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RESUMO 

 

Desde meados do século XX, as políticas públicas de esporte e lazer são objeto de 

regulação e intervenção estatal no Brasil. A partir de 1988 foram criadas novas 

demandas ao poder público em decorrência da inclusão do direito ao esporte e lazer 

na Constituição Federal, gerando assim a necessidade de uma política regulatória e 

garantidora do cumprimento deste direito social ao esporte e lazer. Considerando a 

interferência do Poder Legislativo nesse âmbito, o objetivo deste trabalho foi analisar 

o papel das comissões permanentes na Câmara na produção legislativa sobre essa 

temática, nos anos de 2003 a 2018. Para tanto, realizamos uma pesquisa documental 

que analisou os relatórios da Comissão de Turismo e Desporto - CTD (2003-2013) e 

da Comissão do Esporte - CESPO (2014-2018), comissões específicas que tratam da 

temática no período, identificando os projetos de lei apreciados, bem como analisando 

seus conteúdos específicos. Notamos um crescimento na proposição legislativa sobre 

a temática, motivada tanto pela especialização da Comissão em uma pasta única, só 

de esporte, quanto pela organização dos Megaeventos Esportivos no País. Diante 

disso, a temática principal que balizou esses projetos apreciados foi esporte de alto 

rendimento, em especial o futebol. Mas é notável também a aparição discreta das 

seguintes categorias: participação e formação. Isto demonstra efeito, por um lado, 

diversificador, mas também da constituição de políticas públicas específicas, como o 

Programa Esporte e Lazer da Cidade. 

 

Palavras-chave: políticas públicas; esporte; Poder Legislativo.
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INTRODUÇÃO 

 

Desde meados do século XX, as políticas públicas de esporte e lazer são objeto 

de regulação e intervenção estatal no Brasil (ALVES; PIERANTI, 2007). A partir de 

1988, foram criadas novas demandas ao poder público em decorrência da inclusão 

do direito ao esporte e lazer na Constituição Federal, gerando assim a necessidade 

de uma política regulatória e garantidora do cumprimento deste direito social ao 

esporte e lazer.  

Na década de 1990, em função deste cenário, uma legislação esportiva 

infraconstitucional emergiu. A Lei 8.672 de 1993, conhecida como Lei Zico, que 

instituiu normas gerais sobre desporto e concebeu uma organização ao esporte 

profissional no país, além de materializar o reconhecimento do esporte como direito 

social e dever do Estado.  Por meio do esporte participação e do esporte educacional 

e com a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo (FUNDESP), esta 

legislação ofertou perspectivas de financiamento de programas de inclusão social via 

prática esportiva com benefícios fiscais específicos (CARVALHO, 2013). Em 1995, 

criou-se o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (INDESP), cujo objetivo 

era promover e desenvolver a prática do esporte, fomentando algumas políticas 

públicas de esporte e lazer como o Programa Esporte Solidário, que originou o 

Programa Segundo Tempo, em 2004. Em 1998, aprovou-se a Lei Pelé, nº 9615, 

principal legislação infraconstitucional atual que regula e descreve o financiamento e 

o funcionamento do esporte no Brasil, dando direito de acesso a todos.  

A partir das iniciativas de sediar os megaeventos esportivos no país, uma 

agenda de legislação esportiva foi criada para viabilizar a adequação do Brasil em 

termos de infraestrutura para disputar os grandes campeonatos esportivos como sede 

(MASCARENHAS, 2012). Assim, a partir de 2003, leis e programas como o Estatuto 

do Torcedor, a Lei Geral da Copa, Timemania, Lei de Responsabilidade Fiscal do 

Esporte, alterações na Lei Pelé, Programa Bolsa Atleta, Lei de Incentivo ao Esporte, 

dentre outros, foram criados. Todos estes programas e políticas públicas foram 

aprovados em forma de legislação e tiveram sua discussão travada no interior de 

comissões permanentes da Câmara dos Deputados. 

Neste processo, a comissão permanente que trata do esporte tornou-se um 

importante lócus de tomada de decisão legislativa, mesmo num sistema político 

centralizado no Executivo como o brasileiro. A relevância das comissões no processo 
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legislativo tem sido destacada, tanto no âmbito regimental, quanto na atuação destes 

órgãos no Legislativo (FREITAS; JUNQUEIRA, 2016).  

A pesquisa que ora apresentamos deriva de um estudo de iniciação científica 

sobre conflito e coordenação nas políticas públicas de esporte e lazer no Brasil. Esta 

aproximação inicial favoreceu a percepção de algumas regularidades que ainda 

precisam ser melhor exploradas como o protagonismo das comissões da Câmara dos 

Deputados na proposição de ações orçamentárias e na formação de opinião sobre o 

esporte. O estudo ainda indicou que o interesse pelos megaeventos esportivos 

permeou os debates da comissão, incentivando desvinculação do esporte da 

comissão de Turismo, em 2014; e promovendo uma série de debates sobre as 

consequências da organização dos mesmos, que não necessariamente se traduziram 

em proposições de políticas públicas. Uma característica marcante foi a 

especialização da comissão, derivada da presença de deputados de forma mais 

perene na composição dela e que contém algum vínculo com o esporte. Além disso, 

chamou atenção o fato de que, a partir do momento em que se especializou em 

Comissão do Esporte (CESPO), a comissão passou a ser de interesse da coalizão 

governante, de modo que todos seus presidentes eram parte da mesma. 

O estudo anterior, realizado no subprojeto do Programa Institucional de 

Iniciação Científica da Universidade Federal do Espirito Santo, no ano de 2018, foi 

importante para a sedimentação das informações encontradas despertando o 

interesse em explorar a temática, portanto, questionamos: quais os temas tratados 

nas proposições das Comissões de Esporte e quais os alvos desta produção? Diante 

disso, o trabalho tem por objetivo investigar os temas tratados pela Comissão 

Permanente do Esporte na Câmara dos Deputados e os alvos destas produções. O 

recorte deste artigo são as proposições de projetos de lei apreciados pela Comissão 

de Turismo e Desporto (CTD) e Comissão do Esporte (CESPO) durante as 52ª, 53ª, 

54ª e 55ª Legislaturas (Contemplando os anos de 2003 a 2018). 

Não se esgotam aqui todas as possibilidades de tratativa dessa temática, uma 

vez que o estudo sugere diversas dimensões de análise, entretanto, trata-se de uma 

pesquisa documental e exploratória, que favorece um olhar para estas Comissões, 

seus atores e sua ação política.   

 

 

ESTABELECENDO OUTROS DIÁLOGOS 
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Alguns pesquisadores da área da Educação Física estabeleceram profundas 

reflexões acerca do trato da Educação Física e do Esporte por parte da escola, 

promovendo relação com os documentos institucionais, com as políticas e com a 

concepção estabelecida pelo Estado por meio das políticas de Estado e políticas de 

Governo.  

O pesquisador Fernando Mascarenhas (2012) critica a posição do Estado em 

relação a organização e realização dos megaeventos esportivos no Brasil. O autor 

defende que, 

[...] o projeto olímpico e seu êxito se inscrevem num processo histórico e 
relacional entre Estado e sociedade civil perpassado por relações de 
hegemonia e estratégias de acumulação. Com efeito, os Jogos abrem a 
oportunidade para que uma série de ações sejam legitimadas e 
desencadeadas. Mas, ainda assim, sua realização resulta de uma opção e 
decisão do governo brasileiro, acomodando interesses, mobilizando variados 
agentes, produzindo agenda e políticas públicas. (MASCARENHAS, 2012, 
p.43) 
 

Em relação à Educação Física escolar, o autor alerta para o risco de perder de 

vista os objetivos da Educação Física para o esporte de rendimento. Defende ainda 

que, os professores precisam se aprofundar em estudos e pesquisas, ampliando a 

discussão sobre essa área e trazendo a pauta dos debates os impactos dos 

megaeventos. Não só em relação à educação, mas também em relação às práticas 

corporais, a saúde, cultura, entre outros assuntos, em contrapartida à hegemonia do 

esporte e do alto rendimento nas pautas educacionais. 

 

[...] tal concepção, baseada no modelo do esporte de alto rendimento, opõe-
se à consolidação dos valores ético-políticos perseguidos pela instituição 
escolar, desprezando todos os demais conteúdos da cultura corporal e 
acúmulo mais recente das formulações didático-metodológicas para o trato 
pedagógico do esporte. (MASCARENHAS, 2012, p.59) 
 

Camila Nunes e Gabriel Cunha em Estado e as Políticas Públicas Esportivas: 

O Contexto Brasileiro (2014), por meio da pesquisa documental, discutem que as 

políticas voltadas para os ambientes escolares e de lazer não condizem com os 

objetivos propostos para as mesmas. Paralelas a essa questão, as políticas voltadas 

para o esporte de alto rendimento prevalecem. 

 

Os autores defendem que “ainda há muito a discutir e (re)formular sobre o 

significado empregado ao esporte no ambiente escolar, recreativo e de lazer” 

(NUNES; CUNHA, 2014, p.4), sem desconsiderar os interesses os políticos, 
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econômicos, culturais que permeiam o esporte e impactam nosso pensamento e 

cultura; como pudemos perceber quando sediamos a Copa do Mundo de Futebol e as 

Olímpiadas. 

Acreditamos, porém, que a função estatal necessita equacionar de maneira 
mais equânime as políticas públicas, direcionadas aos três âmbitos 
esportivos, de modo a ponderar a função do esporte em cada ambiente. 

(NUNES; CUNHA, 2014, p.14) 
 

José Antônio Alves e Octavio Pieranti em, O Estado e a formulação de uma 

política nacional de esporte no Brasil (2007, s/p), apontam que “a existência de uma 

política nacional demanda tempo, competência e interesse político de diversos 

setores”. Neste sentido, chamam atenção da importância do papel do Ministério do 

Esporte na articulação desse movimento. 

Esse diálogo entre a pesquisa e a literatura já produzida terá continuidade ao 

longo da análise dos dados e da discussão dos resultados. A literatura é crítica em 

relação à prevalência do alto rendimento em detrimento a outros tipos de política 

pública. 

 

APRESENTANDO A METODOLOGIA 

 

O trabalho em tela é fruto de uma pesquisa documental, realizada a partir do 

site da Câmara dos Deputados1. Portal este que disponibiliza acesso a constituição 

das Comissões Permanentes da Câmara, os relatórios de atividades das Comissões, 

o perfil dos seus membros, as publicações e as proposições propriamente ditas, bem 

como, a tramitação de cada uma das proposições. Segundo Gehardt (2009), Pesquisa 

Documental tem sido largamente utilizada nas ciências sociais, na investigação 

histórica, a fim de descrever/comparar fatos sociais, estabelecendo suas 

características ou tendências. 

Importante contextualizar que, a Comissão do Esporte da Câmara dos 

Deputados tem a responsabilidade de discutir e decidir sobre proposições e assuntos 

relacionados ao esporte, no âmbito da Câmara dos Deputados. Desde a sua criação, 

em fevereiro de 2014, a Comissão é composta por 21 membros titulares e 21 

suplentes, sendo 1 presidente, 2 vice-presidentes e os demais membros. 

                                                           
1 https://www.camara.leg.br 
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De acordo com o Relatório de Atividades da Comissão do Esporte (BRASIL, 

2018): 

A Comissão do Esporte tem por finalidade apreciar os assuntos ou 
proposições submetidos ao seu exame e sobre eles deliberar, assim como 
exercer o acompanhamento dos planos e programas governamentais e a 
fiscalização orçamentária da União, no âmbito de seus respectivos campos 
temáticos e áreas de atuação, quais sejam (Art. 32, XXII do RICD): 
- Sistema desportivo nacional e sua organização; 
- Política e plano nacional de educação física e desportiva; 
- Normas gerais sobre desporto; e 
- Justiça desportiva. (BRASIL, 2018) 

 

A partir do portal da Câmara dos Deputados em Atividades Legislativas, temos 

acesso a todas as comissões da Câmara dos Deputados2, sejam elas permanentes, 

mistas ou temporárias. Sendo tratado por esse trabalho somente a comissão 

permanente3, nas 52º (2003-2006), 53º (2007-2010) 54º (2011-2014) e 55º (2015-

2018), temos acesso então a Comissão Permanente de Turismo e Desporto (CTD)4 e 

a Comissão do Esporte (CESPO)5. Acessando a Comissão de Turismo e Desporto 

(2003-2013) nos direcionamos especificamente a seus Relatórios de Atividades6, no 

período proposto, de igual forma nos direcionamos a Comissão Permanente do 

Esporte (2014-2018). Os Relatórios de Atividades analisadas, nos descrevem todas 

as proposições apreciadas nas comissões, podendo ser Projeto de Lei7, Projeto de 

Decreto8, Projeto de Lei Complementar9 ou outras proposições, assim como nos situa 

                                                           
2 Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes> Acesso: junho, 2019 
3 Disponível em <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes> Acesso: junho, 2019 
4 Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/ctur> Acesso: junho, 2019 
5 Disponível em <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cespo> Acesso: junho, 2019 
6Disponível em <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/ctur/documentos/relatorios-de-atividades> Acesso: junho, 2019 
Disponível em <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cespo/documentos/relatorios> Acesso: junho, 2019 
7 Espécie de proposição destinada a regular matéria inserida na competência normativa da União e 
pertinente às atribuições do Congresso Nacional, sujeitando-se, após aprovada, à sanção ou ao veto 
presidencial. 
8 Destina-se a regular as matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo, sem a sanção do 
Presidente da República. Podem tratar de aprovação de atos internacionais; aprovação ou rejeição 
de concessões ou renovações de concessões para exploração de serviços de radiodifusão; 
autorização para que o Presidente da República se ausente do País; relações jurídicas decorrentes 
de perda de eficácia de medida provisória; atos praticados na vigência de medida provisória; 
indicação de autoridade ao TCU; plebiscito ou referendo; programa monetário e sustação de atos 
normativos do Poder Executivo 
9 Espécie de proposição destinada a regular matéria inserida na competência normativa da União e 
pertinente às atribuições do Congresso Nacional, sujeitando-se, após aprovada, à sanção ou ao veto 
presidencial. 
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sobre a posição adotada pelas comissões sobre o parecer do relator designado para 

aquela proposição, dando início a compilação de dados. Os relatores são designados 

pelos presidentes das comissões e são responsáveis por analisar as propostas 

legislativas que passam pelas mesmas, podendo propor a aprovação total ou parcial 

da proposição; a rejeição; apresentação de emendas; o arquivamento; ou apresentar 

um projeto totalmente alternativo, um substitutivo. Deste modo construímos um banco 

de dado com todas informações dos projetos que foram apreciados e tramitados sobre 

o esporte na CTD e todas as proposições apreciadas na CESPO. Para cada projeto 

analisamos os relatores, seu parecer, quando foram apresentados, quando foram 

votados, se foram ou não votados, as emendas e quais as destinações.  

Para termos acesso mais detalhado às informações das proposições de 

projetos apreciadas pelas Comissões relacionadas ao esporte, nos mantemos no 

portal da Câmara dos Deputados em Atividades Legislativas. Ingressando em 

Propostas Legislativas temos então a possibilidade de inquirir todas as proposições 

realizadas pela Câmara e, assim, acompanhar a tramitação de cada uma delas, 

obtendo dados como: teor dos projetos, autores, relatores, pareceres, ementas, 

despacho, encaminhamentos, entre outros. 

Para cada proposição pode haver mais de um relator designado, podendo 

assim conter mais de um parecer, como por exemplo o projeto de lei nº 50 de 2007, 

contendo 5 relatores com 5 parecer diferentes, além de ter tramitado entre relatores e 

comissões por 8 vezes. Foram analisadas 191 proposições, desmembradas por 

relatores e parecer, totalizando 328 encaminhamentos. Dos 328 encaminhamentos 

analisamos 311 relatores e 253 pareceres diferentes. Observamos também 32 

projetos com emendas e 60 pareceres em forma de substitutivo. 173 pareceres foram 

votados pela aprovação, 80 pela rejeição e 75 não obtiveram nenhum parecer. Das 

191 proposições apreciadas, 16 não obtiveram votação da comissão, dessas, 11 

foram apensados a outros projetos e 5 arquivados de acordo com Regimento Interno10 

da Câmara. 175 proposições foram votadas pela CTD/CESPO, sendo 121 projetos 

aprovados, com o parecer dos relatores pela aprovação, enquanto 54 pareceres de 

rejeição foram aprovados. 

A partir deste panorama, analisamos as proposições apreciadas para 

categorizá-las. Analisamos também os pareceres entregues pelos relatores 

                                                           
10  Artigos 105, 133 ou 164, do Regimento. 



10 
 

designados pela Comissão de Turismo e Desporto (CTD) e Comissão do Esporte 

(CESPO), para investigação dos temas tratados na produção de legislação e políticas 

públicas do esporte no Brasil, além de compreender o que está sendo produzido pela 

Câmara dos Deputados, quantitativamente e qualitativamente. As categorias foram 

embasadas na Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, popularmente conhecida como 

Lei Pelé, que institui: 

 

Art. 3º O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes 
manifestações: 
I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas 
assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a 
hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o 
desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da 
cidadania e a prática do lazer; 
II - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as 
modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a 
integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde 
e educação e na preservação do meio ambiente; 
III - desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta Lei e 
regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de 
obter resultados e integrar pessoas e comunidades do País e estas com as 
de outras nações.  
IV - desporto de formação, caracterizado pelo fomento e aquisição inicial dos 
conhecimentos desportivos que garantam competência técnica na 
intervenção desportiva, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento 
qualitativo e quantitativo da prática desportiva em termos recreativos, 
competitivos ou de alta competição. (Inciso acrescido pela Lei nº 13.155, de 
4/8/2015) 

 

Além destas, outras duas categorias foram criadas, denominadas 

Financiamento e Sistema Esportivo. A primeira trata da destinação e repasses de 

recursos oriundos de incentivo fiscal ou de concurso de prognóstico e loterias federais, 

fomento financeiro do esporte e criação de fundos, a segunda por sua vez trata da 

fiscalização, seja ela dos Conselhos Regionais de Educação Física regionais ou do 

Tribunal de Contas da União, e regulamentações gerais envolvendo o esporte e seus 

atores, desde atletas, indústria farmacêutica aos dirigentes de entidades esportivas. 

 

DISCUTINDO OS RESULTADOS 

 

 Nesta seção, apresentaremos os resultados sobre as proposições apreciadas 

e a descrição dos conteúdos dos projetos aprovados pela CTD/CESPO, durante a 52ª, 

53ª, 54ª e 55ª Legislatura, nos anos de 2003 a 2018, nas matérias que tratam do 

esporte.  
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PROPOSIÇÕES APRECIADAS PELA CTD/CESPO  

 

Foram apreciadas 191 proposições durante o período proposto. Para cada 

proposição recebida pela Comissão, foi designado o relator, responsável por fazer o 

estudo da matéria a ele submetida, emitindo parecer que indicaria aprovação ou 

rejeição das proposições. Coube a nós, neste momento, analisar as proposições 

apreciadas com pareceres dos relatores que obtiveram o aceite das Comissões.  

 

Tabela 1 - Distribuição de Frequência - proposições média a cada Legislatura  

 

* Parecer do relator aceito pela CTD/CESPO 

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatório de Atividade da Câmara dos Deputados 

 

Identificamos no primeiro ano de cada Legislatura um número maior de 

proposições apreciadas, esse demonstra ser um movimento recorrente em todas as 

Legislaturas. Diante disso optamos por trabalhar com a média de proposições 

apreciadas por ano dentro de cada legislatura. 

Considerando que, neste período, o Brasil sediou dois megaeventos 

esportivos, apuramos o olhar em relação ao movimento da atividade legislativa das 

Comissões nos períodos relacionados a esses eventos, quais sejam: a Copa do 

Mundo Fifa, em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016. 

A Copa do Mundo surgiu em 1928, na França, e trata-se de uma competição 

de futebol internacional que acontece a cada quatro anos, envolvendo cerca de 32 

países. Os Jogos Olímpicos de Verão remontam a Antiguidade, tendo origem na 

Grécia, mas são organizados, desde 1894, pelo Comitê Olímpico Internacional. Trata-

se de um evento multiesportivo, que ocorre em anos pares, quadrienalmente, 

envolvendo cerca de 200 países. 

Média de Proposições aceitas pela CTD/CESPO por ano na Legislatura 

Legislaturas Aprovação* Rejeição* 

52ª Legislatura (2003 - 2006) 2,75 5,5 

53ª Legislatura (2007 - 2010) 6,75 1,75 

54ª Legislatura (2011 - 2014) 9 3,25 

55ª Legislatura (2015 - 2018) 11,75 3 
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Organizando os dados, a partir dos eventos como ponto de referência, 

observamos o seguinte movimento: 

 

Tabela 2 -  Distribuição de Frequência - proposições média nos períodos da Copa  

Média de Proposições aceitas pela CTD/CESPO - Copa 

Anos Aprovação* Rejeição* 

Anterior ao evento (2003 - 2007) 4,2 4,6 

Período em que aconteceu o evento (2008 - 2014) 7,57 2,71 

Posterior ao evento (2015 - 2018) 11,75 3 

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatório de Atividade da Câmara dos Deputados 

 

Tabela 3 -  Distribuição de Frequência - proposições média nos períodos da Olimpíada  

Média de Proposições aceitas pela CTD/CESPO - Olimpíadas 

Anos Aprovação* Rejeição* 

Anterior ao evento (2003 - 2009) 5,66 4,33 

Período em que aconteceu o evento (2010 - 2016) 9,28 2,85 

Posterior ao evento (2017 - 2018) 11 4 

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatório de Atividade da Câmara dos Deputados 

 

Observamos que, durante o período em que ocorreram os eventos, houve um 

aumento significativo na atividade legislativa das Comissões, no que tange a 

aprovação de proposições. Sendo que, no período posterior a esses eventos, o 

número de proposições duplicou, no caso da Copa, e quase triplicou, no caso das 

Olimpíadas, se compararmos com os anos anteriores dos mesmos eventos. Quanto 

às proposições rejeitadas, percebe-se um menor número durante o período em que 

os eventos ocorreram, em ambos os casos. Isso poderia ser um dado indicativo de 

uma coordenação mais eficiente da comissão. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS A PARTIR DA CATEGORIZAÇÃO DOS 

PROJETOS APRECIADOS PELA CTD/CESPO 
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 Conforme descrito na metodologia, as categorias foram embasadas na Lei nº 

9.615, de 24 de março de 1998, popularmente conhecida como Lei Pelé. Além destas, 

outras duas categorias foram criadas, denominadas Financiamento e Sistema 

Esportivo. Assim, na Tabela 4 estão expostas as 191 proposições analisadas de 

acordo com as categorias supracitadas, classificadas em aprovadas, rejeitadas e sem 

votação. 

 

 Tabela 4 - Distribuição de frequência - proposições por categorias  

Proposições aceitas pela CTD/CESPO por categorias (%) 

Categoria Aprovação* 
Valor absoluto e      

Frequência relativa 

Rejeição* 
Valor absoluto   e      

Frequência relativa 

Sem Votação 
Valor absoluto   e      

Frequência relativa 

Alto Rendimento 51 42,15% 26 48,15% 4 25% 

Educacional 10 8,26% 3 5,55% - - 

Financiamento 25 20,67% 9 16,67% 7 43,75% 

Formação 8 6,61% 1 1,85% - - 

Participação 7 5,78% 2 3,70% - - 

Sistema Esportivo 20 16,53% 13 24,08% 5 31,25% 

Total 121 100% 54 100% 16 100% 

* Parecer do relator aceito pela CTD/CESPO 

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatório de Atividade da Câmara dos Deputados 

 

Observamos que, entre as proposições não votadas, existe um número 

significativo de proposições categorizadas como Financiamento, em seguida, 

aparecem aquelas relacionadas ao Sistema Esportivo. Entre as proposições 

aprovadas e rejeitadas, a maior discussão ocorreu com as proposições categorizadas 

como Alto Rendimento. 

 A partir dessa categorização, entendemos que é importante iniciar uma análise 

mais qualitativa destas proposições por Legislatura, portanto, segue. 
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Gráfico 1 - Proposições por categoria nas Legislaturas 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatório de Atividade da Câmara dos Deputados 

 

 Observando o gráfico percebemos que algumas temáticas estão chamando 

mais atenção, como o Alto Rendimento que desde a 52ª Legislatura até a 55ª 

Legislatura se destaca no número de proposições. Mesmo no período de queda entre 

a 53ª e 54ª Legislaturas a categoria se mantém com o maior número de proposições 

entre todas as temáticas, nos fazendo refletir sobre as possíveis razões dessa 

dinâmica. Financiamento se mostra uma categoria que se fez presente desde a 

primeira legislatura e se manteve sempre crescente durante todo o período analisado. 

As categorias Formação e Participação surgiram apenas na 53ª Legislatura. Na 

categoria Educacional tivemos um crescimento gradativo durante as três primeiras 

Legislaturas, tendo um pequeno aumento na 55ª Legislatura. Sistema Esportivo foi 

uma categoria que cresceu muito durante a 53ª e 54ª Legislaturas, porém teve uma 

queda significativa na Legislatura seguinte. Contudo percebemos que a 54ª 

Legislatura foi uma legislatura determinante para os rumos das proposições.  

Na categoria Alto Rendimento duas temáticas chamam mais atenção, Futebol 

e Atleta. Futebol, com mais de 50% das produções, em sua maioria voltados para o 

espetáculo esportivo e para o alteração do Estatuto do Torcedor, tratando neste 

espaço sobre segurança, briga de torcida, arbitragem, horários dos jogos etc. A 

temática Atleta tratou de Doping, bolsa-atleta, premiação, regulamentação do 



15 
 

trabalho, aposentadoria, uma vez que estes atletas têm uma profissão com algumas 

especificidades, não conseguindo se aposentar pelo tempo de serviço prestados 

posto que seu corpo não permitiria 35 anos de dedicação e trabalho, além de apenas 

o futebol ser considerado obrigatoriamente profissional. Observamos um crescimento 

nas apreciações durante a 55ª Legislatura, quando, de 23 proposições, 12 são 

relacionadas ao Futebol e 10 relacionados a Atletas. Dentro desta Legislatura, apenas 

uma proposição se refere a outra temática diferente de Futebol e Atletas.  

 Reforçamos, com Alves e Pieranti (2007), que houve mudanças relativas à 

concepção de esporte brasileiro. Mudanças, sobretudo, no âmbito estrutural e 

organizacional. Apesar dos avanços verificamos o apreço do Brasil pelo alto 

rendimento, estimado em decorrência dos megaeventos, além das produções 

legislativas criadas com intuito de regulamentar o esporte e nortear as ações dos entes 

públicos e privados (NUNES; CUNHA, 2014).  Percebemos que continuamos 

caminhando na mesma perspectiva de produção de legislaturas voltadas ao alto 

rendimento. 

Na categoria Educacional, observamos uma produção equiparada durante a 

Legislatura com um aumento nas apreciações somente na 55ª, de igual forma 

percebemos que a quantidade de proposições apreciadas são um percentual muito 

pequeno, tendo vista que, pela Constituição, o esporte educacional é tido como 

prioritário na atuação do Estado.  Dentro da categoria Educacional, 70% das 

produções são voltadas ao esporte na escola, em sua maioria com intuito de garantir 

o espaço da prática, mas também suscitando a prática de esportes nestes ambientes. 

Observa-se um entendimento, por parte dos legisladores, de que o esporte é tido de 

forma hegemônica na escola, inclusive dando pertencimento a outras manifestações 

corporais como esporte, exemplificando a capoeira.11 

 A partir da compreensão desse dado, entendemos que a Educação Física tem 

um papel importante estabelecendo uma formação mais ativa, participativa e 

estimulando a cultura corporal. Dessa forma, a prática pedagógica também 

contribuiria significativamente para a construção de uma postura mais crítica diante 

dos megaeventos. Um trabalho nessa perspectiva possibilita maior compreensão dos 

                                                           
11 PL 1966/2015 - Ementa: Institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira 
em suas manifestações culturais e esportivas e permite a celebração de parcerias para o seu ensino 
nos estabelecimentos de educação básica, públicos e privados. 
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alunos em relação a esses megaeventos, desconstruindo concepções do senso 

comum. É possível que a Educação Física seja mediadora de uma formação que 

possibilite ao aluno uma visão mais ampla e transdisciplinar, não somente 

possibilitando o jogo na escola, mas também o trato do esporte para além dos portões. 

Segundo Mascarenhas (2012), 

 

Há de se dizer que os objetivos da Educação Física devem ser os objetivos 
da escola e não de políticas e interesses transitórios e externos à sua 
realidade, como o demandado pelos megaeventos esportivos, em especial, 
pelo projeto olímpico. Deste modo, o esporte não pode ser confundido com 
Educação Física, mas deve ser compreendido apenas como um dos seus 
elementos, junto com a ginástica, o jogo, a dança, a luta, dentre outras 
práticas corporais produzidas pela humanidade (MASCARENHAS, 2012, 
p.60). 

 

 Na categoria Financiamento observamos uma produção majoritária de 76% de 

projetos visando incentivo fiscal, 16% em destinação de recursos advindos dos cursos 

prognósticos e loterias e 8% na criação de Fundo. O que nos leva a compreender que 

a tentativa do estado de investimento através da criação de Fundos é ínfima se 

comparado ao movimento de se desresponsabilizar dos investimentos, colocando-se 

apenas como quem regulamenta a destinação dos investimentos, que não vão aos 

cofres públicos, como afirmam Matias e colaboradores (2015) quando tratam da Lei 

de Incentivo ao Esporte, uma das formas de incentivo fiscal dadas ao esporte: 

 

No entanto, é falsa a noção de ampliação do acesso dos cidadãos aos direitos 
constitucionais, pois é o setor privado que deixa de pagar os impostos e faz 
uso do recurso, conforme seus interesses, reforçando a focalização das 
políticas sociais e a sua marca perante o público. 
O fato é que a LIE, objeto da presente investigação, se insere no conjunto de 
medidas de contrarreforma do Estado brasileiro, iniciada na década de 1990 
pelas frações da burguesia, com o objetivo de apropriar-se do fundo público 
e retirar o protagonismo do Estado no desenvolvimento de políticas sociais 
(MATIAS et al., 2015, p. 98) 

 

Uma das alternativas criadas para auxiliar no financiamento das atividades esportivas, 

em especial aos clubes brasileiros, é a Timemania. A proposta é uma loteria federal 

cuja arrecadação estará destinada ao pagamento de dívidas dos grandes clubes. Em 

contrapartida, para participar da loteria, os clubes terão que cumprir algumas 

condições estabelecidas pelo governo, como a publicação de balanços financeiros e 

adesão a programas sociais do governo. Embora o Ministério Público tenha 

problematizado questão por ser uma proposta que busca novamente no povo a 
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solução para o financiamento, a Timemania continua sendo uma alternativa de 

financiamento regulamentada. Segundo Castellan (2011, p. 52), a proposta por trás 

da Timemania, era: 

 

Com a Timemania o poder público buscou regularizar a situação dos clubes 
de futebol, [...] e que estavam impossibilitados de receber dinheiro público. O 
Governo então cria uma loteria cuja principal motivação é fazer com que os 
clubes inadimplentes possam voltar a receber recursos federais. 

 

 Além disso, cabe notar que as propostas de novos concursos prognósticos 

direcionadas ao futebol e às outras modalidades esportivas, denunciam um contexto 

em que loterias são criadas visando fazer com que os clubes sanem suas dívidas com 

o Estado, mas essas dívidas, em vez de diminuir, aumentam (REIS et al., 2013).  

Na categoria Formação de Atletas observamos que somente durante a 54ª 

Legislatura o tema começou a ser apreciado, tendo mais especificamente o auge de 

suas apreciações no ano de 2014, período de especialização da Comissão do Esporte 

(MARTINS; VASQUEZ, 2018). Em 2015 conforme inciso acrescido pela Lei nº 13.155, 

o desporto de formação passa a ser caracterizado como uma natureza e finalidade do 

desporto na Lei Pelé. Fazendo parte da pauta das proposições, trazendo novas 

demandas para os clubes na garantia de vínculos que justificasse o ganho das 

entidades em vendas futuras desses atletas, crescendo assim um interesse na 

formação e em sua regulamentação. 

Na categoria Participação observamos um movimento parecido com o da 

Formação, onde a aparição das apreciações se dá a partir da 54ª Legislatura. O 

crescimento desta categoria se dá de forma muito discreta, assim como o total de 

proposições apreciadas da temática, totalizando 7 com parecer de aprovação. A 

temáticas dentro desta categoria são voltadas ao lazer, saúde e conscientização, 

sendo que lazer seguida de saúde têm o destaque nas proposições.  

As atividades envolvendo lazer podem ser analisadas a partir do PELC - 

Programa Esporte e Lazer da Cidade, criado em 2003, para desenvolver uma 

proposta de política pública e social que atenda às necessidades de esporte recreativo 

e de lazer da população. O objetivo da PELC é democratizar o lazer e o esporte 

recreativo. Entretanto, segundo o próprio documento, 

 

O Esporte e o lazer no Brasil, ainda se configuram como Política de Governo 
e não Política de Estado, por entender que estão subscritos as 
intencionalidades dos mandatos governamentais. Sem verbas vinculadas 
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para implementação das Políticas Públicas, e definição clara dos agentes e 
suas respectivas competências, vivenciamos com frequência um 
sombreamento de políticas entre as diferentes esferas, quais sejam: União, 
Estados e Municípios. Esta situação provoca grande parte das dificuldades 
de democratização do Esporte e do lazer para a população Brasileira. 
(BRASIL, 2016) 

 

Embora o PELC seja considerado um avanço em relação para o campo do 

lazer, uma série de questionamentos recaem sobre a efetividade de suas ações, 

principalmente, no que tange ao cumprimento do seu objetivo, tendo em vista 

problemas em relação à implementação e continuidade. Todavia, é notável que a 

existência de um programa voltado ao lazer impacte também na formulação 

legislativa, já que, além dos projetos de lei apreciados, a Comissão também se 

envolve com essa política a partir da proposição de emendas orçamentárias que 

contribuem para financiá-la (CARNEIRO et al., 2018). 

Na categoria Sistema Esportivo, um dos três maiores focos de proposições, 

observamos um crescimento gradativo, tendo seu auge na 54ª Legislatura. Dentre as 

principais temáticas propostas por essa categoria, 55% se volta para regulamentação 

do esporte e o que o envolve. Das demais temáticas 20% trata de mandatos, com 

uma concentração de apreciações na 54ª Legislatura, período posterior a escândalos 

envolvendo entidades e dirigentes do esporte. 20% trata sobre símbolos descrevendo 

obrigatoriedade do hino, assim como vestimenta e cores nacionais, na tentativa de 

criar uma identidade nacional. Os 5% restantes, oriundos de apenas um projeto de lei, 

tratam da fiscalização, o que nos chama atenção, visto que a CTD/CESPO propõe 

muitas audiências públicas com caráter fiscalizatório, mas não têm a mesma iniciativa 

relacionado a proposições de projetos relacionado a temática. Foram produzidos 3 

projetos com esse caráter, porém somente um foi aprovado, tratando da não 

fiscalização dos Conselhos Regionais de Educação Física dos profissionais de dança, 

artes marciais e ioga. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebemos que a especialização da Comissão do Esporte e seu 

desmembramento possibilitou novas produções e um crescimento no número de 

apreciações, quase que unânime, de todas as temáticas. A 54ª Legislatura foi uma 

determinante, neste panorama, no aumento ou diminuição das proposições 
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apreciadas. Além disso, houve um aumento nas apreciações durante os 

megaeventos, com um crescimento ainda maior após os mesmos, o que tanto indica 

um legado da Comissão, como também a apreciação de muitos projetos de lei 

propostos durante a organização desses eventos. 

Os projetos de lei categorizados de Alto Rendimento, Educacional e 

Financiamento tiveram um movimento de crescimento vertiginoso a partir da 54ª 

Legislatura, praticamente duplicando suas apreciações na 55ª Legislatura. Já os das 

categorias de Formação de Atleta e Sistema Esportivo acompanharam o crescimento 

na 54ª Legislatura, período dos auges, porém, apresentaram uma queda considerável 

na Legislatura seguinte. Os projetos de lei referentes ao esporte de Participação foram 

os únicos com crescimento equiparado e gradativo sem quedas atenuantes, todavia, 

com presença relativa pequena, comparada às demais. 

As produções de projetos de leis têm caminhado majoritariamente para a 

promoção do alto rendimento, eximindo o Estado da responsabilidade de investir e 

estimulando o surgimento de outras formas de financiamento favorecendo grandes 

clubes e entidades esportivas. Esse movimento não contribui com a democratização 

do esporte, e depõe fortemente contra o direito de acesso ao esporte pelos cidadãos.  

A Constituição assegura a destinação de recursos públicos para a promoção 

prioritária do desporto educacional, porém percebemos um caminho inverso. Torna-

se preocupante a forma como a legislação têm trabalhado com as políticas públicas 

sobretudo o esporte educacional. As produções voltadas ao esporte educacional são 

pequenas, tratando em sua maioria sobre o esporte na escola, preocupados com a 

garantia de estrutura física a prática de esportes, reproduzindo práticas profissionais 

destinadas ao alto rendimento em detrimento da prática pedagógica, deixando de 

fomentar e garantir o esporte e lazer nesses espaços.  

Vale ressaltar que, de todas as propostas analisadas, apenas uma possui 

emenda para o fomento do esporte feminino, o que nos leva a outras reflexões do 

olhar legislativo relacionado ao lugar de pertencimento da mulher no esporte. Não se 

esgota aqui todas as possibilidades de tratativa dessa pesquisa, temos diversas 

dimensões de análise, entretanto, levantamos algumas possibilidades. 

A pesquisa possibilitou um novo olhar sobre a política do Esporte, no que tange 

à produção de legislações e políticas públicas. Sob novas lentes, é possível perceber 

os movimentos políticos que alcançam ou não a vida dos cidadãos. Compreender as 

políticas de acesso ao esporte, delineados pela legislação e pelas discussões em 
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torno do tema, é fundamental para que os professores se posicionem criticamente e, 

dessa forma, construam uma postura mais ativa nos âmbitos em que atuam, seja na 

sociedade ou na escola, defendendo o direito de acesso e (re) significando a relação 

com o esporte para além da garantia do espaço físico. 
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