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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo verificar o atual estágio da política de 

esporte nos municípios mineiros, no ano de 2016. Esse objetivo surgiu da inquietação a 

respeito de como os municípios estão se comportando quanto à execução dessa política 

em um contexto federativo no qual há poucos mecanismos de regulação e indução por 

parte do governo federal para a área de esporte. A situação dos municípios mineiros na 

política de esporte foi caracterizada a partir de seis indicadores captados em fontes 

secundárias (IBGE e SIAFI), a saber: órgão gestor da política de esporte, recursos 

humanos, legislação, instrumentos de gestão e participação, ações projetos e programas 

e gastos com o esporte e lazer. Ainda, buscando comparar os municípios em termos de 

institucionalização da política, foi elaborado o Índice de Institucionalização da Política 

de Esporte (IIPE). Os seis indicadores apontam que a maioria dos municípios apresenta 

órgão gestor, legislação e conselhos e ações na área dos esporte. E, mais preocupante, 

parece ser a situação dos recursos humanos e gastos com o esporte. Em relação ao 

índice, parece haver uma associação entre maior desempenho socioeconômico dos 

municípios e melhor institucionalização da política de esporte.  

 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Esporte. Municípios Mineiros. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho teve como objetivo principal apresentar e analisar o panorama 

atual da política pública de esporte nos municípios mineiros, considerando o ano de 

2016 e as seguintes dimensões da política: órgão gestor da política de esporte, recursos 

humanos, legislação, instrumentos de gestão e de participação, ações, projetos e 

programas e gastos em esporte e lazer. Outro objetivo do trabalho é apresentar as 

variações dos níveis de institucionalização da política de esporte através de um Índice 

de Institucionalização criado para este fim.  

O recorte do trabalho se concentrou na situação atual do esporte nos municípios 

mineiros, pois Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios do país, 853, 

e representa um universo muito heterogêneo/diversificado para se estudar. Soma-se 

ainda o fato de que eu sou mineira e gostaria de contribuir com a produção de conteúdos 

na área do esporte voltados para minha realidade. 

O tema esporte é ainda de muita relevância por se tratar de um direito social  que 

apresenta obstáculos e desafios para sua completa institucionalização. Após 

praticamente três décadas da promulgação da Constituição Federal de 1988 e da 

vigência do Artigo 217 que traz o esporte como dever do Estado, o esporte ainda é tido 

como uma política de governo, o que significa que ao longo das gestões, a política pode 

vir a se fragmentar e ser descontinuada.  

A importância desse trabalho para a gestão pública é apontar quais os gargalos 

ainda presentes dentro da política de esporte, ou seja, quais dimensões da política 

merecem ser reforçados pelos gestores municipais a fim que o esporte alcance o status 

tão idealizado de política de Estado, melhorando dessa forma o acesso da sociedade às 

práticas esportivas.  

As questões que animaram o estudo foram: Qual a situação atual da política de 

esporte nos municípios mineiros? Quais as semelhanças e diferenças entre os 

municípios mineiros no que se refere à conformação da política de esporte, 

considerando a estruturação da política, os recursos humanos, as atividades ofertadas e 

os gastos? Quem está mais evoluído e quem está mais atrasado na institucionalização da 

política? E quais fatores podem explicar as diferenças observadas?  
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Espera-se que os municípios mineiros possuam um quadro muito frágil e 

diversificado da política de esporte, e graus diversos de institucionalização da mesma 

entre os municípios. Isso é reflexo da situação da política no âmbito nacional, onde há 

carência de coordenação federativa, algo que se reproduz no nível estadual da política, 

com baixa regulamentação e poucos recursos destinados aos municípios para a política, 

principalmente para as práticas de lazer e esporte recreativo que são mais propícias à 

atuação das localidades.  

Para responder as questões citadas acima e verificar nossas expectativas em 

relação à situação do esporte nos municípios mineiros, a metodologia adotada foi 

revisão da bibliografia e da legislação que trata do esporte como direito social e sua 

conformação como política pública. Posteriormente, foram utilizados dados secundários 

disponibilizados por órgãos governamentais para captar dimensões importantes na 

conformação e funcionamento da política, assim como dados oficiais sobre as 

características municipais. Da Pesquisa Básica de Informações Municipais 2016 - 

Munic, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram 

utilizado dados do Suplemento de Esporte para captar informações dos municípios 

mineiros a cerca do órgão gestor da política de esporte, recursos humanos, legislação, 

ações, projetos e programas executados pelos municípios, como também dados sobre a 

existência de fundo Municipal de Esporte que será mais bem explicada na dimensão 

gastos com a política de esporte e lazer. Os demonstrativos de gastos com esporte e 

lazer foram retirados da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, agregados no Sistema 

Integrado de Administração Financeira – SIAFI, acessado por meio da Plataforma Siga 

Brasil, do Senado Federal, referente ao ano de 2016. Os gastos com esporte e lazer 

foram levantados pela Função 27- Desporto e Lazer. Na Constituição Federal de 1988 

houve uma aproximação do esporte e lazer, sendo este último definido como forma de 

promoção social. O esporte e lazer apesar de se tratar de conceitos diferentes, são 

convergentes entre si, na medida, em que o primeiro, quando dissociado do rendimento, 

encontra no lazer sua melhor forma de expressão (CASTELLANI, 2007).  

A fim de atender as pretensões desse trabalho, coube estruturá-lo em três 

capítulos, além dessa Introdução e das Conclusões. O primeiro capítulo apresenta o 

referencial teórico do trabalho, o que envolve a conceituação de políticas públicas, a 

apresentação da concepção do esporte na Constituição de 1988 e a criação do Ministério 

do Esporte e da Política Nacional do Esporte, entendidos como importantes passos 
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dados na busca pela institucionalização da política. Também será abordado o papel dos 

municípios na produção da política de esporte no Brasil.  

O segundo capítulo apresenta uma caracterização socioeconômica dos 

municípios mineiros a partir de três indicadores: PIB, Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal e Índice de Gini. Na sequência, apresenta os dados da Munic e do 

SIAFI para o ano de 2016 sobre as seguintes dimensões da política de esporte nos 

municípios mineiros: órgão gestor, recursos humanos, legislação, instrumentos de 

gestão e de participação, programas, projetos e ações e gastos com esporte e lazer.  

O terceiro capítulo apresenta e analisa o Índice de Institucionalização da Política 

de Esporte (IIPE), construído com o intuito de comparar os municípios a partir das seis 

dimensões destacadas nesse trabalho. 

Por fim, as Conclusões apresentam uma síntese dos principais achados do 

trabalho e apontam perspectivas futuras para novos estudos sobre o tema. 
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1. O ESPORTE COMO POLÍTICA PÚBLICA 

A atual Constituição brasileira foi elaborada com aspirações relativas à 

superação da pobreza e das desigualdades sociais e promoção de bem-estar social, o que 

levou à introdução de novos direitos sociais. O Brasil apresenta um dos maiores índices 

de desigualdade do mundo e a forma como a população pode melhorar suas condições 

de vida é pelo acesso aos direitos sociais, que são viabilizados por meio de políticas 

públicas, cabendo ao Estado sua condução. Segundo Soares e Cunha (2016):  

As políticas públicas correspondem a uma dimensão fundamental do Estado, 

moderno, entendido este como aparato de poder político legitimado pela 

forma como se constitui e pelas ações junto à sociedade. Pois é exatamente 

nesta dimensão, de intervir para atender as demandas sociais, que se situam 

as políticas públicas.   

O Esporte foi reconhecido como direito social pela Constituição Federal 

Brasileira de 1988 e a partir de então passou a ter um novo papel junto à sociedade 

brasileira, sendo considerado elemento das políticas sociais do país. E para a 

concretização desse direito, de acordo com Chemin (2007), é papel dos municípios 

elaborar políticas públicas que fomentem o esporte, à semelhança das demais áreas 

sociais, visando não simplesmente atender o cumprimento da Constituição Federal, mas 

também possibilitar à população o direito de adquirir o bem-estar e a qualidade de vida.  

Este capítulo busca apresentar brevemente o histórico e a situação atual da 

política de esporte no Brasil. Ele se subdivide em quatro seções. A primeira seção 

aborda o referencial teórico do trabalho, direitos sociais e políticas sociais. A segunda 

seção apresenta a proposta conceitual para a política trazida pela Constituição Federal 

de 1988 e as leis infraconstitucionais consolidadas anos depois. A terceira seção aborda 

o atual arcabouço institucional da área, com destaque para a criação do Ministério do 

Esporte (ME), a realização das três Conferencias do Esporte e a Política Nacional do 

Esporte (PNE) nos anos 2000. Por fim, na quarta seção é apresentado qual o papel dos 

entes federativos na provisão de políticas públicas de esporte uma vez que o esporte 

ganhou uma nova importância no texto social e passou a demandar políticas públicas 

coordenadas entre os entes de governo para fazer frente a essa nova condição. 
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1.1 Direitos e políticas sociais 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que o Brasil é um  Estado 

Democrático de Direito. Esse Estado tem como objetivo garantir a soberania, a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais, da livre iniciativa e a cidadania. A 

democracia se faz fundamental para garantir que todas as pessoas tenham os mesmos 

direitos e garantias, para dessa forma exercer de forma plena sua cidadania. Segundo 

Marshall (1967) a cidadania compreende três elementos: o direito civil, o direito 

político e o direito social. O direito civil está relacionado ao exercício da liberdade 

individual como, por exemplo, a liberdade de ir e vir e de imprensa. O direito político 

remete à possibilidade de participar no exercício do poder político, como membro eleito 

ou como seu eleitor. Já o direito social refere-se “a tudo o que vai desde o direito a um 

mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar (...) na herança 

social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na 

sociedade” (p. 63-4). Dito de outra forma, os direitos sociais são os direitos que visam a 

garantir aos cidadãos o exercício e usufruto de direitos fundamentais em condições de 

igualdade, para que tenham uma vida digna por meio da proteção e garantias dadas pelo 

Estado de Direito. Dessa forma, os direitos sociais: 

[...] pressupõem a garantia e provisão, por parte do Estado, de políticas 

capazes de dar suporte ao bem-estar de todos os cidadãos. Os conteúdos ou 

áreas sociais implicadas na promoção do bem-estar social constituem direitos 

mínimos e universais, conquistados historicamente. Devem ser 

compreendidos como uma construção decorrente dos múltiplos conflitos e 

interesses que legitimam as chamadas democracias capitalistas 

contemporâneas (LINHALES, 1998, p. 73). 

Através das políticas sociais é possível efetivar o acesso aos direitos sociais. 

Pode-se considerar as políticas sociais como iniciativas políticas estatais baseadas em 

um princípio de justiça que justifique intervenções na configuração do padrão de 

alocação e distribuição de valores no âmbito da sociedade. (MENICUCCI, 2006). As 

políticas sociais ou políticas públicas sociais são um importante mecanismo de 

realização da cidadania, pois através da garantia ao acesso a bens e serviços, busca-se 

melhorar a qualidade de vida de uma determinada população. Assim sendo, a 

concretização dos direitos sociais por meio de políticas sociais é essencial para o 

exercício da cidadania de forma plena. Afinal, a falta de acesso aos direitos sociais gera 

ou acentua disparidades geradas pelo mercado e por outros mecanismos de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_subjetivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_fundamentais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_direito
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diferenciação social, privando boa parte da população de desfrutar possibilidades que 

são suas por direito e devem, por isso, estar à disposição da coletividade (GOMES; 

PINHEIRO & LACERDA, 2010). 

Dentre as políticas sociais estão aquelas diretamente direcionadas ao âmbito do 

esporte e lazer. Na próxima seção temos o detalhamento do esporte como social 

fundamental estabelecido pela Constituição de 1988.  

 

1.2 O esporte como direito social 

O esporte, objeto de estudo desse trabalho, pode ser caracterizado como um 

conjunto específico de atividades físicas normatizadas, praticadas com a finalidade 

única ou simultânea da busca do lúdico, do prazer, do condicionamento físico, como 

também da competição (BUENO, 2008). Na perspectiva do direito, o esporte pode ser 

compreendido como: 

Fenômeno sociocultural, cuja prática é considerada direito de todos, e que 

tem no jogo o seu vínculo cultural e na competição o seu elemento essencial, 

o qual deve contribuir para a formação e aproximação dos seres humanos ao 

reforçar o desenvolvimento de valores como a moral, a ética, a solidariedade, 

a fraternidade e a cooperação, o que pode torná-lo um dos meios mais 

eficazes para a comunidade humana (TUBINO; GARRIDO; TUBINO, 2006, 

p. 37).  

Na Constituição Federal de 1988, o esporte é mencionado pela primeira vez no 

Capítulo I, que trata Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, mais 

especificamente no art. 5º, inciso XXVIII: “são assegurados, nos termos da lei: a) a 

proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e 

voz humanas, inclusive nas atividades desportivas.”.  

No que diz respeito à aproximação entre esporte e lazer, segundo Castellani 

(2007, p. 5), “o esporte quando desassocia da busca pela performance encontra no lazer 

uma possibilidade de expressão.” E se o esporte se apresenta como uma das dimensões 

do lazer, esse se coloca no rol dos direitos sociais
1
, tipificado no artigo 6º 

2
 da 

Constituição Federal  

                                                 
1
 Essa afirmação não é consenso, uma vez que o lazer abrange varias manifestações como, por exemplo, o 

turismo, e nem por isso o turismo chega a ser considerado um direito social. Porém como a lei Zico traz 

no artigo 2º o esporte como direito social, tratamos nesse trabalho o esporte como direito social.  
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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. (Emenda Constitucional nº 90, de 2015). 

No Artigo 217 estabelece como dever do Estado fomentar as práticas formais e 

não formais. A explicitação da relevância do Esporte em termos sociais é destacada no § 

3
o
: “o Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social”. (BRASIL, 

1988). Dessa forma, o esporte alcança um patamar nunca antes atingido, criando-se uma 

nova perspectiva para a área. Ainda, o texto constitucional prevê em seu parágrafo II e 

III respectivamente, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 

desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento e; o 

tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional.  

Após a Constituição Federal de 1988, que trata o esporte como um direito a ser 

assegurado à todos os cidadãos, somente no ano de 1993 foi criada a Lei nº 8.672 (Lei 

Zico), em 06 de julho, que instituiu normas gerais para o desporto brasileiro. Essa, em 

seu artigo 1º denomina o que seriam as práticas formais e não formais do desporto 

citadas no caput do artigo 217. As práticas desportivas formais são aquelas reguladas 

por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada 

modalidade enquanto que as práticas desportivas não formais são caracterizadas pela 

liberdade lúdica de seus praticantes. E no artigo 2º, inciso V, é enfatizado o texto 

constitucional que estabelece o esporte como “direito social, caracterizado pelo dever do 

Estado de fomentar práticas desportivas formais e não formais”.  

Posteriormente, a Lei Zico foi substituída pela Lei Federal nº 9.615 (Lei Pelé), 

de 24 de março de 1998, que manteve praticamente os mesmos princípios da lei 

anterior, realizando mudanças principalmente no que tange ao futebol e ao desporto de 

rendimento. Embora a Lei Zico já tivesse definido as três possibilidades de 

manifestações do esporte ou desporto, é a versão da Lei Pelé que vigora até hoje: 

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 

                                                                                                                                               
2
 Para Santos (2014), o lazer não é de fato um direito social e sim um direito fundamental, uma vez que 

diferentemente dos outros direitos sociais (saúde, educação, etc.) não houve mobilização e organização 

em torno do lazer que justificasse sua definição como direito social na Constituição. Para a autora, o que 

parece é que compreensões individuais de lazer, do lugar que ele deveria ocupar prevaleceram e foram 

responsáveis por sua definição como direito social. 
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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 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. (incluída pela Lei nº 13.155, de 2015). 

O texto constitucional e as leis infraconstitucionais subsequentes representam 

um avanço para a institucionalização do esporte no Brasil. Contudo, são insuficientes 

para garantir o cumprimento do esporte, em suas diversas dimensões, como direito 

social. O esporte ainda é frequentemente entendido pelo viés utilitarista, como meio 

para o combate à violência, a redução do consumo de drogas, a diminuição da evasão 

escolar, a melhoria da saúde da população, por exemplo. Assim, a promoção do esporte 

é justificada como uma atividade meio para solucionar ou desviar os indivíduos de 

problemas sociais. Isso muito difere da visão do esporte como fim em si mesmo. 

Seguindo essa lógica utilitarista,  

a atividade esportiva associa-se a outras tantas atividades realizadas por esses 

setores, e a sua efetiva realização encontra-se condicionada por outros 

interesses. Essa dimensão utilitária tende a dificultar – tanto no nível do 

Estado, quanto no nível daqueles que são atendidos por esses programas – a 

compreensão do esporte como um bem cultural, historicamente construído, e, 

portanto, passível de ser legitimado como direito de todos. (LINHARES, 

1996) 

Soma-se ainda o fato de que o esporte muitas vezes é deixado de lado, com 

iniciativas tímidas e baixos investimentos, frente à outras políticas tidas como 

prioritárias a exemplo a saúde e educação que possuem os gastos constitucionalmente 

vinculados à receita líquida do Governo Federal. Essa prática dificulta que a população 

tenha acesso ao esporte sem que seja via mercado.  



 

9 

 

Para além desse marco inicial regulatório da política, outros importantes passos 

na busca por sua institucionalização como política pública universal ocorreram na 

primeira década do século XXI, com a criação do Ministério do Esporte (ME), a 

realização das conferências nacionais, e a elaboração da Política Nacional do Esporte. 

 

1.3 Ministério do Esporte, Conferências e Política Nacional do Esporte 

O Ministério do Esporte foi criado pela Medida Provisória nº 103, de 1º de 

janeiro de 2003, no primeiro dia do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A missão 

definida para o órgão era “formular e implementar políticas públicas inclusivas e de 

afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais dos cidadãos, colaborando para o 

desenvolvimento nacional e humano” (BRASIL, 2004). Foi a primeira vez na história 

do Brasil que o esporte ganhou pasta ministerial exclusiva, o que de acordo com Bueno 

(2008) demonstrava a maior importância que o novo governo atribuía ao esporte. 

O Ministério foi estabelecido, na sequência, com três secretarias, conforme as 

modalidades esportivas: a Secretaria Nacional de Esporte Educacional (SNEED); a 

Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer (SNDEL); e Secretaria 

Nacional de Esporte de Alto Rendimento (SNEAR). A partir de então, foi dado início 

ao processo de implementar em diversos municípios brasileiros programas e ações que 

buscavam garantir por meio das políticas públicas, o acesso à população ao esporte 

como direito social (PINTOS, 2017). 

Outro importante passo no avanço da política nacional de esporte foram as três 

Conferências Nacionais do Esporte (CNE) realizadas. A I Conferência Nacional do 

Esporte (I CNE) ocorreu em 2004 e teve como temática “Esporte, Lazer e 

Desenvolvimento Humano”. A I CNE tinha como finalidade “democratizar a elaboração 

da Política Nacional de Esporte e Lazer e os Planos Nacionais subsequentes” (BRASIL, 

2004, p.9).  

Essa primeira Conferência também impulsionou outra conquista para a área do 

esporte, a Política Nacional do Esporte – PNE (Resolução CNE nº 5, de agosto de 

2005). Foram definidos como objetivos da política:  

1. Democratizar e universalizar o acesso ao esporte e ao lazer, na perspectiva 

da melhoria da qualidade de vida da população brasileira.  
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2. Promover a construção e o fortalecimento da cidadania, assegurando o 

acesso às práticas esportivas e ao conhecimento científico-tecnológico a elas 

inerentes. 

3. Descentralizar a gestão das políticas públicas de esporte e lazer. 

4. Fomentar a prática do esporte de caráter educativo e participativo, para 

toda a população, além de fortalecer a identidade cultural esportiva a partir de 

políticas de ações integradas com outros segmentos.  

5. Incentivar o desenvolvimento de talentos esportivos em potencial e 

aprimorar o desempenho de atletas e paraatletas de rendimento, promovendo 

a democratização dessa manifestação esportiva.  (BRASIL, 2005) 

Como princípios que regem a PNE, temos: a reversão do quadro atual de justiça, 

exclusão e vulnerabilidade social; o esporte e lazer como direito de cada um e dever do 

Estado; a universalização e inclusão social e; democratização da gestão e da 

participação (BRASIL, 2005). Uma política voltada para esses valores vão de encontro 

com a realidade brasileira, de extrema desigualdade. A inclusão social é essencial para o 

desenvolvimento integral do indivíduo e na formação da cidadania, o que favorece sua 

inserção na sociedade e amplia suas possibilidades futuras. E através de uma gestão 

democrática que abrange a participação e controle social, o esporte pode alcançar mais e 

melhor os cidadãos brasileiros.  

Um meio de consolidar a PNE bem como criar mecanismos que garanta a 

execução e acessibilidade da política em todas as esferas da federação, foi idealizado a 

construção do Sistema Nacional de Esporte e Lazer. Bastante discutido na I CNE, a 

SNEL tinha como base: 

(...) o regime de colaboração entre a união, os estados e municípios, com 

ênfase na municipalização, consolidando o esporte e o lazer como direitos 

sociais e guiando-se pelos princípios da democratização e inclusão social, 

articula, integra, promove e estabelece relações éticas de parcerias, 

valorizando a acessibilidade, descentralização, intersetorialidade e 

multidisciplinaridade das ações esportivas e de lazer. (BRASIL, 2005) 

Após esse primeiro momento de discussão sobre a criação da SNEL, ficou 

definido que a estruturação deste seria facilitada pelo amadurecimento da discussão até 

a etapa nacional da II Conferência.  

A II Conferência Nacional do Esporte (II CNE) foi realizada em 2006 e teve 

como temática “A construção do Sistema Nacional de Esporte e Lazer”. O objetivo da II 
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CNE seria o de avançar na construção do Sistema Nacional de Esporte e Lazer (SNEL) 

e consolidar a PNE (2005). Na oportunidade, discutiu-se alguns temas essenciais para a 

estruturação do Sistema, mas a discussão parou por aí, deixando como desafio para a 

edição seguinte (BRASIL, 2009).  

Por fim, a III CNE ocorreu 2010 e teve como tema o “Plano Decenal de Esporte 

e Lazer - 10 pontos em 10 anos para projetar o Brasil entre os 10 mais”. O governo 

federal nesse momento “priorizou os megaeventos esportivos como principal política 

pública, ao invés de criar e consolidar o Sistema Nacional de Esporte e Lazer para 

garantir a universalização do direito ao esporte.” (ARAUJO, 2013, p.12). Dessa forma, 

o esporte de rendimento recebeu destaque frente ás outras modalidades, tanto que o 

próprio ME, a partir de 2011 sofreu alterações quanto sua estruturação. Com a 

promulgação do Decreto nº 7.529/2011 surge a Secretaria Nacional de Esporte, 

Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS) e a Secretaria Nacional de Futebol e 

Defesa dos Direitos do Torcedor.   

Em resumo, percebe-se o não tratamento ou abandono pelo governo de grande 

maioria das deliberações das resoluções provenientes das edições anteriores das 

conferências nacionais, o que demonstra uma clara perda de importância dessa política 

para o governo federal. Assim, a maioria das deliberações relativas á concretização 

desse Sistema, importante por afirmar não somente o esporte, mas também o lazer 

foram deixadas em segundo plano. Isso sem contar o caráter contraditório do controle 

social, que não se efetivou na prática.  

A discussão sobre o Sistema Nacional do Esporte voltou com força como um das 

principais ações do ex-ministro do Esporte (gestão 2015-2016), George Hilton. Este se 

empenhou na criação do Sistema Nacional do Esporte, um projeto de lei de diretrizes 

que define fontes de financiamento e as responsabilidades da União, dos estados e dos 

municípios na formação de atletas e no desenvolvimento do esporte de alto rendimento. 

Para Hilton,  

“o sistema atual é desarticulado e propenso à descontinuidade, porque 

não existe uma legislação que diga qual é o papel de cada ente. É um 

sistema burocrático, porque depende de convênios com o Ministério 

do Esporte. Isso esbarra muitas vezes em problemas de burocracia. E é 

um sistema centralizador, porque o Governo Federal é responsável por 
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mais de 90% do apoio ao esporte do Brasil.” (5º Fórum Nacional do 

Esporte, 2015). 

Atualmente encontra-se no Congresso o antiprojeto “Lei Geral do Esporte 

Brasileiro”. A ideia desse antiprojeto é equipará-lo ao que já ocorre na saúde, na 

educação e na assistência social. Para tanto, três condições básicas se impõem:  

(1) a constituição do Fundo Nacional do Esporte;  

(2) o estabelecimento de instâncias democráticas e participativas de deliberação 

e gestão compartilhada do esporte entre Poder Público e sociedade civil e; 

(3) repartição clara de funções entre todos os entes federativos. 

Para tanto, passam a ser a estrutura do Poder Executivo federal na área do 

esporte: o órgão executivo (Ministério do Esporte) e seu Fundo Nacional, assim como 

as instâncias colegiadas de deliberação e cogestão, que são: a Conferência Nacional do 

Esporte e o Conselho Nacional do Esporte. Esta mesma estrutura deverá ser reproduzida 

obrigatoriamente em Estados, Distrito Federal e municípios. 

Por fim, compreende-se que para transformar o esporte efetivamente em política 

de Estado é imperativo que se aprofundem os vínculos institucionais de forma a 

estabelecer uma rede de intervenção horizontal e vertical. A aproximação e cooperação 

entre órgãos, entidades, governos e sociedade civil é o que poderá levar a 

institucionalização da política de esporte em todo o território nacional, por meio de 

parcerias, permitindo a potencialização das iniciativas, evitando a fragmentação dos 

recursos e favorecendo a continuidade dos programas. (BRASIL, 2005). Para isso é 

fundamental o Sistema Nacional de Esporte e Lazer estruturando e afirmando a política.  

Dentro dessa perspectiva, na próxima seção abordará o esporte no contexto do 

federalismo brasileiro, ou seja, será apresentado qual o papel dos entes quanto à 

promoção do esporte, com destaque para os municípios, foco desse trabalho. 

 

1.4 A gestão da política de esporte no federalismo brasileiro 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu artigo 1º que o Brasil é uma 

República Federativa, compreendendo a união indissolúvel da União, Estados, 

Municípios e do Distrito Federal. 
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Conforme Soares (2013), o federalismo pode ser definido como: 

uma forma de organização do poder político no Estado nacional caracterizado 

pela dupla autonomia territorial. Isto significa a existência de dois níveis 

territoriais autônomos de governo: um central, que constitui o governo 

nacional, e outro descentralizado, que constitui os governos subnacionais. 

O federalismo brasileiro tem a especificidade de ter dois níveis descentralizados 

de governo: os estados e os municípios. Com isso, temos a autonomia política, fiscal e 

administrativa estabelecida aos municípios e, o que envolveu a transferência de recursos 

e responsabilidades do governo federal e estadual para os governos municipais, 

fenômeno conhecido como “municipalização” (BERCOVICI, 2004). A municipalização 

das políticas públicas supõe que os municípios sejam os principais responsáveis pelo 

provimento de condições mínimas de bem-estar social à sua população. (FRANZESE, 

2010) 

No que tange ao esporte a constituição estabelece no Artigo 24 que compete à 

União, estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o esporte. Já no 

Artigo 30 que trata das competências dos municípios, fica instituído que compete à este 

legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no 

que couber. Ou seja, os municípios dotados de autonomia passaram a decidir quais áreas 

devem ser priorizadas, assim como, quais não devem, e o esporte fica circundando nesse 

meio sem garantias. 

O financiamento é elemento de extrema importância para a garantia ao esporte. 

A maior parte da legislação federal em vigor pertinente ao financiamento do esporte foi 

produzida no cenário pós-1988, em especial, a partir da Lei n. 9.615/1998, conhecida 

como “Lei Pelé”, a atual lei geral do esporte. O artigo 7º da Lei Pelé trata da destinação 

dos recursos do ME: esporte educacional; esporte de rendimento quando da participação 

nacional em competições internacionais ou em competições de modalidades de criação 

nacional; esporte de criação nacional; capacitação de recursos humanos; apoio a 

projetos de pesquisa, documentação e informação; construção, ampliação e recuperação 

de instalações esportivas; assistência ao atleta profissional, quando da sua 

aposentadoria; apoio ao esporte para pessoas portadoras de deficiência (BRASIL, 1998). 

Conforme o Artigo 56 da Lei Pelé os recursos para o fomento das práticas 

desportivas formais e não-formais serão assegurados em programas de trabalho 

específicos constantes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
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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 reclamados nos prazos regulamentares; 

incentivos fiscais previstos em lei; 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) da 

arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares cuja 

realização estiver sujeita a autorização federal, deduzindo-se esse valor do montante 

destinado aos prêmios  (Lei nº 13.146, de 2015) e;  outras fontes (Lei nº 10.264, de 

2001). 

O Estado ainda contribui para o financiamento esportivo privado por meio de 

patrocínios estatais. Os patrocínios estatais consistem em investimentos de empresas 

estatais de caráter estritamente publico ou público-privadas em instituições, atletas ou 

programas esportivos, em troca de benefícios fiscais ou retorno promocional (marketing 

esportivo).  

Dentro da questão legal existem as leis de incentivo fiscal. Os incentivos fiscais 

referem-se a leis que permitem a pessoas jurídicas ou físicas investirem no setor 

esportivo a partir de renúncia fiscal. Como maior exemplo, em âmbito nacional 

encontra-se a Lei 11.438 (BRASIL, 2006), conhecida como Lei de Incentivo ao Esporte.  

Em âmbito estadual, podemos citar Esportiva Incentivo ao Esporte – MEIE, 

também conhecido como Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais. O 

MEIE é o mecanismo de incentivo ao esporte do Estado criado pela Lei nº 20.824/2013, 

que tem como objetivo fortalecer o desporto e o paradesporto no Estado, através do 

esforço conjunto entre o Governo de Minas, apoiadores e executores de projetos 

esportivos. Ainda, Minas Gerais conta com outros mecanismos para induzir políticas 

públicas voltadas para o esporte, como a Lei n°18.030/2009 que dispõe sobre a 

distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos 

municípios. O critério “Esportes”, popularmente chamado de ICMS Esportivo, é um dos 

18 (dezoito) critérios estabelecidos por esta Lei, pelo qual cada município participante 

recebe recursos de acordo com as atividades esportivas que realiza. O recurso 

redistribuído pelo ICMS Esportivo corresponde a 0,1% da cota parte do ICMS 

pertencente aos municípios. O objetivo do ICMS esportivo é fomentar a realização de 

programas/projetos esportivos; a organização da política esportiva dos municípios; e a 

participação popular, por meio dos Conselhos Municipais de Esporte. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art110
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
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Apesar dessas leis e incentivos, a falta de um Sistema Nacional de Esporte 

dificulta a institucionalização da política de esporte uma vez que não há mecanismos 

que dizem como os entes federativos devem se comportar para a provisão da mesma. A 

SNEL já pensou em todos os caminhos para guiar a política visando que esta alcance 

um maior status dentro das municipalidades, porém sem de fato efetiva-la todas essas 

orientações se perdem. Assim, sem mecanismos de indução, regulamentação sobre as 

competências e destinação de recursos financeiros, a política encontra-se enfraquecida 

frente a outras que já possuem instrumentos muito mais complexos e eficazes. Quanto á 

Política Nacional de Esporte, esta reconhece o direito ao esporte, define objetivos, 

diretrizes, estratégias, mas não traduz como a política deva se estruturar nas 

municipalidades. Esta situação provoca grande parte das dificuldades de democratização 

do esporte para a população brasileira. 

Dessa forma, percebe-se que o esporte é ainda uma política pública incipiente, 

carecendo de uma coordenação federativa e, por isso, o quadro é de grandes 

desigualdades na sua institucionalização ao longo do território nacional. Persiste o 

desafio de uma política esporte estruturada nas cidades, com órgãos responsáveis pela 

política, conselhos municipais de esporte criados e funcionando efetivamente, leis que 

regulamentem o esporte na sua esfera, ampliando as condições estruturais de espaços, 

assim como uma parcela razoável do orçamento municipal seja destinado para o 

financiamento dessa politica. 

Partindo desse cenário de baixa indução da política de esporte por parte do 

governo federal que se encontra o interesse desse trabalho, o de compreender em que 

grau os municípios mineiros institucionalizaram a política de esporte. Sobretudo qual o 

estágio da municipalização da política de esporte.   
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2. A POLÍTICA DE ESPORTE NOS MUNICÍPIOS MINEIROS 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar um panorama atual da política de 

esporte nos municípios mineiros, considerando dados para o ano de 2016. Como 

supracitado esse panorama será traçado a partir de seis dimensões: 1) Órgão gestor da 

política de esporte, 2) Recursos Humanos; 3) Legislação; 4) Instrumentos de gestão e de 

participação; 5) Ações, projetos e programas; e 6) Gastos com esporte e lazer. 

A metodologia empregada para a apresentação dessas dimensões consistiu na 

busca de dados oficiais divulgados pelos governos municipais, seguida da realização de 

cálculos e construção de Gráficos e Tabelas através do Programa Excel.  

Para as dimensões Órgão gestor da política de esporte, Recursos Humanos; 

Legislação, Instrumentos de gestão e de participação, Ações, projetos e programas, 

assim como a variável “Fundo Municipal de Esporte” dentro da dimensão Gastos com 

esporte e lazer, foram utilizados os dados do “Suplemento Especial: Esporte 2016” da 

Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic
3
), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Para as variáveis “Gasto per capita com esporte” e “Gasto com a função 

desporto” que integram a dimensão Gastos com esporte e lazer, foram utilizados os 

dados do Finanças do Brasil (Finbra) que é uma ferramenta da Secretaria do Tesouro 

Nacional – STN que permite acesso amplo e facilitado ao Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). 

Serão apresentados os gastos tanto do esporte quanto do lazer pelo fato de esses 

dois virem acompanhados no Finbra, através da Função 27 - Desporto e Lazer. Optamos 

por utilizar o montante empenhado ao invés do valor liquidado, pois este último 

invariavelmente contém restos a pagar de exercícios anteriores, o que dificultaria uma 

visualização do que fora realmente executado no orçamento anual.  

                                                 
3
A Munic busca levantar informações sobre a estrutura, a dinâmica e o funcionamento das instituições 

públicas municipais, assim como de diferentes políticas. O “Suplemento Especial: Esporte 2016” 

apresenta como seus principais objetivos: iniciar o processo de construção de um sistema de informações 

sobre a atividade de esporte no País; planejar, definir e implementar políticas públicas que possibilitem o 

atendimento mais abrangente da coletividade na área do esporte e; subsidiar a elaboração de um perfil dos 

municípios brasileiros no que diz respeito a aspectos da gestão e atividades do esporte na esfera 

municipal. (BRASIL, 2017) 



 

17 

 

Ainda, os dados retirados do Finbra são referentes ao período de 01/01/2016 - 

24/10/2017. Por serem recentes, eles ainda podem sofrer atualização pontuais que não 

comprometem as informações aqui trabalhadas.  

 

2.1 Contextualizando os municípios mineiros 

Essa seção é dedicada a uma caracterização socioeconômica dos municípios 

mineiros a partir de três indicadores sociais: Produto Interno Bruto per capita, Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e Índice de Gini. O PIB per capita é a 

razão entre a riqueza de uma determinada região e o número de habitantes da mesma 

região, em um determinado período. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) é um indicador adaptado para os municípios brasileiros, com base no Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele é 

construído a partir de três dimensões: expectativa de vida, educação (ou acesso ao 

conhecimento) e o padrão de vida (calculado pelo PIB per capita). O Índice de Gini ou 

Coeficiente de Gini é utilizado para medir a desigualdade de distribuição de renda e 

varia de zero a um, quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade na distribuição de 

renda, e quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade na distribuição de renda.  

Para a caracterização socioeconômica, foram utilizados os dados extraídos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e do Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Para as variáveis “População” e “PIB”, foram utilizados os dados disponíveis para o ano 

de 2014 por ser o último ano com informações disponíveis sobre o PIB. A população se 

trata na verdade uma projeção, já que a mesma é colhida através do Censo Demográfico 

que ocorre de 10 em 10 anos. Já os dados do Gini e IDHM correspondem ao ano de 

2010, pelo fato de ser o último ano com dados disponíveis para consulta.  

Minas Gerais é o estado com maior número de municípios no Brasil: 853. Dada 

o tamanho do território e da divisão política do mesmo, cada município apresenta 

características distintas. Na tentativa de melhor compreender as diferenças e 

semelhanças entre eles, buscou-se agrupa-los conforme as dimensões citadas acima.  

A Tabela 1 apresenta as médias e desvio padrão para as variáveis “PIB a preços 

correntes” e “PIB per capita”. A média e desvio padrão do “PIB a preços correntes” é de 

605.667,03 e 3.519.352,86 respectivamente. Para a variável “PIB per capita”, a média é 
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de 16.180,38 e desvio padrão de 17.277,03. Esses valores demonstram uma grande 

variação em torno da média, ou seja, existem alguns municípios com valores muito 

acima da média, os chamado outliners. 

 

Tabela 1: Média, desvio padrão do PIB a preços correntes e per capita 

 
PIB preços correntes 

R$ (1.000) 
PIB per capita 

(R$ 1,00) 
 

Média 605.667,03 16.180,38 

Desvio padrão 3.519.352,86 17.277,03 

Fonte: IBGE, 2014. (Elaboração própria). 

N: 853 municípios. 

 

De acordo com os dados populacionais do IBGE/2010, os municípios podem ser 

classificados de acordo com o porte populacional. Os municípios de pequeno porte 1  

são aqueles com até 20.000 habitantes. Os municípios de pequeno porte 2 possuem de 

20.001 até 50.000 habitantes. Os de médio porte possuem entre 50.001 e 100.000 

habitantes enquanto que os de grande porte possuem mais de 100.001 habitantes. 

Conforme a Tabela 2, podemos observar que a maioria dos municípios mineiros, 92% 

são de pequeno porte (até 50.000 habitantes).  

A mesma Tabela, trás os valores de PIB a preços correntes e per capita dos 

municípios divididos por faixas de população. Percebe-se que quanto mais populoso é o 

município, maior é também o PIB a preços corrente e PIB per capita. Ou seja, os mais 

populosos também são os mais ricos.  
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Tabela 2: Caracterização econômica dos municípios mineiros, 2014 

Número de 

Habitantes 
Nº de municípios 

em MG 
PIB preços corrente 

(R$ 1.000) média 
PIB per capita (R$ 1,00) 

média 

Até 5.000 224 44.619,11  12.718,77 

De 5.001 a 10.000 254 102.291,20  14.748,10 

De 10.001 a 20.000 190 212.588,91  15.603,96 

De 20.001 a 50.000 117 629.511,55  19.987,86 

De 50.001 a 100.000 37 2.086.700,23  28.414,31 

De 100.001 a 500.000 27 4.941.124,10  26.220,79 

Acima de 500.000 4 38.998.583,58  36.056,58 

Total 853 605.667,04  16.180,38 

Fonte: IBGE, 2014. (Elaboração própria). N: 853 municípios. 

 

O IDHM, como já mencionado, é um número que varia entre 0 e 1, sendo que 

quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano de município. 

Dependendo do número os municípios podem ser classificados por faixas de 

Desenvolvimento Humano Municipal. As faixas variam entre muito baixo (de 0 a 

0,499), baixo (0,5 a 0,599), médio (de 0,600 a 0,699), alto (de 0,700 a 0,799) e muito 

alto (de 0,800 a 1). Mais da metade dos municípios mineiros, 614, possuem elevado 

IDHM; 226 possuem médio; 11 e 2, respectivamente, baixo e muito baixo IDHM. No 

Gráfico 1, pode-se notar que os municípios com IDHM mais elevados são aqueles mais 

populosos. Entretanto, esses mesmos municípios, mais desenvolvidos, populosos e 

ricos, também são aqueles com menores Índices de Gini, ou seja, maior concentração de 

riqueza. 

 



 

20 

 

Gráfico 1: Índice de Gini e IDHM, por porte populacional 

 

Fonte: IBGE, 2014; Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. (Elaboração própria) 

Nota: Os valores são uma projeção, uma vez que foram utilizados para o GINI e IDHM valores referentes 

ao ano de 2010 e a população de 2014. N: 853 municípios. 

 

Após essa breve caracterização socioeconômica dos municípios mineiros, será 

realizada uma caracterização dos mesmos a partir da seleção de seis dimensões 

consideradas nesse trabalho como fundamentais para se medir o grau de 

institucionalização da política de esporte. 

 

2.2 Órgão gestor da política de esporte 

De acordo com a Munic 2016, 832 municípios mineiros possuem órgão gestor 

de esporte, e 21 informaram não possuir nenhuma estrutura. Contudo, dos que possuem 

estrutura, conforme o Gráfico 2, somente 10% (83) têm secretaria municipal exclusiva; 

a grande maioria, 64% (549), apresenta secretaria em conjunto com outra política; 17% 

(147) têm setor subordinado a outra secretaria e 6% (51) têm setor subordinado 

diretamente à chefia do Executivo. Assim, a maioria das estruturam estavam ligada à 

administração direta
4
, apenas dois municípios possuíam órgãos gestores ligados à 

administração indireta. 

                                                 
4
 Os serviços públicos sob a responsabilidade da prefeitura são realizados por entidades da administração 

direta e indireta. Enquanto as primeiras compreendem os órgãos da estrutura administrativa da própria 

prefeitura, os órgãos da administração indireta são entidades dotadas de personalidade jurídica própria, 

como por exemplo, as autarquias, fundações públicas, etc.  
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Gráfico 2: Caracterização do órgão municipal gestor de esporte 

 

Fonte: IBGE, 2016. (Elaboração própria). 

N: 853 municípios 

 

Os dois municípios que tratam do esporte em órgão da administração indireta 

são Uberaba e Uberlândia. Ambos os municípios possuem Fundação para tratar do 

esporte.  

Ainda, a política de esporte é percebida de maneiras diversas pelos municípios o 

que se expressa na forma que os mesmos conformam os órgãos de atuação municipal. 

Do conjunto de municípios com secretaria compartilhada com outra política ou com 

setor subordinado a outra secretaria, as mais frequentes eram respectivamente: Lazer 

(496), Cultura (367), Turismo (291), Educação (221) e Outras (79). Dentro da categoria 

“Outras” as respostas mais comuns foram, respectivamente, Desenvolvimento (14), 

Assistência Social (12), Administração (12) e Meio Ambiente (9).  

O esporte compartilhar a secretaria com a área do lazer é mais fácil de entender, 

se consideramos a aproximação destes temas na Constituição Federal de 1988 e nas 

demais leis infraconstitucionais que a sucederam. E felizmente essa é a situação 

majoritária. Entretanto, o agrupamento em mais de uma secretaria e a gestão 

compartilhada com áreas com pouca relação funcional entre si, como o Meio Ambiente, 

pode ser considerado um percalço a ser alcançado para a institucionalização da política 

de esporte. 

 

549 

147 
83 

51 21 
2 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

Secretaria em 
conjunto com 

outras políticas 
setoriais 

Setor 
subordinado a 

outra secretaria 

Secretaria 
municipal 
exclusiva 

Setor 
subordinado à 

chefia do 
Executivo 

Não possui 
estrutura 

Órgão da 
administração 

indireta 



 

22 

 

Gráfico 3: Secretaria ou Setor a qual o esporte está associado ou subordinado 

 

Fonte: IBGE, 2016. (Elaboração própria). 

Nota: Poderia ser assinalada mais de uma alternativa; N: 832 municípios. 

 

O Gráfico 4 mostra a relação entre a presença de órgão gestor municipal e gastos 

com a política de esporte e lazer. Os municípios que não possuem estrutura gastam 

menos se comparados aos municípios que possuem, na ordem, setor subordinado a outra 

secretaria, setor subordinado ao executivo, secretaria em conjunto (exceto as secretarias 

compartilhadas exclusivamente com o lazer) e por último, secretaria exclusiva, órgão da 

administração indireta, e secretaria em conjunto com o lazer. 

 

Gráfico 4: Gastos com esporte e lazer, por órgão gestor 

Fonte: IBGE, 2016. (Elaboração própria).N: 853 municípios. 
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2.3 Recursos Humanos 

 A Munic 2016 considerou como recursos humanos da política o pessoal da 

prefeitura efetivamente envolvido nas atividades de esporte, e somente funcionários 

lotados no órgão gestor de esporte. Ou seja, foram desconsiderados os profissionais que 

trabalhavam com o esporte educacional nas escolas, e que trabalhavam em secretarias 

de ação ou promoção social que desenvolviam atividades esportivas com idosos, 

populações carentes, jovens vulneráveis, entre outros.  

Os dados pesquisados sobre os recursos humanos (RH) apresentam os 

quantitativos de pessoas ocupadas no esporte segundo regime de contratação, estes são a 

seguir definidos de forma suscinta: 

 Estatutário: é o servidor público contratado sob o Regime Jurídico Único - RJU. 

 Celetista: é o trabalhador contratado pela prefeitura sob o regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

 Comissionados: é aquele que trabalha na prefeitura e seus órgãos mediante o 

recebimento de uma gratificação e sem vínculo efetivo de trabalho, podendo 

envolver políticos e funcionários do alto escalão (prefeitos, secretários, diretores, 

assessores, etc.) e funcionários que desempenhem tarefas administrativas e 

técnicas em níveis hierárquicos mais baixos;  

 Sem vínculo permanente: corresponde ao pessoal que presta serviço sem o 

estabelecimento de um contrato de trabalho: trabalhadores sob o regime de 

prestação de serviços por prazo determinado; trabalhadores voluntários; 

trabalhadores cedidos por órgãos externos à prefeitura; trabalhadores 

empregados de outras pessoas jurídicas que prestem serviços à prefeitura. 

 Estagiário: Estudante matriculado em instituição de ensino superior e que realiza 

o estágio profissional supervisionado e normatizado por lei 

De acordo com os resultados (Tabela 3), são 6.867 as pessoas ocupadas na área 

do esporte em 812 municípios mineiros, sendo 34,4% estatutários, 26,41% sem vínculo 

permanente, 20,44% comissionados, 10,58% estagiários, e 8,17% celetistas, como 

ilustrado na Tabela 3. Ainda, na mesma Tabela temos o número de funcionários 

desagregados por vínculo empregatício e porte populacional. Para todas as faixas 

populacionais, pode-se observar que todos os municípios detém um número expressivo 

de funcionários estatuários e sem vínculo. Mas uma característica interessante que se 

pode notar é que quanto maior o porte populacional, maior também é o número de 
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estagiários envolvidos na área do esporte. Esse dado pode indicar que os municípios 

tem o interesse em aumentar o número de funcionários, porém sem arcar com o alto 

custo de manutenção do pessoal. Esse fator pode ser considerado um trade-off, pois 

quanto maior o número de funcionários, maiores são as chances da política se 

desenvolver e conquistar espaço nas municipalidades, porém sendo esses funcionários 

com contrato de curto prazo, pode implicar a perca de continuidade das ações, dada a 

grande rotatividade dos mesmos. 

 

Tabela 3: Número e percentual de pessoal ocupado no esporte, por vínculo empregatício 

e por corte populacional  

Porte 

Populacional 
Estatuários CLT Comissionários Estagiários Sem vínculo Total 

Até 5.000 190 

32,31% 

32 

5,44% 

171 

29,08% 

23 

3,92% 

172 

29,25% 
588 

5.001 até 

10.000 
287 

35,65% 

48 

5,97% 

281 

34,90% 

9 

1,12% 

180 

22,36% 
805 

10.001 até 

20.000 
411 

40,14% 

58 

5,66% 

221 

21,58% 

20 

1,95% 

314 

30,67% 
1024 

20.001 até 

50.000 
503 

40,73% 

124 

10,04% 

264 

21,38% 

65 

5,26% 

279 

22,59% 
1235 

50.001 até 

100.000 
242 

40,6% 

67 

11,24% 

126 

21,14% 

67 

11,24% 

94 

15,78% 
596 

100.001 até 

500.000 
446 

30,18% 

230 

15,56% 

206 

13,94% 

264 

17,86% 

332 

22,46% 
1478 

Maior que 

500.000 
283 

24,8% 

2 

0,17% 

135 

11,83% 

278 

24,37% 

443 

38,83% 
1141 

TOTAL 
2362 

34,4% 

56 

18,17% 

1404 

20,44% 

726 

10,58% 

1814 

26,41% 

6867 

 

Fonte: IBGE, 2016; IBGE, 2014. (Elaboração própria) 

N: 812 municípios 
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A Tabela 4 apresenta a média de funcionários no órgão de esporte e a média de 

funcionários por mil habitantes desagregados por porte populacional. Como média total, 

temos 8,45 pessoas ocupadas na atividade de esporte nos municípios mineiros e 0,33 

funcionários por mil habitantes. Observa-se que quanto mais populoso o município, 

maiores são os números absolutos de funcionários ocupados no esporte. Entretanto, 

esses mesmos municípios tendem a ter bem menos funcionários por mil habitantes, 

sendo que a menor proporção é verificada no estrato de 50.001 até 100.000.  

 

Tabela 4: Pessoal ocupado no esporte, por porte populacional 

Porte Populacional 
Média de funcionários no 

esporte  

Média de funcionários por 

mil habitantes 

Até 5.000 2,91 0,81 

5.001 até 10.000 3,28 0,47 

10.001 até 20.000 5,65 0,40 

20.001 até 50.000 10,55 0,35 

50.001 até 100.000 16,55 0,22 

100.001 até 500.000 54,74 0,30 

Maior que 500.000 285,25 0,26 

TOTAL 8,45 0,33 

Fonte: IBGE, 2016; IBGE, 2014. (Elaboração própria) 

N: 812 municípios 

 

2.4 Legislação 

Ao repartir o exercício do poder, a Constituição Federal determinou ao 

município a responsabilidade de exercer, de forma autônoma as funções político- 

administrativas, devendo, para tanto, organizar-se e produzir leis de interesse local. Se o 

município considera a política de esporte essencial à seus cidadãos, a sua lei orgânica 

deve enfatizar as diretrizes esportivas a serem valorizadas. Dos 853 municípios 

mineiros, 650 (76,2%) municípios responderam possuir a Lei Orgânica tratando da 

política de esporte.  
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Ainda, questionados se possuem outros instrumentos legais que regulamentam 

objetos da política de esporte, 838 municípios disseram regulamentar pelo menos um 

objeto. O Gráfico 5 apresenta os objetos da política de esporte regulamentados por 

legislação municipal: 51,55% (432) regulamentam outros programas; 29,23% (245) 

regulamentam subvenções concedidas ao esporte; 24,34% (204) regulamentam o Bolsa 

Atleta
5
; 20,88% (175) regulamentam convênios e/ou parcerias; 4,29% (36) 

regulamentam projetos esportivos e; 1,31% (31) regulamentam concessões de 

incentivos e isenções fiscais para o esporte.  

 

Gráfico 5: Objetos da política de esporte regulamentados por legislação municipal 

 

Fonte: IBGE, 2016 (Elaboração própria). 

Nota: Poderia ser marcada mais de uma alternativa; N: 838 municípios. 

 

Apesar de poderem selecionar mais de uma resposta para essa questão, todos os 

municípios que disseram regulamentar “Outros” objetos (432), disseram também que 

não regulamentam nenhuma das outras opções mencionadas.  

Os dados acima retratam que algumas ações, programas e projetos (atividades) 

realizados nos municípios não foram desenvolvidos exclusivamente pelo órgão gestor 

da política de esporte municipal, mas através de subvenções, convênios e/ou parcerias. 

Assim como as concessões de incentivos, esses mecanismos permitem que os 

municípios fomentem o esporte sem ser seu principal executor.  

                                                 
5
 O Bolsa Atleta é um programa federal para patrocínio a atletas, e tem como público beneficiário atletas 

de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua 

modalidade. O programa federal inspirou alguns municípios a instituir projetos semelhantes, o que 

propicia o desenvolvimento de novos talentos.  
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2.5 Instrumentos de gestão e de participação 

Para consolidar a gestão democrática da política pública de esporte é necessário 

institucionalizar canais de diálogo entre o governo e a sociedade civil. Essa participação 

pode se dar por meio de conselhos e conferências de políticas públicas, de seminários, 

fóruns, audiências públicas, dentre outros. Os conselhos de políticas públicas, um dos 

principais mecanismos de participação institucionalizado no Brasil, podem ser definidos 

como “canais de participação que articulam representantes da população e membros do 

poder público estatal em práticas que dizem respeito à gestão de bens públicos”. 

(GOHN, 2001, p.7). Assim, os conselhos possibilitam à população o acesso aos espaços 

onde se pode opinar, tomar decisões políticas e fiscaliza as gestões públicas de esporte. 

Dentre as 567 municípios que informaram possuir Conselho de Esporte, em um 

universo de 853 municípios, a composição mais comum era a paritária (368), seguida 

pela maior representação governamental (108) e maior representação da sociedade civil 

(91). As funções que mais eram desempenhadas por esses conselhos eram a consultiva 

(444) – que têm o papel de opinar sobre políticas ou indicar ações para a área – e 

deliberativa (263) – que efetivamente tem o poder de decidir sobre a implantação de 

políticas e/ou administração de recursos relativos para a área. 

Conforme o Gráfico 6, quanto maior a população, maior tende a ser a presença 

dessa instituição. Algo esperado, dado que temos poucos municípios nos extratos de 

maior população. Os municípios de até 10.000 habitantes, possuem uma defasagem de 

conselhos municipais de esporte, se comparado com os outros extratos, o que impede ou 

dificulta que a população possa participar na formulação e implementação de políticas 

públicas e dessa forma exercer plenamente a cidadania. 
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Gráfico 6: Percentual de municípios com Conselho Municipal de Esporte, por porte 

populacional 

 
Fonte: IBGE, 2014; IBGE, 2016 (Elaboração própria). 

N: 567 municípios. 

 

A mera existência de CME não implica necessariamente que este funcione como 

um canal de participação, pois, para que isto ocorra é necessário que estes estejam em 

plena atividade. Dos 567 municípios que possuem CME, 482 (85%) se reuniram nos 12 

meses anteriores à pesquisa, o que indica uma elevada atuação dos conselhos na política 

de esporte.  

O Gráfico 7 demonstra o percentual de municípios que possuem CME por 

estado. Tirando o DF que compreende uma unidade federativa sem municípios (e sim 

regiões administrativas), Minas Gerais é o estado com maior percentual de municípios 

que possuem conselhos, 66%.  
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Gráfico 7: Percentual de municípios que possuem CME, por estado 

 

Fonte: IBGE, 2016 (Elaboração própria). 

 

Essa dados de CME nos municípios mineiros podem estar sendo influenciados 

pela Lei Estadual nº 18.030, de 2009, mais conhecida como Lei do ICMS Solidário, que 

estabelece o pleno funcionamento do CME como um dos critérios para que os 

municípios mineiros possam receber recursos do governo estadual. Nesse caso, temos 

uma indução do governo estadual que premia os municípios com CME operante por 

meio de transferências de recursos públicos. 

 

2.6 Ações, projetos e programas 

Foram pesquisadas pela Munic as ações, projetos e programas realizados 

individualmente pelas prefeituras ou em conjunto com outros órgãos externos, conforme 

as classificações a seguir: 

Ação é a operação que resulta em um serviço ofertado à sociedade na área de 

esporte, e que contribui para atender aos objetivos de um projeto ou 

programa; projeto é um instrumento de planejamento que conforma um 

conjunto de ações inter-relacionadas e coordenadas para alcançar objetivos 

específicos dentro de limites orçamentários estabelecidos em um dado 

período de tempo. Os projetos são específicos e delimitados, sendo as 

unidades mais operativas da lógica da gestão governamental; programa é um 
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instrumento de organização da atuação governamental para enfrentar 

determinado problema, caracterizando-se por um conjunto articulado e 

coerente de projetos que buscam os mesmos objetivos. Os programas 

estabelecem prioridades de intervenção ao ordenarem projetos e alocarem 

recursos. (IBGE, 2003) 

No Gráfico 8, podemos observar que 88% (758) dos municípios mineiros 

desenvolveram atividades executados pela prefeitura na manifestação esporte de lazer; 

83% (708) no esporte escolar 
6
e; 55% (474) no esporte de rendimento. No universo dos 

853 municípios mineiros, 813 realizaram atividades em pelo menos uma das 

manifestações e 400 (46,9%) realizaram ações nas três manifestações esportivas. 

 

Gráfico 8: Municípios que realizaram ações, projetos e programas nos últimos 24 

meses, por manifestação esportiva 

 

Fonte: IBGE, 2016. (Elaboração própria) 

Nota: Poderia ser marcada mais de uma alternativa; N: 853 municípios 

 

Quanto ao perfil populacional dos municípios, conforme o Gráfico 9, em média 

todas as manifestações do esporte apresentaram participações crescentes. Na medida em 

que se aumenta o porte populacional, aumentam-se também as ações, projetos e 

programas realizados nas três modalidades. Apesar de último extrato mostrar que, as 

ações voltadas para o esporte escolar diminuíram, este possui apenas 4 municípios, logo 

a resposta negativa de 1 município ocasionou essa variação muito elevada. 

                                                 

6 Esporte Escolar não é sinônimo de Esporte Educacional. A Munic traz o conceito de Esporte Escolar 

como “esporte praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação”. 
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Gráfico 9: Ações, projetos e programas, por manifestação esportiva e porte populacional 

 

Fonte: Fonte: IBGE, 2016; IBGE, 2014. (Elaboração própria). 

N: 853 municípios. 

 

A Munic também levantou quais foram às ações, projetos e programas 

executadas pela prefeitura nos 24 meses anteriores à pesquisa por manifestação
7
. 

Conforme o Gráfico 10, dos 708 municípios que atividades na manifestação esporte 

escolar, as competições esportivas escolares foram as que mais se destacaram (79,37%), 

seguidas pela construção/ampliação/manutenção de instalações/equipamentos 

esportivos (49,01%); esporte escolar extracurricular (43,92%); esporte escolar curricular 

(40,25%); capacitação de RH (14,68%); para pessoas com deficiência (11,72%); outros 

(6,63%); esporte universitário (3,38%) e; patrocínio ou manutenção de equipes 

escolares (3,38%). 

 

                                                 
7
 As legendas dos Gráficos dessa seção tiveram que ser abreviados para caber dentro do espaço dos 

Gráficos. Os nomes são regatados durante o texto sem comprometer o entendimento dos mesmos. 
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Gráfico 10: Atividades realizadas nos últimos 24 meses, no esporte escolar 

 

Fonte: IBGE, 2016. (Elaboração própria) 

Nota: Poderia ser marcada mais de uma alternativa; N: 708 municípios 

 

Conforme o Gráfico 11, dos 474 municípios que declararam desenvolver 

atividades na área do esporte de rendimento, as competições esportivas escolares foram 

o maior destaque, 79,11%, seguidas pelo esporte de base (56,75%); patrocínio ou 

manutenção de equipes esportivas municipais (53,58%); construção/ampliação/ 

manutenção de instalações/equipamentos esportivos (46%); detecção e desenvolvimento 

de talentos esportivos (30,37%); para idosos (17,08%); capacitação de RH (14,76%); 

para pessoas com deficiência e; outros (4,64%). 
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Gráfico 11: Atividades realizadas nos últimos 24 meses, no esporte de rendimento 

 

Fonte: IBGE, 2016. (Elaboração própria) 

Nota: Poderia ser marcada mais de uma alternativa; N: 474 municípios 

 

Em relação ao esporte de lazer, como exposto no Gráfico 12, dos 758 que 

implementaram alguma atividade na área, aquelas voltados para jovens e adultos e para 

crianças foram as mais citadas, respectivamente por 78% e 75,72% dos municípios 

seguidos pelas ações, projetos ou programas voltados para idosos (61,87%); para 

mulheres (48,54%); construção/ampliação/manutenção de instalações/ equipamentos 

recreativos e de lazer (44,98%); para comunidades carentes (35,09%);  para pessoas 

com deficiência (15,7%); para comunidades e povos tradicionais (12,66%); capacitação 

de RH (11,08%) e; outros (3,16%). 
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Gráfico 12: Atividades realizadas nos últimos 24 meses, no esporte de lazer 

 

Fonte: IBGE, 2016. (Elaboração própria) 

Nota: Poderia ser marcada mais de uma alternativa; N: 758 municípios 

 

Investigou-se também a implementação de atividades permanentes de inclusão 

social por meio do esporte, os parceiros das prefeituras para realização dessas ações e 

para onde eram direcionadas as ações de inclusão social. Dos 853 municípios mineiros, 

61% (521) desenvolveram alguma atividade de inclusão social por meio do esporte nos 

últimos 24 meses, sendo que, 84,45% (440) foram de iniciativa exclusiva da prefeitura; 

23,03% (120) em associação com o governo estadual; 19% (99) em associação com o 

governo federal, 12% (62) em associação com a iniciativa privada, 5,95% (31) em 

associação com outro município e 2,11% (11) através do Sistema S
8
. 

 

                                                 
8
 Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento 

profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu nome 

iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares. Fazem parte do 

sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); 

Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem 

ainda os seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest). 
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Gráfico 13: Número de municípios que executaram atividades permanentes de inclusão 

social, por parceiro institucional 

 

Fonte: IBGE, 2016. (Elaboração própria) 

Nota: Poderia ser marcada mais de uma alternativa; N: 521 municípios. 

 

Os dados mostram que as prefeituras detém um papel importante para a 

execução de atividades permanentes voltadas para o esporte. Isso significa que metade 

dos municípios já se vê como responsáveis pela política representando um importante 

avanço para a institucionalização da mesma. O sistema privado aqui detém um papel 

pouco relevante, porém é importante deixar claro as ações aqui se trata de parcerias, ou 

seja, o setor privado continua ofertando ações voltadas para o esporte, em grande 

número, porém sem travar parceria com o governo municipal. 

Em relação ao público das atividades de inclusão social, conforme o Gráfico 14 

pode-se observar que as crianças foram as mais contempladas 93,85% (489), seguidas 

por jovens e adultos 81,76% (426); idosos 54,7% (285); mulheres 43,95% (229); 

comunidades carentes 43,76% (228); pessoas com deficiência 22,26% (116); 

comunidades e povos tradicionais 13,62% (71) e; outros 2,68% (13). 
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Gráfico 14: Número de municípios que executaram atividades permanentes de 

inclusão social, por tipo de atividades 

 

Fonte: IBGE, 2016. (Elaboração própria) 

Nota: Poderia ser marcada mais de uma alternativa; N: 521 municípios. 

 

A fim de compreender qual o perfil dos municípios que executam atividades 

permanentes voltados para a inclusão social, estes serão apresentados por faixas de PIB, 

e porte populacional, conforme as Tabela 5 e 6. A Tabela 5 aponta que, quanto mais 

rico o município, maiores são os números de atividades desenvolvidas nos municípios. 

Outra questão interessante que se pode observar ainda nessa Tabela, é que as atividades 

voltadas para as pessoas com deficiência aumentam conforme cresce o PIB. 

Anteriormente, quando foram apresentadas as atividades por manifestação, esse público 

chamou a atenção por ser pouco contemplado. Mas, em geral o quantitativo de 

municípios que implementam ações para outros públicos ainda é baixo e carece atenção, 

uma vez que o esporte é um direito social que deve ser garantido a todos os cidadãos de 

forma democrática. 
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Tabela 5: Percentual de municípios que desenvolvem atividades voltadas para a 

inclusão social, por PIB 

PIB a preços 

correntes 

(R$1.000)
9
 

Crianças 
Jovens e 
adultos 

Idosos Mulheres 
Cmm 

carentes
10

 

PPD
11

 

 

Cmm 
tradicionais

12
 

Outros 

Até 
46.106,72

1
 

47,88 44,39 27,7 22,06 18,78 7,51 6,1 1,4 

De 46.106,72 

até 96.987,16
2
 

45,8 36,44 23,36 19,15 15,88 8,87 5,6 0,46 

De 96.987,16 

até 

272.927,02
3
 

61,97 54 35,68 26,3 26,3 11,73 9,85 2,34 

Maior que 

272.927,02
4
 

73,7 64,78 46,94 39,9 45,56 26,3 11,73 1,87 

Fonte: IBGE, 2016; IBGE, 2014 (Elaboração própria)  

Nota: Poderia ser marcada mais de uma alternativa; N: 521 municípios;  

 

Conforme a Tabela 6, em média, o número de atividades voltadas para a 

inclusão social de diferentes públicos aumenta conforme se aumenta o porte 

populacional. Chama atenção a diferença entre as duas primeiras faixas e as duas 

últimas, podendo representar uma diferença na proporção de 1:2 à 1:4.  

                                                 
9
 Os valores de PIB utilizadas como referência nesse trabalho baseou-se na divisão dos municípios em 

quatro grandes grupos conforme os valores encontrados nos percentis. Para o primeiro, terceiro e quarto 

extratos, temos 213 municípios, enquanto que no segundo extrato temos 214.  

10 Abreviação para “Comunidades carentes” 

11 Abreviação para “Pessoas com deficiência” 

12 Abreviação para “Comunidades e povos tracionais” 
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Tabela 6: Percentual de municípios que desenvolvem atividades voltadas para a 

inclusão social, por porte populacional 

PIB a preços 

correntes 

(R$1.000) 

Crianças 

(%) 

Jovens 

e 

adultos 

(%) 

Idosos 

(%) 

Mulheres 

(%) 

Cmm 

carentes 

(%) 

PPD 

(%) 

Cmm 

tradicionais 

(%) 

Outros 

(%) 

Até 5.000 50,44  45,08  28,57  21,42  17,41  8,92  5,35  0,89 

De 5.001 até 

10.000 
45,27  39,37  24,4  22,04  18,11  8,26  7,48  1,18 

De 10.001 

até 20.000 
60,52  53,15  34,21  26,31  27,89  10,52  10,52  3,68 

De 20.001 

até 50.000 
79,48  64,95  49,57  39,31  42,73  22,22  8,54  0,87 

De 50.001 

até 100.000 
75,67  70,27  56,75  37,83  45,94  35,13  16,21  - 

De 100.001 

até 500.000 
77,77  100  40,74  40,74  66,66  44,44  11,11  - 

Maior que 

500.000 
100  100  100  100  100  75  25  - 

Fonte: IBGE, 2016;IBGE, 2014 (Elaboração própria) 

Nota: Poderia ser marcada mais de uma alternativa; N: 521 municípios 

 

2.7 Gastos com esporte e lazer 

Entendemos que o direcionamento de recursos orçamentários se constitui como 

um importante elemento para a consecução de políticas públicas de desporto e lazer, 

pois é através do financiamento que o Estado pode intervir de maneira direta na 

sociedade (BOTELHO, 2001).  

O Finbra (2016) apresenta a execução das despesas por função e subfunção 

orçamentária, a partir da soma dos gastos diretos e indiretos (transferências de recursos 

para outros entes governamentais ou privados). A função é o maior nível de agregação 

das áreas de atuação do setor público e reflete a competência institucional do órgão, 

como, por exemplo, cultura, educação, saúde. A subfunção orçamentária é o nível de 

agregação imediatamente inferior à função, ajudando a detalhar melhor o gasto na 

função. 
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No sistema de divulgação do Finbra, o esporte aparece junto com o lazer na 

Função 27, denominada “Desporto e Lazer”. A função 27 está desagregada em 3 

subfunções: 811 - desporto comunitário, 812- desporto de rendimento, 813 - lazer. Essas 

classificações não condizem com as manifestações do esporte especificados no Artigo 

217 da Constituição Federal (desporto de lazer, rendimento, educacional e formação), o 

que dificulta o entendimento das mesmas, principalmente da categoria desporto 

comunitário
13

. Dessa forma, optou-se por não analisar essas subfunções no âmbito desse 

trabalho.  

Para uma visão geral da distribuição dos gastos entre os municípios, elaboramos 

a Tabela 7 que apresenta a média, o desvio padrão dos gastos com a função Desporto e 

Lazer em relação aos gastos totais do municipal (GDL/GT) e os gastos per capita da 

mesma função para os 821 municípios com informações disponíveis. Pode-se observar 

que em média, os municípios gastam 0,0091 do orçamento municipal com o esporte. O 

desvio padrão de 0,0092 indica que há uma grande variação em torno da média, 

apontando para uma menor uniformização do estágio de institucionalização da política 

de esporte nos municípios. Como exemplo de município que se destoa da média, e 

contribui para uma elevação do desvio padrão, podemos citar o município de 

Tumiritinga, com menos de 7.000 habitantes, e PIB de 4.9003.000 milhões, que gastou 

no ano de 2016 cerca de 10% do orçamento municipal com a função Desporto e Lazer.  

Quanto aos gastos no esporte per capita, percebe-se que a média de gastos 

municipais foi de 26,89 reais. O desvio padrão de 39,87, elevado, indica uma grande 

variação em torno da média. Ou seja, existem municípios que se destacam com valores 

extremamente superiores à média como é o caso do município São Gonçalo do Rio 

Abaixo, com população de 10.488 habitantes e PIB de 2.744.913, que gastou 575,47 

reais per capita com a função Desporto e Lazer (22 vezes mais que a média). 

 

Tabela 7: Média e desvio padrão do gasto com esporte e lazer, e gasto per capita  

  

  

GDL/GT (%) 

 

Gasto no esporte 

per capita 

Média 0,0091 26,89 

Desvio padrão 0,0092 39,87 

                                                 
13

 Não encontramos o significado de cada uma das subfunções. 
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Fonte: SIAFI, 2017; IBGE, 2014. (Elaboração própria). N: 821 municípios. 

 

Ao comparar os municípios por faixas de PIB, percebe-se que não existe um 

padrão para um menor ou maior gasto com a função Desporto e Lazer nos municípios. 

Em contrapartida, quando se analisa os municípios por porte populacional, podemos 

notar que, em média, quanto maior o porte populacional, menor é o percentual dos 

gastos nessa função.  

 

Tabela 8: Percentual dos gastos com desporto e lazer em função dos gastos totais do 

município, por faixas de PIB 

PIB a preços correntes 

(R$1.000) 
GDL/GT (%) 

Gasto per capita na função 

desporto e lazer (R$1,00) 

Até 46.106,72 0,009 33,57 

De 46.106,72 até 96.987,16 0,01 27,81 

De 96.987,16 até 272.927,02 0,0085 19,84 

Maior que 272.927,02 0,0087 26,65 

TOTAL 0,0091 26,89 

Fonte: SIAFI, 2017; IBGE, 2014. (Elaboração própria). 

N: 821 municípios. 

 

Conforme a Tabela 9, podemos observar que quanto menor o município maior é 

o gasto per capita com esporte. Os municípios de até 5.000 gastam em média 40,04 e os 

maiores que 500.000 gastam em média 15,21 reais per capita com esporte. A título de 

curiosidade, a capital mineira, Belo Horizonte, gasta em média 10,96 por pessoa com 

esporte, ficando a baixo da média estadual de 26,89 per capita.  
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Tabela 9: Percentual dos gastos com desporto e lazer em função dos gastos totais do 

município, por porte populacional 

Porte Populacional GDL/GT (%) 
Gasto per capita na função 

desporto e lazer (R$1,00) 

Até 5.000 0,01 40,04 

De 5.001 até 10.000 0,01 27,08 

De 10.001 até 20.000 0,0084 21,35 

De 20.001 até 50.000 0,0082 18,12 

De 50.001 até 100.000 0,0061 16,40 

De 100.001 até 500.000 0,0069 14,67 

Maior que 500.000 0,0056 15,21 

TOTAL 0,0091 26,89 

Fonte: SIAFI, 2017; IBGE, 2014. (Elaboração própria). 

N: 821 municípios. 

 

Os municípios ainda foram questionados sobre a presença ou não de um Fundo 

Municipal de Esporte. O FME é um instrumento legal de organização de receitas 

destinadas ao atendimento do esporte e lazer nos municípios, pois garante a captação, 

gestão e aplicação de recursos financeiros destinados ao esporte e lazer. (MINAS 

GERAIS, 2016).  

De acordo com a Munic apenas 154 possuem FME. Quanto à gestão desse 

fundo, a maioria dos municípios, 8,44% (94) é de responsabilidade do órgão gestor da 

política de esporte, 23,37% (36) é de responsabilidade do gabinete do prefeito; 11,7% 

(18) de outro órgão diferente do gestor da política e do gabinete e; 3,9% (6) municípios 

não souberam informar de quem é a responsabilidade do FME. 
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3.COMPARANDO A POLÍTICA DE ESPORTE NOS 

MUNICÍPIOS MINEIROS 

Como supracitado, a política de esporte conta com um baixo grau de 

regulamentação nacional e indefinição quanto ao financiamento da mesma, ou seja, é 

uma política que carece de mecanismos de coordenação e indução federativa. Dessa 

forma, a política é entendida e afirmada de forma diferente entre os municípios. O 

objetivo desse capítulo é melhor caracterizar as variações na implementação da política 

de esporte nos municípios mineiros no ano de 2016.  

Para cumprir esse propósito, propõe-se a classificação dos municípios por um 

índice denominado Índice de Institucionalização da Política de Esporte (IIPE).14 Esse 

índice foi construído a partir das seis dimensões apresentadas no capítulo anterior. 

Conforme Moreira (2012) que em seu estudo construiu um índice similar para captar 

variações municipais da política de assistência social, este recurso possui limitações 

significativas e certa arbitrariedade na designação das notas, como é usual em 

indicadores sintéticos. Ainda, sendo aplicado o mesmo critério a todas as unidades 

comparáveis, temos uma classificação adequada para captar as diferenças entre os 

municípios.  

 

3.1 A institucionalização da política de esporte nos municípios mineiros
 

Para estabelecer o grau de institucionalização da política de esporte nos 

municípios mineiros, foi atribuída uma nota para cada uma das seis dimensões, variando 

essa de 0 a 1. A nota zero corresponde a pior situação dentre de cada dimensão e 1 a 

melhor situação, sendo que as outras notas buscam refletir situações intermediárias 

nesse contínuo. Assim, a nota máxima que pode ser alcançada pelos municípios é 6. No 

Quadro 1 abaixo temos cada uma das variáveis avaliadas, desagregadas por dimensão: 

  

                                                 
14

 A construção do IIPE foi inspirada no trabalho de conclusão de curso desenvolvido por Moreira (2015) 

e por relatório de Soares e Khalifa (2016). 
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Quadro 1: Índice de Institucionalização da política municipal de esporte, por dimensão 

Dimensão: Órgão Gestor (a) 

Variáveis Valores atribuídos 

Caracterização do órgão gestor do 

esporte no município (a) 

Não possui estrutura: a=0 

Setor subordinado a outra secretaria: a=0,5 

Secretaria subordinada diretamente ao executivo: e 

Secretaria em conjunto (exceto lazer) a=0,75 

Secretaria exclusiva, órgão da administração 

indireta e secretaria em conjunto com lazer: a=1 

Dimensão: Recursos Humanos (b) 

Vínculo dos funcionários (b) b = número de estatuários/total de funcionários no 

setor de esporte 

Dimensão: Legislação (c) 

Existência de legislação de esporte (c1) Nenhuma: c1=0 

Lei orgânica ou legislação infraconstitucional: 

c1=0,5 

Lei orgânica e legislação infraconstitucional: c1 = 

1 

Dimensão: Instrumentos de gestão e participação (d) 

Existência de Conselho Municipal de 

Esporte (d1) 

Não: d1= 0 

Sim: d1= 0,5 

O conselho realizou reunião nos últimos 

12 meses? (d2) 

Não: d2=0 

Sim: d2= 0,5 

Dimensão: Ações, projetos e programas (e) 

Ações, projetos e programas executados 

pela prefeitura nas três modalidades: 

escolar, rendimento e lazer (e1) 

Nenhum: e1=  0 

Possui ações em apenas uma modalidade: e1 =0,1 

Possui ações em duas modalidades: e1 =0,25 

Possui ações nas três modalidades: e1 = 0,5 

Ações, projetos ou programas realizados 

por iniciativa exclusiva da prefeitura, 

visando à inclusão social (e2) 

Não possui ações: e2 =0 

Possui até 3 ações: e2 =0,1 

Possui até 6 ações: e2 =0,25 

Possui mais de 6 ações: e2 = 0,5 

Dimensão: Financiamento (f) 
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Existência de Fundo Municipal de 

Esporte (f1) 

Não: f1=0 

Sim: f1=0,5 

Gastos com a função desporto e lazer no 

orçamento municipal (f2)  

 

 

Até 0,003%: f2= 0,0625 

De 0,003% até 0,0062%: f2= 0,125 

De 0,0062% até 0,011%: f2= 0,1875 

Acima de 0,011 %: f2= 0,25 

Gasto per capita com desporto e lazer (f3) Até 6,408: f3= 0,0625 

De 6,408 a 15,0386: f3= 0,125 

De 15,0386 a 29,8524: f3= 0,1875 

Acima de 29,8524: f3= 0,25 

Fonte: IBGE, 2017 e Finbra, 2017. (Elaboração própria). 

Nota: Os valores “Gastos com a função desporto e lazer” e “ gasto per capita com desporto e lazer” foram 

calculados com base na distribuição dos municípios conforme os percentis 25%, 50% e 75%. 

 

Para calcular o IIPE para cada município foi utilizada a seguinte fórmula:  

IIPE = a+b+c+d+e+f 

Ao utilizar o indicador “Caracterização do órgão gestor” buscamos compreender 

qual a relevância da temática esporte dentro das prefeituras. Aos municípios que 

possuem Secretaria Exclusiva, Secretaria em conjunto com lazer (somente com lazer, e 

não as demais agrupações como por exemplo, esporte, lazer e turismo), assim como 

aqueles que tratam do esporte em órgão da administração indireta foram atribuídos nota 

1. Aqueles que responderam tratar o esporte em Secretaria Subordinada diretamente ao 

Executivo e Secretaria em Conjunto, receberam nota 0,75. Parte-se do pressuposto que 

submeter o esporte em uma Secretaria em Conjunto possa comprometer o 

desenvolvimento da política em sua plenitude, uma vez que requer a divisão dos 

recursos e de tempo, essencial para um bom planejamento das políticas públicas, e, por 

outro lado, quando o tratamento da área estiver sobre poder direto do executivo, há 

maiores chances que esta se desenvolva com prioridade. Quanto aos municípios que 

possuem o órgão gestor Subordinado a outra Secretaria, foi atribuída nota 0,25, dado 

que em muitos casos ocorre o acúmulo de várias áreas em uma mesma secretaria, o que 

implica na sobreposição de prioridades, dificultando dessa forma a democratização da 

política como um todo. E aos municípios sem órgão gestor para a política de esporte foi 

evidentemente dada a nota 0. Essas notas foram atribuídas com base no Gráfico 4 do 
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capitulo anterior, que relaciona os gastos com esporte e órgão gestor: o órgão gestor que 

mais gasta com esporte recebe notas maiores do que aqueles que gastam menos. 

O indicador “Vínculo dos funcionários” se refere ao total de funcionários 

estatuários ocupados no esporte sobre o total de funcionários ocupados no esporte. A 

escolha desse indicador se justifica pelo fato de que os funcionários estatuários são 

servidores públicos, o que aumenta a probabilidade destes continuarem em suas funções 

por mais tempo e, dessa forma, darem continuidade a política de esporte dentro das 

prefeituras. Esse indicador claramente é o mais flexível nesse Índice, uma vez que varia 

consideravelmente de um município para outro.  

No que tange a legislação, o indicador utilizado foi “Existência de legislação de 

esporte”. Como a lei orgânica do município é o estatuto maior do ente, com atribuições, 

obrigações e as competências de tudo que diga respeito ao poder municipal, possuir o 

esporte dentro desse escopo significa que este é um assunto de interesse e relevância 

local. Contudo, é através da legislação infraconstitucional que a maioria dos objetos da 

política de esporte são regulamentados. Dessa forma, esse indicador buscou captar quais 

os municípios instituíram tanto a lei orgânica municipal quanto uma legislação 

infraconstitucional na área do esporte. Os municípios que possuem os dois instrumentos 

receberam nota 1. Aqueles que tiverem instituído um destes receberam nota 0,5, e 

nenhum, nota 0. 

Um dos indicadores utilizados na dimensão instrumentos de gestão e 

participação foi “Existência de Conselho Municipal de Esporte”. Os conselhos se 

configuram como um espaço institucional que permite à sociedade civil, junto aos 

membros do poder público, intervir diretamente nas políticas públicas, através da 

definição de prioridades, elaboração de planos de ação e na fiscalização da política. 

Constitui, portanto, como “um mecanismo de participação e controle social das políticas 

públicas” (MINAS GERAIS, 2016, p.6). Dada à relevância desse instrumento, os 

municípios que instituíram o CME receberam nota 0,5, enquanto que os municípios que 

não instituíram receberam nota 0. Ainda sobre o Conselho Municipal de Esporte, foi 

dada a nota 0,5 aos municípios realizaram reuniões nos últimos 12 meses anterior à 

Munic. Isso por que, não adianta simplesmente a existência do Conselho se o mesmo 

não se mantiver ativo. E aos municípios que não tiverem realizado reuniões nesse 

período, foi dada a nota 0. 
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O indicador “Ações, projetos ou programas executados, nas três modalidades: 

escolar, rendimento e lazer” visa captar se os municípios se veem como responsáveis 

pelas políticas de esporte ou meros beneficiários de programas do governo federal, 

estadual e/ou outros. Os municípios que realizaram atividades executados pela 

prefeitura ou em conjunto com outros órgãos externos nos 24 meses anteriores à 

realização da Munic, nas três modalidades receberam nota 0,5. Já os municípios que 

realizaram ações, projetos ou programas em duas modalidades ganharam nota 0,25, 

enquanto que os municípios que realizaram ações, projetos ou programas em apenas 

uma modalidade, nota 0,1. Os municípios que não realizaram nenhuma ação, programa 

ou projeto e receberam nota 0.  

Outro indicador utilizado foi “Ações, projetos ou programas permanentes de 

inclusão social, realizados por iniciativa exclusiva da prefeitura”. Foram escolhidas 

somente as ações realizadas por iniciativa exclusiva pelas prefeituras por acreditarmos 

ser relevante que os municípios se sintam responsáveis pela política e mobilizem 

recursos para sua concretização. A escolha desse indicador faz-se importante, pois a 

simples oferta de uma política voltada para o esporte se torna incompleta se não voltada 

para todos os públicos: crianças, jovens e adultos, idosos, mulheres, pessoas com 

deficiência, comunidades carentes, comunidades e povos tradicionais. Para melhor 

facilitar a pontuação dessa variável, todas as opções de públicos foram divididas em 

blocos. Os municípios que não executaram atividades voltadas para a inclusão social 

receberam nota 0; aqueles que executaram até 3 atividades receberam nota 0,1; aqueles 

que realizam até 6 ações, nota 0,25 e; aqueles que  realizaram mais de 6 ações, nota 0,5. 

Na dimensão Gastos com a política de esporte e lazer, uma das variáveis 

utilizadas foi “Existência de Fundo Municipal de Esporte”. Esse indicador possui um 

peso importante por representar um importante mecanismo de financiamento da política 

de esporte. Os municípios que adotaram o FME receberam nota 0,5, enquanto os que 

não implantaram, nota 0. 

A variável “Percentual da função Esporte no Orçamento Municipal” busca 

captar o esforço orçamentário para a promoção do esporte nos municípios, assim como 

a importância dada a essa politica, a depender do montante gasto. Aos municípios que 

investiram mais de 0,11% do orçamento na função “Desporto e Lazer” foram atribuídos 

nota 0,25. O valor de referencia é baixo, justamente por serem, em geral, ínfimos os 

recursos orçamentários destinados ao esporte. Os municípios que destinaram até 
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0,003% receberam nota 0,0625. De 0,003% a 0,0062 receberam nota 0,1875 enquanto 

que aqueles que investiram entre 0,0062% a 0,11% receberam 0,1875.   

Por fim, o uso do indicador “Gasto per capita com desporto e lazer” busca 

compreender qual o montante gasto por pessoa na função desporto e lazer nos 

municípios. Espera-se que quanto maior o gasto per capita, maiores são as 

oportunidades que os cidadãos terão de acessar a política. Os municípios que gastaram 

mais que 29,8524 reais com o desporto e lazer receberam a nota 0,25. Aqueles que 

investiram de 15,0386 a 29,8524 receberam nota 0,1875; de 6,408 a 15,0386, nota 0,125 

e aqueles que gastaram menos até 6,408, nota 0,0625. 

 

3.2 Analisando as diferenças na institucionalização da política de esporte 

A Tabela 10 apresenta a média e o desvio padrão do IIPE nos municípios 

mineiros. Pode-se observar que a média é baixa, pouco superior a metade da pontuação 

máxima. Há também uma variação significativa entre os municípios na nota média 

alcançada por meio do índice, conforme aponta o desvio padrão de 0,89. 

 

Tabela 10: Média, desvio padrão do IIPE 

 IIPE 

 
Média 3,41 

Desvio padrão 0,89 

Fonte: IBGE, 2014. (Elaboração própria). 

N: 853 municípios. 

 

Podemos verificar na Tabela 11 as pontuações médias alcançadas pelos 

municípios conforme as seis dimensões. Em geral, os municípios não alcançaram nem a 

metade dos valores dados a cada dimensão. 

 

Tabela 11: Pontuação dos municípios no IIPE, por dimensões 

Dimensões 
Municípios – Média de Pontuação 

Órgão Gestor 
0,74 
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Recursos Humanos 
0,32 

Legislação 
0,87 

Instrumentos de gestão e participação 
0,61 

Ações, projetos e programas 
0,46 

Financiamento 
0,41 

TOTAL 
3,41 

 Fonte: SIAFI, 2017; IBGE, 2014; IBGE, 2016. (Elaboração própria) 

 

Na Tabela 13 temos o total de municípios desagregados por faixas de pontuação. 

A grande maioria está concentrado na faixa entre 3 e 4. Os extratos inferiores e 

superiores apresentam uma minoria. 

 

Tabela 12: Número de municípios por pontuação 

Pontuação Frequência Percentual  

Até 1 3 0,36% 

De 1,01 até 2 60 7,03% 

De 2,01 até 3 235 27,55% 

De 3,01 até 4 317 37,16% 

De 4,01 até 5 222 26,03% 

Maior que 5,01 16 1,87% 

 

Fonte: SIAFI, 2017; IBGE, 2014; IBGE, 2016. (Elaboração própria) 

 

Partindo de outro ponto de vista, podemos categorizar os municípios de acordo 

com as notas alcançadas no IIPE. Foram considerados municípios com IIPE na média, 

aqueles municípios com nota próxima de 3,41, entre 0,5 e -0,5 a menos, ou seja, entre 

2,91 e 3,91. Os municípios abaixo da média são aqueles com menos de 2,91 e aqueles 

acima da média são aqueles municípios com nota superior à 3,91. 
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 Podemos observar na Tabela 12 que a menor porção dos municípios 30,72% 

(262) encontra-se abaixo da média; 36,23% (309) na média, seguidos por 33,05% (282) 

acima da média.  

 

Tabela 13: Municípios agrupados segundo variações no IIPE 

Variações no IIPE Frequência Percentual 

IIPE abaixo da média (<2,91) 262 30,72% 

IIPE na média (2,91≤x≤3,91) 309 36,23% 

IIPE acima da média (<3,91) 282 33,05% 

Fonte: SIAFI, 2017; IBGE, 2014; IBGE, 2016. (Elaboração própria) 

 

Analisando pelo ponto de vista do porte populacional, percebe-se através do 

Gráfico 15 que quanto mais populoso os municípios, em média, maiores são as notas 

alcançadas pelos municípios no IIPE. E conforme o Gráfico 16, os municípios mais 

ricos e populosos também possuem, em média, maiores notas no IIPE. O inverso, 

municípios menos populosos e menos desenvolvidos economicamente possuem, em 

média, resultados abaixo da média (3,23).  

 

Gráfico 15: Pontuação média dos municípios no IIPE, por porte populacional (2016) 

 

Fonte: SIAFI, 2017; IBGE, 2014; IBGE, 2016. (Elaboração própria) 
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Gráfico 16: Pontuação média dos municípios no IIPE, por PIB a preços correntes (2014) 

 

Fonte: SIAFI, 2017; IBGE, 2014; IBGE, 2016. (Elaboração própria) 

N: 853 municípios 

 

Uma forma de averiguar se os municípios com maior pontuação no IIPE são 

aqueles que mais investem na política de esporte e lazer, recalculamos as notas no IIPE 

sem a função financiamento, mudando a nota final para 5. Através do Gráfico 17, 

podemos observar que sim, quanto maior o gasto com a função desporto e lazer, maior é 

a pontuação do município no IIPE.  

 

Gráfico 17: Pontuação média dos municípios no IIPE, por gastos na função desporto e 

lazer em razão dos gastos totais municipais (2016) 

 

Fonte: SIAFI, 2017; IBGE, 2014; IBGE, 2016. (Elaboração própria) 
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Os Gráficos 18 e 19 trazem respectivamente os 10 municípios com menor 

pontuação alcançada no IIPE. A menor nota alcançada foi 0,85 pelo município de 

Carvalhos e a maior nota foi de 5,68 alcançada pelo município de Congonhas. Os 10 

municípios nos extratos inferiores tem em comum o fato de não possuir CME, FME, 

servidores estatuários nem órgão gestor exclusivo para tratar do esporte. A variação 

entre eles se dá principalmente pelo número de ações, projetos e programas executados 

assim como o ao financiamento da política. 

 

Gráfico 18: Os dez municípios com menor pontuação no IIPE 

 

Fonte: SIAFI, 2017; IBGE, 2014; IBGE, 2016. (Elaboração própria) 

 

Todos os dez municípios no extrator superior do IIPE tem em comum a 

institucionalização do CME, um elevado número de funcionários estatuários 

trabalhando na política de esporte, assim como legislação infraconstitucional e lei 

orgânica tratando do esporte. As ações voltadas para os diversos públicos assim como o 

financiamento entre esse grupo variam. Com exceção do município de Congonhas, 

todos os demais possuem órgão gestor exclusivo da política de esporte.  
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Gráfico 19:Os dez municípios com maior pontuação no IIPE 

 

Fonte: SIAFI, 2017; IBGE, 2014; IBGE, 2016. (Elaboração própria) 

 

A fim de melhor visualizar qual posição da capital mineira no ranking do IIPE, 

foi elaborado o Gráfico 20 com os municípios que alcançaram a maior pontuação no 

conjunto de 34 municípios que integram a Região Metropolitana
15

 de Belo Horizonte 

(RMBH). A RMBH é a terceira maior aglomeração urbana do país, perdendo somente 

para São Paulo (RMSP) e Rio de Janeiro (RMRJ), e compreende o centro político, 

financeiro, comercial, educacional e cultural de Minas Gerais, representando em torno 

de 40% da economia e 25% da população mineira. Conforme o Gráfico 18, Belo 

Horizonte alcança nesse ranking a décima primeira colocação dentre os municípios com 

maior pontuação no IIPE. Mas no universo de 853 mineiros, essa posição caí para 196. 

                                                 
15

 Uma região metropolitana em uma área composta por um núcleo urbano densamente povoado e por 

suas áreas vizinhas menos povoadas. Este aglomerado urbano partilha indústrias, infraestruturas e 

habitações. 
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Gráfico 20: Os 10 municípios da RMBH com maior pontuação no IIPE 

 

Fonte: SIAFI, 2017; IBGE, 2014; IBGE, 2016. (Elaboração própria) 
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CONCLUSÕES 

Esse trabalho apresentou e analisou informações sobre a política de esporte nos 

municípios mineiros na atualidade, ano de 2016. O tema tem importância para a 

discussão da democratização da política de esporte em um país federativo como o 

Brasil, que tem nos municípios um importante ente executor de políticas públicas. 

Como referencial teórico para o trabalho, foram apresentados o conceito e 

algumas características de políticas públicas, tendo destaque as políticas sociais, na qual 

melhor podemos caracterizar o esporte no Brasil a partir da nova ordem constitucional. 

Conforme a Constituição Federal de 1988 e outras leis infraconstitucionais que a 

sucederam, o esporte é um direito social e, como tal, deve ser garantido a todos os 

cidadãos nacionais, com importante protagonismo do Estado. 

Após a Constituição, um passo importante na institucionalização da política foi a 

criação do Ministério do Esporte, a realização de três Conferências Nacionais e o 

estabelecimento da Política Nacional do Esporte nos anos 2000. Contudo, não se 

conseguiu avançar na conformação de um Sistema Nacional de Esporte e Lazer, o que 

dificulta uma maior institucionalização dessas políticas já que não há mecanismos 

claros que apontem como os entes federativos devem se comportar para a provisão desta 

política.  

Dado esse contexto, o que se espera é um cenário bastante heterogêneo para a 

política de esporte nos municípios, algo que foi verificado para os municípios mineiros, 

conforme tratado no capítulo 2. Esse capítulo apresentou a situação da política de 

esporte nas localidades a partir de seis dimensões: i) órgão gestor da política de esporte; 

ii) recursos humanos; iii) legislação; iv) instrumentos de gestão e participação; v) ações 

projetos e programas e; vi) gastos com esporte e lazer. 

Na primeira dimensão, observou-se que a maioria dos municípios (832) possui 

órgão gestor estruturando a política, porém, na maior parte dos casos, 64%, este é 

compartilhado com outras políticas setoriais. Apenas 10% dos municípios são dotados 

de secretaria municipal exclusiva. 

Na segunda dimensão, recursos humanos, foram contabilizados a partir dos 

dados da Munic um total de 6.867 pessoas ocupadas na área do esporte em 812 

municípios mineiros. A maioria dos funcionários são estatutários e sem vínculo 
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permanente. Buscando analisar se há alguma correlação entre o número de funcionários 

e o porte populacional do município, percebeu-se que á medida que se aumenta o porte, 

aumenta também o número de estagiários envolvidos na política. Ainda, percebeu-se 

que e média de funcionários per capita envolvidos no esporte é inversamente 

proporcional ao porte populacional.  

Na terceira dimensão analisada, legislação, observou-se que 76,2% (650) dos 

municípios possuem Lei Orgânica tratando da política de esporte. Ainda, 838 

municípios contam com pelo menos uma legislação infraconstitucional regulamentando 

os objetos da politica de esporte. A grande maioria respondeu regulamentar subvenções 

concedidas ao esporte e outros objetos da política diferente da Bolsa Atleta, convênios 

e/ou parcerias, projetos esportivos e concessão de incentivos e isenções fiscais. Fica, 

portanto, a dúvida para que em um próximo momento, questionem quais são esses 

outros objetos regulamentados. 

Na quarta dimensão, instrumentos de gestão e participação, foram analisados os 

municípios que possuem o Conselho Municipal de Esporte e se o mesmo esteve ativo 

nos últimos 12 meses. Os dados apontam que a maioria dos municípios, 567, possuem 

CME e 482 realizaram reuniões nos últimos 12 meses.  

Na quinta dimensão, ações, projetos e programas, observou-se que a maioria dos 

municípios, 813, desenvolvem ações voltadas em pelo menos uma das manifestações 

(escolar, rendimento e de lazer). As principais ações voltadas para o esporte escolar são 

as competições, a construção/ampliação/manutenção de instalações/equipamentos 

esportivos e o esporte extracurricular. As principais atividades realizadas no esporte de 

rendimento foram voltadas para as competições, o esporte de base e patrocínio. No 

âmbito do lazer não foram declaradas quais as ações eram executadas, e sim o público 

destinatário, a maioria jovens e adultos, crianças e idosos. Ainda na quinta dimensão, 

foram apresentados os parceiros das prefeituras para realização de ações voltadas para a 

inclusão social, e para onde eram direcionadas essas ações. Observou-se que as maiores 

partes das atividades de inclusão social são de iniciativa da prefeitura e os principais 

destinatários da politica são as crianças, jovens e adultos. Em contrapartida, as pessoas 

com deficiência, presentes em todos os municípios em maior ou menos escala, é o 

público que menos gozam de oportunidades de acesso, o que indica uma falha quanto á 

democratização da política como um todo.  
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Por fim, na última dimensão, gastos com o esporte e lazer, observou-se que em 

média 0,0091% do orçamento municipal são destinados às políticas públicas na área. E 

analisando pelo viés do gasto per capita, em média, são gastos 26,89 por habitante/ano. 

Comparando os municípios por faixas de PIB percebeu-se que não existe um padrão 

para um menor ou maior gasto com a função Desporto e Lazer nos municípios. Porém 

ao comparar os municípios por porte populacional, notamos que quanto maior o porte 

populacional, menor é o percentual dos gastos nessa função. Por fim a última variável 

na dimensão gastos com esporte e lazer foi a presença ou não de Fundo Municipal de 

Esporte. Essa variável apontou uma minoria de municípios com fundo, apenas 154. Esse 

fator pode ser considerado um obstáculo para a institucionalização da política na medida 

em que sem uma vinculação dos gastos, assim como a falta de indução por parte do 

governo federal, reduz as chances de um município realizar atividades voltadas para o 

esporte. Entretanto é preciso esclarecer que não basta a mera existência do fundo, é 

preciso que o mesmo se mantenha ativo, seja captando recursos, seja utilizando estes em 

ações voltadas para o esporte.. 

Também foi propósito do trabalho comparar a realidade dos 853 municípios 

mineiros, verificando aqueles melhor posicionados em relação à política de esporte. 

Para isso foi criado um índice, chamado Índice de Institucionalização da Política de 

Esporte (IIPE), que tem como conteúdo as seis dimensões citadas anteriormente. Cada 

dimensão representou 1 ponto de forma que os municípios com o maior desempenho 

neste índice alcançaria a nota máxima 6. 

Os resultados obtidos no IIPE apontam que os municípios apresentam grande 

variação entre si. A nota máxima alcançada foi 5,47 pelo município de São Gonçalo do 

Rio Abaixo, e a nota mínima foi 0,85 alcançada pelo município Carvalhos. A capital 

mineira aparece nessa lista na 157ª colocação, com a nota 4,13. A partir da pontuação 

média alcançada no IIPE de 3,17, os municípios foram agrupados em: abaixo da média, 

na média e os acima da média no IIPE. Observou-se que o maior extrato de municípios 

encontram-se na média (36,7%). Ainda, percebeu-se que na medida em que se aumenta 

o PIB e o porte populacional, aumentam-se as pontuações dos municípios.  

Esse trabalho foi importante para apresentar qual a situação atual do esporte nos 

municípios mineiros. Os próximos trabalhos na área podem analisar o avanço 

institucional nos municípios comparando faixas temporais diferentes e aprofundar nos 

aspectos que melhor expliquem as diferenças entre os municípios. Esses estudos são 
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importantes para a melhoria das políticas públicas voltadas para o esporte, pois são eles 

que contribuem para o avanço do conhecimento cientifico sobre o tema no país, 

contribuindo para que a temática ganhe força para entrar na agenda política.  
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