados a 

secretaria de esporte e lazer. 

Atualmente, são oito núcleos esportivos, instalados em oito bairros, o objetivo é 

que o projeto alcance, inicialmente, áreas de maior risco social, usando o esporte 

para levar a inclusão social ao maior número de crianças e adolescentes. “Além do 

cunho social, esses núcleos podem identificar o potencial de futuros atletas, que é 

sonho de muitos desses jovens. O projeto será uma oportunidade para que possam 

se aperfeiçoar e, quem sabe, até se tornarem ídolos do esporte nacional”, destaca o 

secretário de Esportes e Lazer. 

A pesquisa de campo mostrou que de fato os projetos para crianças e 

adolescentes em andamento estão funcionando relativamente bem. No bairro Belo 

Aurora o projeto de futebol acontece no campo do Siderúrgico, segundas, terças e 

quintas-feiras, às 14 horas, nas quartas e sextas, às 8 horas. Em Vale Esperança no 

campo do bairro, terças, quintas e sextas-feiras, às 8 horas. Em Cariacica-Sede no 

campo do Brasil segunda a sexta, às 8 horas e às 15 horas. Os bairros Itapemirim e 

Maracanã o projeto de futebol é realizado no campo do Maracanã, segunda a sexta, 

às 8 horas. Todos os projetos de futebol tem a realização de jogos ao sábado. O 

projeto de futsal em Nova Rosa da Penha acontece na quadra da Congregação 

Redentorista, segundas e quartas-feiras, às 7h30 e às 13 horas. No bairro Alto Lage, 

o projeto de judô é realizado na Academia Ulchi Matha, segundas, quartas e sextas, 

às 14 horas, e as terças e quintas, às 9 horas, além do treinamento, os atletas 

disputam torneios municipais, estaduais e nacionais. Em Santana é contemplado 

pelo projeto de ginástica rítmica, no centro comunitário do bairro, segundas, terças e 

quintas, às 14 horas, projeto ligado aos Núcleos de Atividades de Ginástica e 

esporte com a Terceira Idade. 

Mas cabe ressaltar de que nada adianta oferecer os espaços sem que haja um 

instrutor para auxiliar nas atividades e na forma adequada de utilização dos 

equipamentos. Assim, é preciso também investir na contratação e preparação de 

profissionais da área para desenvolver tais atividades. Essa preocupação é vista 

pelo gestor do município, que por ser formado em Educação Física entende que as 

questões fisiológicas e pedagógicas devem ser levadas em consideração nos 

projetos esportivos. 

Quando a intervenção civil se efetiva, traz consigo aspectos positivos, como o 

controle e a fiscalização de obras e serviços públicos, as reivindicações por 
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igualdades de condições, bem como a construção de políticas públicas que estejam 

realmente em acordo com a realidade, necessidade e vontade de cada comunidade, 

desta forma maximizando seus resultados.  
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5 CONCLUSÃO 

  O desenvolvimento dessa pesquisa permitiu delinear as políticas públicas voltadas 

ao Esporte e o Lazer no município de Cariacica. Ao ponderarmos acerca dos 

resultados do estudo, inferimos que a Secretária de Esporte e Lazer do município de 

Cariacica tem busca atender o Art. 217 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988) com relação ao direito à pratica Esportiva.Apesar disso, verificamos a 

necessidade de se ofertar atividades voltadas ao público feminino, o qual possui 

uma participação limitada nas modalidades oferecidas que são direcionadas para o 

público masculino. Finalizamos esse estudo ressaltando a importância de prover 

infra-estrutura de caráter público por parte da administração governamental no 

âmbito do Esporte e do Lazer. Há que se disponibilizar recursos e infra-estrutura 

humana que possa atender à comunidade com qualidade. Nesse sentido, há que se 

instaurar um processo contínuo de estudos que possam ampliar o debate e avaliar 

como as ações do poder públicos incidem na sociedade. 

. 

Diante de tais aspectos, pode-se inferir que a secretária de esporte e lazer do 

município de Cariacica tem buscado atender o Art. 217 da Constituição quanto ao 

direito da pratica esportiva, também foi verificado a necessidade de se ofertar mais 

atividades para o público feminino que acaba por ter a participação um tanto limitada 

devido às modalidades oferecidas que são em sua grande maioria destinadas ao 

público masculino . 

Portanto, é importante prover a estrutura pública administrativa do esporte e lazer 

dos recursos financeiros e técnicos indispensáveis ao seu eficaz funcionamento, 

buscando a qualificação dos gestores e da própria gestão para o trabalho em 

qualquer comunidade. Neste sentido, constata-se que estudos nesta área 

possibilitam a abertura para um debate, avaliação e novas reflexões que possam 

contribuir para avanços nas políticas públicas municipais de esporte e lazer. 
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