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Políticas públicas de esporte e lazer:
as marcas das desigualdades
anunciadas
Cristiano Neves da Rosa, Ednaldo da Silva Pereira Filho,
Fernando Henrique Silva Carneiro e Rebeca Signorelli
Miguel

Introdução
A prática de ‘exercícios físicos’96 durante este tempo de reclusão

social causada pela pandemia tem sido algo incentivado pela mídia e
efetivado − dentro dos limites − por uma parte da população
brasileira. Tal fato só é possível (ou não) a partir de referências e
oportunidades anteriores de práticas corporais, ou seja, dificilmente
uma pessoa que nunca praticou exercícios físicos o faça,
regularmente, durante o distanciamento social.

A circunstância atual agudiza as desigualdades históricas e,
simultaneamente, expõe o equívoco de acharmos que há um padrão
de hábitos sociais e/ou culturais no Brasil – onde as pessoas,
livremente, determinam e fazem uso de seus tempos e espaços. A
pandemia ‘bate em nossas portas’ para lembrar – mais que nunca –
o quanto nossas diferenças individuais precisam das políticas
públicas para minimizar as desigualdades nos acessos aos bens
sociais que nos empobrecem, fora e dentro de casa.

Neste ensaio visamos trazer reflexões sobre algumas evidências
da pandemia do coronavírus que trazem à tona algumas dívidas
sociais relacionadas aos direitos do esporte e do lazer bem como os
impactos das interrupções de políticas públicas nessa área.
Optamos por uma abordagem de contextualização que se inicia com



um debate sobre a relação entre Estado, políticas públicas e
desigualdades sociais; segue problematizando o direito social ao
esporte e ao lazer; ilustra alguns rastros históricos das políticas
públicas do esporte brasileiro − em especial as dimensões político-
administrativas e financeiras – e, finalmente, alerta para as fortes
marcas das desigualdades de acesso ao esporte e ao lazer.

Estado, políticas públicas e desigualdades sociais
O surgimento do Estado tem relação direta com a necessidade de

gerenciamento dos conflitos sociais e com suas diferentes produções
dos meios de existências. Da mesma forma, percebemos a
contradição de ser o Estado uma instituição criada dentro de uma
sociedade de classes para minimizar as violências sociais e, ao
mesmo tempo, se torna, na acepção weberiana, o ‘monopólio
legítimo da violência’.

Segundo Poulantzas (1980), o Estado é ‘Estado-relação’ já que se
dá em uma sociedade marcada pela disputa de classes, nas
relações sociais e divisão do trabalho capitalista. O entendimento do
Estado como relação social é importante para compreendermos o
terreno em que estão firmados e disputados os direitos sociais e as
políticas públicas.

Esse autor compreende que cada sistema social e econômico é
estruturado por um Estado, portanto, não há um Estado a priori,
anterior à forma de organização da realidade. Assim, para ele, o
Estado não está em uma sociedade capitalista, mas ele é o Estado
capitalista, portanto, essa compreensão nos permite perceber o
limite concreto de as políticas públicas sanarem, por completo, as
desigualdades sociais, pois, sendo o Estado capitalista, este
consolida a situação desigual entre as classes sociais, ou seja, a
desigualdade é concomitante ao sistema social e econômico atual e
estruturada pelo Estado.

Esta contextualização inicial não nos impede de acreditar no
Estado enquanto instância – mesmo limitada – para estabelecer
complexas disputas importantes de hegemonias políticas, que nos



exige a percepção da necessidade permanente de embates −
concomitantes e em rede − nas dimensões da polity (questões
estruturais, administrativas e financeiras); da policy (conjunto de
agentes sociais que reivindicam suas questões sociais); e,
finalmente, da politics (execuções e avaliações dos programas e
projetos de determinados governos), mencionadas na ciência política
por Windhoff (1987 apud Frey, 2000).

Segundo Hofling (2001, p. 31), o Estado implementa em alguma
medida a proteção social por meio das políticas sociais “[...]
voltadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais
visando a diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo
desenvolvimento socioeconômico”.

Mas é claro, se o Estado é a representação da luta de classes na
sociedade desigual, de nenhuma forma, sendo ele capitalista, poderá
corrigir ou combater as desigualdades por completo. Nessa direção,
Mandel (1982) considera que as ações desenvolvidas pelo Estado
capitalista buscam promover processos de integração social das
classes dominadas cujo objetivo final é a manutenção do status quo.
Como tínhamos mencionado anteriormente, estamos diante de uma
contradição dialética, pois estamos aqui preconizando a importância
de a ‘raposa cuidar do galinheiro’, ou seja, mesmo sabendo dos
limites concretos de o Estado eliminar as desigualdades sociais,
estamos reclamando sua – ainda necessária – ação política para
negar a negação da miséria e superar o retorno à barbárie.

Como ilustração desta perversa realidade e ainda insuficiência do
‘estado em ação’, apresentamos os dados de 2016, publicados pelo
Relatório Global de Desenvolvimento Humano do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que colocam o
Brasil entre as dez nações, de um conjunto de 143 países, com
maior índice de desigualdade social do mundo e onde marcadores
sociais como sexo, idade, raça, renda, nível de instrução e região do
país diferenciam a população em grupos bem distintos,
demonstrando mais claramente as ‘caras’ das desigualdades no
país. O pertencimento a um ou outro desses grupos afeta
drasticamente as oportunidades e experiências que uma pessoa



pode ter ao longo de sua vida no Brasil. Como revelação dessa
assertiva, destacamos que, em 2010, o Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM) dos brancos era 12,6% superior ao dos
negros, e a renda das mulheres era 28% inferior a dos homens,
mesmo apresentando níveis educacionais mais elevados.

Durante o momento de pandemia, o cenário de desigualdades se
acentuou em diversas dimensões da vida: no emprego/trabalho,
alimentação, educação, acesso à tecnologias de informação e
comunicação. A realidade cotidiana durante a pandemia fez crescer,
por exemplo, o desemprego em 43% em cinco meses, segundo
pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2020), o que corresponde a cerca de 4,1 milhões de brasileiros(as) e
a uma taxa de desemprego que saltou de 10,5 para 14,4% no país.

Essa mesma fonte afirma que 12,5% de pessoas pretas ou pardas
não procuraram trabalho por conta da pandemia ou por falta de
oportunidade na localidade em comparação com 7,6% de pessoas
brancas na mesma situação. Em um país onde 2,7 milhões de
pessoas se afastaram do trabalho por conta do distanciamento
social, é possível percebermos como a pandemia acentuou o cenário
desigual da sociedade brasileira. E, ademais, a (não) garantia aos
direitos sociais, no que diz respeito ao esporte e ao lazer, é provável
que, igualmente, as disparidades tenham se acentuado.

O direito ao esporte e ao lazer
Considerar esporte e lazer como direitos sociais nos leva a

revisitar o quadro classificatório elaborado pelo italiano Bobbio
(1992) sobre gerações dos direitos humanos que são constituídos,
em diferentes percursos históricos, enquanto conflitos sociais e
passam a ser incorporados como registros de um patrimônio - em
disputa permanente - da humanidade. O autor esboça cada geração
com suas respectivas características, vejamos: a) 1ª geração – são
os direitos individuais e civis que surgiram no século XIX, são
exemplos os direitos de ir e vir, de propriedade, de segurança, de
justiça, de opinião, de crença religiosa e de integridade física; b) 2ª



geração – são os direitos sociais, constituídos na segunda metade
do século XIX e início do século XX: de salário, de jornada de
trabalho, de seguridade e previdência sociais, de férias e também à
educação, saúde, moradia e outros; c) 3ª geração – são os direitos
coletivos da humanidade: a defesa do meio ambiente, da paz, do
desenvolvimento sustentável e também da família, da etnia, do
gênero, do idoso, da criança, do consumidor e outros; d) 4ª geração
– são os direitos da vida: preservação do patrimônio genético,
regulação da transgenia, livre acesso à informação, não privatização
de plantas e organismos vivos e outros.

É importante depreendermos da descrição sinóptica acima que as
lutas por conquistas de direitos são resultados de processos
históricos sociais, que se caracterizam por relações conflituosas,
decorrentes de inúmeras motivações de desigualdades sociais, que
tendem a desqualificar determinados atores sociais, em contextos e
circunstâncias diversas de relações de poder. Outro aspecto, a ser
considerado, é que as conquistas de direitos não acontecem de
maneira linear e contínua, como pode aparentar a descrição acima.
Temos nos diversos países diferentes ritmos e temporalidades de
consolidações de direitos – a despeito da globalização que nos
impõe uma lógica eurocêntrica. Um exemplo muito peculiar é o Brasil,
que, em pleno século XX, ainda desfralda bandeiras de
reivindicações por direitos da 1ª geração tais como liberdade
religiosa, integridade física e outras, quando nos deparamos com
fortes evidências de preconceitos e demonizações aos cultos
religiosos de matriz africana ou com os altos índices de feminicídios.

A partir desses pressupostos, consideramos que o esporte
enquanto dimensão do lazer pertence à 2ª geração de direitos,
portanto, considerado um direito social. A Declaração dos Direitos
Humanos, promulgada em 1948 pela Organização das Nações
Unidas (ONU), apresenta em seu artigo 24 que “Todo homem tem
direito a repouso e lazer, inclusive à limitação razoável das horas de
trabalho e a férias remuneradas periódicas” (Declaração..., 1948).

No Brasil, o lazer faz parte do elenco dos direitos sociais
promulgados na Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), apesar



de não ter merecido qualquer regulamentação complementar para a
sua efetivação enquanto política pública regulatória. O lazer, além de
não ter uma estrutura administrativa consolidada (não se encontra
em qualquer Ministério ou Secretaria Especial de Governo), também
não tem qualquer normatização ou diretrizes orientadoras de
elaborações de políticas setoriais específicas. É muito comum se
atribuir ao lazer o seu caráter intersetorial, pois considera que ele
deve estar integrado e transversalizado às políticas de educação,
saúde, esporte, trabalho, juventude, idosos e/ou outras. Entretanto
isso tem se mostrado muito relativo e dificultado, sobremaneira, a
tematização desse direito social e o seu devido reconhecimento entre
as pessoas no usufruto direto da prática social.

Outro aspecto a ser considerado sobre a consolidação dos direitos
é o que manifesta Honneth (2003), quando diz que os sujeitos só
alcançam a autorrelação no convívio social, portanto, um
reconhecimento recíproco, a partir do momento em que se
concebem no plano normativo, integrados com os demais entes
sociais. Isso mostra o quanto é importante na constituição de
identidades das pessoas termos circunscritos legalmente – e
oriundos das diferentes políticas distributivas, redistributivas,
regulatórias ou constitutivas – nossos direitos, historicamente
conquistados, e que estes sejam constantemente renovados em seus
sentidos/significados pelas relações entre as pessoas no tempo
presente. Esse mesmo autor vai dizer que “[...] só poderemos
chegar a uma compreensão de nós mesmos como portadores de
direitos quando possuímos, inversamente, um saber sobre quais
obrigações temos de observar em face do respectivo Outro”
(Honneth, 2003, p. 179.

A perspectiva do Outro, trazida por Honneth (2003), é importante
para constituir a compreensão do reconhecimento jurídico que
pressupõe um respeito mútuo entre as pessoas, por elas
conceberem em comum as regras sociais expressas nos direitos e
deveres que se legitimam e difundem em comunidade, não admitindo
exceções e privilégios diferenciados.



Em se tratando dos direitos do esporte e do lazer, é fundamental
que as pessoas desfrutem com outras pessoas as atividades
artístico-culturais mais formais como os espetáculos esportivos,
teatrais, cinematográficos, circenses, de danças e das outras
diferentes artes bem como e, principalmente, compartilhem de
brincadeiras, de jogos, de exercícios ginásticos, de esportes, de
simples conversações com os amigos e de muitas festas, que
celebrem datas, fatos e acontecimentos e criem mais motivos para
outras tantas festas e celebrações. Para tal, a precípua importância
que as políticas públicas sejam fomentadoras e garantidoras das
condições objetivas com qualidade e equidade para todos(as).

Nunca é demais dizer que, mesmo sendo o esporte e o lazer, em
nível de reconhecimento jurídico, direitos universais e, portanto,
concernentes de maneira indistinta a todas as pessoas. No entanto,
em nível de respeito social, ou melhor, ‘estima social’97, o esporte e o
lazer passam a ser intersubjetivamente atribuídos, com maior ou
menor, relevância social para determinadas pessoas ou grupos
sociais.

Essa diferenciação entre reconhecimento jurídico e estima social
abre outro espaço para discussão da questão social, pois reside na
estima social de determinadas comunidades e sociedades o grau em
que são conhecidos e concebidos determinados atributos sociais
como realmente relevantes. Em suma, o esporte e o lazer são,
verdadeiramente, reclamados por quem e em quais circunstâncias?
Pensar nisso é abordar o reconhecimento do esporte e do lazer
como uma questão social. Segundo Castel, Wanderley e Belfiore-
Wanderley (2004, p. 55),

Questão social é uma aporia fundamental sobre a qual uma sociedade
experimenta o enigma de sua coesão e tenta conjurar o risco de sua fratura.
Ela é um desafio que interroga, põe em questão a capacidade de uma
sociedade (o que em termos políticos se chama de uma nação) de existir
como um conjunto ligado por relações de interdependência.

E, nessa perspectiva, de ‘luta por reconhecimento’ do esporte e do
lazer, consideramos importante resgatá-los, primeiramente, como
direitos sociais de todos. Dessa forma, circunscreveremos o lugar



onde os sujeitos se reconhecem e se respeitam, mutuamente,
apoderando-se das condições normativas não somente para usufruto
dessa posse, mas, principalmente, para o exercício da decisão
racional e autônoma sobre as questões morais. Honneth (2003) nos
chama atenção para o caráter público dos direitos, pois autoriza
seus portadores a atuarem de maneira altiva junto aos seus
interlocutores, conferindo-lhes força e autorrespeito para reclamar
seus direitos e reformular suas condições existenciais.

Chamamos a atenção mais uma vez para a importância de
percebermos que os direitos sociais do esporte e do lazer só são,
efetivamente, direitos se forem conjugados em sociedade. E, para
isso, a esfera pública é o espaço privilegiado para mensurarmos o
grau de justiça ou não em que pautamos os nossos projetos de
desenvolvimento humano. A esfera pública, segundo Souza Neto
(1997), é um espaço no conflito para o diálogo, a negociação e o
entendimento que qualificam as políticas públicas e sociais.

Rastros históricos das políticas públicas de esporte e
de lazer no Brasil

A primeira intervenção do Estado brasileiro sobre o esporte se
dará sob o Estado Novo, tendo sido constituído o Decreto-Lei nº
3.199 (Brasil, 1941), que buscava disciplinar o esporte brasileiro.
Para Castellani Filho (2007), havia nesse processo uma perspectiva
intervencionista de natureza conservadora – em razão de seu caráter
tutela –, pautando-se por interesses ‘economicistas’ – melhorar a
aptidão física dos trabalhadores e da população em geral – e
‘politicistas’ – desenvolvimento do civismo e patriotismo dos
brasileiros. Embora nos anos 1970 tenham sido estabelecidas
legislações – Lei nº 6.251 (Brasil, 1975), regulamentado pelo
Decreto nº 80.228 (Brasil, 1977) –, elas não modificaram a lógica
conservadora e interventora do Estado.

Ao longo dos anos 1980, segundo Athayde (2014), se construíram
críticas ao caráter autoritário, burocrático e seletivo do esporte
brasileiro, e na Constituição Federal de 1988 (CF 88) (Brasil, 1988) é



a primeira vez que o esporte é caracterizado como um direito,
estando presente no artigo 217 como direito de cada um. Por outro
lado, na CF 88 o lazer foi colocado no rol dos direitos sociais e
sendo o esporte um dos principais conteúdos do lazer, ele acaba
sendo um direito social na dimensão do esporte de
participação/lazer.

Quanto à luta pelo direito ao esporte, Oliveira e Húngaro (2008, p.
41) demonstram uma contradição: “[...] diferentemente do processo
que culminou na inclusão de outros direitos junto à Constituição, nem
o esporte nem o lazer correspondem às reivindicações históricas da
classe trabalhadora”. Eles complementam esse entendimento
apresentando que o esporte e o lazer “[...] não compuseram a pauta
de lutas do movimento operário. Não foram, portanto, conquistas”
(Oliveira; Húngaro, 2008, p. 42). Isso se dá porque os trabalhadores
lutam pela redução do tempo de trabalho, mas não reivindicam - de
maneira explícita - as práticas de lazer, nas suas mais variadas
formas, como apontam os estudos de Mascarenhas (2007) e Amaral
(2006). Torna-se outra peculiaridade histórica pensar na
concretização do direito ao esporte e lazer sem atribuí-los às
questões sociais.

Ao longo dos anos 1990, com a vigência mais explícita da
concepção neoliberal do Estado foram constituídas legislações como
a Lei Zico (Lei nº 8.672) (Brasil, 1993) e a Lei Pelé (Lei nº 9.615)
(Brasil, 1998) que deram margem para um processo de mudança
que confrontava interesses ‘liberalizantes’ – que buscavam autonomia
no mercado – e ‘conservadores’ – que viam na liberalização uma
ameaça ao poder oligárquico constituído (Castellani Filho, 2007).

O esporte durante o governo do presidente Fernando Henrique
Cardoso (1995-2002) nunca teve prestígio administrativo – mesmo
que, alegoricamente, tenha instituído Edson Arantes do Nascimento
(Pelé) como seu ministro extraordinário - tendo em vista a concepção
de Estado mínimo e de projeto contrarreformista, sendo encarado
como uma área a ser entregue às regras do mercado (Athayde,
2014).



Em 2003, buscando ressignificar o esporte, o governo do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) criou o Ministério do
Esporte (ME) – primeira vez na história em que o esporte teve uma
pasta própria no Brasil. A justificativa de criação do ME, em 2003, se
deu pela necessidade uma política de abrangência nacional com
programas e ações contínuas e articuladas, relacionando público e
privado. Para o governo de Lula, um elemento importante para a
política esportiva nacional era garantir mais recursos para o esporte,
o que desencadeou um esforço político para ampliar suas fontes de
financiamento (Carneiro, 2018).

Os primeiros sinais do ME foram na direção de materializar o
esporte e o lazer como direitos, haja vista os programas esportivos
que surgiram como carros-chefe do governo do presidente Lula para
o esporte e lazer: o Programa Segundo Tempo (PST) e o Programa
Esporte e Lazer da Cidade (PELC). Em linhas gerais, enquanto o
primeiro se constituiu para o atendimento de crianças e adolescentes
no contraturno escolar, o segundo foi desenvolvido como uma política
intergeracional que buscava implantar núcleos (espaços de
convivência comunitária) para a realização de atividades de esporte e
lazer (Castellani Filho, 2007).

Outro elemento que apontou a atuação do ME na perspectiva do
esporte como direito foram as realizações das Conferências
Nacionais do Esporte (CNE), tanto que a I CNE foi realizada em
2004 tendo como tema ‘Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano’
(BrasiL, 2004), enquanto a II CNE foi realizada em 2006 se pautando
pela ‘(Re)construção de um Sistema Nacional do Esporte’ (Brasil,
2006). Também houve a construção da Política Nacional de Esporte
em 2005 (Brasil, 2005).

No ME e nas políticas esportivas desenvolvidas nesse período,
havia elementos que apontavam avanços, mas também havia
retrocessos. Aos poucos a perspectiva do esporte e lazer como
direitos dentro do ME foi se enfraquecendo, tanto que a III CNE, que
deveria ter sido realizada em 2008, foi efetivada apenas em 2010,
pautando-se por elementos diversos daqueles presentes nas duas
primeiras, o que pode ser percebido pelo seu tema: ‘Plano Decenal



de Esporte e Lazer − 10 pontos em 10 anos para projetar o Brasil
entre os 10 mais’ (Brasil, 2010). Destarte, se nas duas primeiras
CNE’s o esporte e o lazer eram discutidos como direitos sociais, na
última o foco foi no esporte de alto rendimento e no esporte de
representação nacional. A agenda de esporte e do lazer capitaneada
pelo ME a partir do final do primeiro mandato de Lula foi tensionada
para a realização dos grandes eventos esportivos no Brasil, eventos
estes que teriam se tornado o princípio organizador da agenda do
setor (Mascarenhas et al., 2012).

Aquilo que foi consignado no esporte e lazer pelo governo Lula
acabou delineando o que foi desenvolvido pelo governo Dilma
Rousseff (2010-2016), isto é, realização dos grandes eventos
esportivos e foco no esporte de alto rendimento, elementos que
podem ser vistos em diferentes ações: alteração da estrutura do
ME, proposições do Plano Plurianual 2011-2015, instituição do ‘Ato
Olímpico’ pela Lei nº 12.035 (Brasil, 2009), alterações na Lei Pelé,
criação do Plano Brasil Medalhas 2016 etc.

Buscando compreender a materialização da política de esporte e
lazer empreendida pelo ME ao longo da sua existência − 2003 a
2018 −, Carneiro, Athayde e Mascarenhas (2019) identificaram que a
pasta teve R$ 16,73 bilhões no referido período. Deste total, 38,67%
foram gastos com infraestrutura de esporte e lazer; 26%, com
grandes eventos esportivos; 16,07%, com políticas voltadas às
práticas de esporte e lazer como direitos; 11,67%, com gestão do
ME; e 7,59%, com esporte de alto rendimento.

O foco de direcionamento de recursos do ME no período foi com a
construção de infraestruturas de esporte e lazer, estas foram,
principalmente, voltadas a garantir o esporte e o lazer como direito
em programas como o PST e o PELC, além de infraestrutura para o
esporte de alto rendimento. A maior parte do gasto com
infraestrutura foi no governo Lula, estando articulado a atender a
diversos interesses dos poderes Executivo e Legislativo, além de ter
estado associado à política econômica (Carneiro, 2018;
Mascarenhas, 2016).



Os grande eventos esportivos, segundo Carneiro (2018), também
se tornaram elemento central na política esportiva desenvolvida pelo
ME, mas não apenas por ele, vez que contou com financiamento de
gastos tributários, bancos públicos, outros ministérios e outras
esferas da federação − Estados e municípios.

Embora os gastos com as políticas voltadas à prática do esporte e
de lazer como direito tenham sido maiores que o gasto com as
políticas de esporte de alto rendimento ao longo dos 16 anos do ME,
houve uma inflexão, pois, enquanto o governo Lula teve mais gasto
com as primeiras, no governo Dilma o direcionamento foi mais para
as segundas (Carneiro et al., 2019).

A inflexão no orçamento do ME é expressão do que se deu nas
outras fontes de financiamento federal do esporte, tanto que,
juntando todas as fontes98 nos governos Lula e Dilma, o maior gasto
foi com esporte de alto rendimento (Carneiro, 2018). Assim, houve
uma atuação contundente do governo federal no sentido de fortalecer
as fontes de financiamento para o esporte de alto rendimento,
exemplo disso foi o Plano Brasil Medalhas 2016, lançado pelo
governo federal, em setembro de 2012, em que o ME e as empresas
estatais deveriam alocar R$ 1 bilhão adicional no esporte para que o
Brasil tivesse um melhor resultado nos Jogos Rio 2016 − o referido
plano foi materializado.

A partir do fim do ciclo dos grandes eventos esportivos no Brasil −
com a realização dos Jogos Rio 2016 - e com o golpe contra o
governo Dilma que resultou na destituição da presidente, o
financiamento do orçamento federal para o esporte e lazer voltou a
estar nos mesmos patamares de 2003 e 2004 (Transparência no
Esporte, 2020).

Esse processo tem articulação direta com o governo de Michel
Temer (2016-2018) que assumiu a presidência e buscou implementar
políticas de ajuste fiscal, atendendo aos interesses do capital. Houve
a promulgação da Emenda Constitucional 95/2016 – denunciada
pelos movimentos sociais como ‘PEC do fim do mundo’ e ‘PEC da
morte’ –, que limitou o aumento do gasto público à inflação do ano



anterior por 20 anos, impossibilitando o aumento de investimentos no
Brasil e dando ainda mais garantias ao mercado e aos credores da
dívida pública. Temer foi a expressão de um governo que buscou
atender aos interesses do mercado, tendo sido sustentado no
Congresso Nacional por forças retrógradas como as bancadas
ruralista, religiosa/evangélica e militar. Portanto, a forma como seu
governo se materializou fez com que o esporte e o lazer ficassem
cada vez mais ‘jogados para escanteio’.

A eleição de Jair Bolsonaro como presidente nas eleições de 2018
foi um segundo ato do golpe de 2016. Bagno (2019) resume bem o
que tem sido este governo:

É uma pulsão de morte que move cada ato desse desgoverno, é uma
perversidade sádica, é o elogio da insanidade, do obscurantismo, é a
glorificação da ignorância e a consequente criminalização de todas e de
todos que promovam minimamente a liberdade de pensamento, o debate
sadio das ideias, o avanço social e cultural por meio do conhecimento, da
arte, da cultura, da ciência.

No âmbito do esporte e do lazer, a primeira ação foi transformar o
ME em Secretaria Especial do Esporte (SEE), tendo sido esta pasta
alocada no Ministério da Cidadania. A partir do Plano Plurianual
(PPA) de 2020 a 2023, não há nenhuma política de esporte e lazer
nova, por outro lado, pelo menos desde 2004, o ano de 2019 foi
aquele em que a Pasta do Esporte menos teve recursos.
(Transparência no Esporte, 2020). Carneiro, Athayde e Mascarenhas
(2019) apontavam que era provável que, com a transformação do
ministério em secretaria, a Pasta do Esporte teria menor influência
sobre o orçamento da União, elemento que tem se concretizado.

Guirra e Castellani Filho (2020) colocam que está em marcha na
sociedade brasileira um processo de militarização das políticas
públicas; expressão desse processo é a grande presença de
militares no governo, a difusão das escolas militares pelo país,
incentivadas pelo Ministério da Educação e, no esporte, a presença
de políticas como o ‘Forças no Esporte’, em que militares promovem
programas esportivos. A presença dos militares nas políticas de
esporte e lazer vinha acontecendo − pelo menos, desde 2011, com a



realização dos Jogos Mundiais Militares, aprofundando-se no atual
governo (Guirra; Castellani Filho, 2020).

As únicas políticas públicas de esporte e de lazer do governo
Bolsonaro que têm sido realizadas são aquelas que contam com
militares e aquelas que foram transformadas em políticas de Estado
por meio de trâmites no Legislativo, como é o caso do Programa
Bolsa Atleta e da Lei de Incentivo ao Esporte.

A desigualdade de acesso às práticas de esporte e de
lazer no Brasil

Conforme discutimos, o direito ao esporte e ao lazer, embora
estejam presentes na CF 88, têm tido limites de serem
materializados. Expressão disso é a falta de priorização das políticas
voltadas às práticas de esporte e lazer pelo governo federal ao longo
dos diferentes governos.

Além disso, a desigualdade social no Brasil faz com que o acesso
aos diferentes bens sociais seja desigual, elemento que reverbera no
acesso ao esporte e ao lazer. As políticas sociais que visam garantir
tal demanda objetivada, constitucionalmente, também tensionam as
relações entre tempo livre e trabalho e, por conseguinte, as
desigualdades da sociedade contemporânea.

Estudo apresentado pelo PNUD (Relatório..., 2017) apontou que
apenas 37,9% da população brasileira de 15 anos ou mais praticou
algum esporte ou atividade física no ano de referência da pesquisa.
Assim, fica demonstrado que menos da metade da população
brasileira acessa as referidas práticas.

E, com agravamento da situação real, temos informações de que o
acesso às práticas esportivas é muito desigual, ao ser comparado
aos diferentes marcadores sociais como sexo, raça, idade, defiência,
nível de rendimento mensal domiciliar per capita. Vejamos a seguir
como esses marcadores diferenciam o acesso às práticas
esportivas: a) o índice de prática de pessoas com rendimento
domiciliar per capita de cinco salários mínimos ou mais é 51,5%
maior que o de pessoas com rendimento domiciliar per capita de



menos de ½ salário mínimo; b) pessoas sem deficiência têm um
índice de prática 52,0% maior que pessoas com deficiência; c)
homens apresentam um índice de prática 22,1% maior que o de
mulheres; d) jovens de 15 a 17 anos têm índice de prática 48,6%
maior que pessoas com 60 anos ou mais; e) pessoas brancas têm
índice de prática 11,3% maior que pessoas negras; e f) pessoas
com ensino superior completo apresentam índice de prática 69,3%
maior que pessoas em instrução (Relatório..., 2017).

O acesso às práticas esportivas varia muito a depender da
condição dos indivíduos; ao cruzar diferentes marcadores sociais, o
Pnud (Relatório..., 2017) aponta que o marcador rendimento mensal
domiciliar per capita é determinante, independentemente da idade,
sexo e raça. Dessarte, a questão econômica se evidencia como uma
condição objetiva para garantir o maior acesso às práticas
esportivas.

[...] a estrutura social do Brasil - de modo semelhante ao que acontece em
outros países, porém mais acentuado pelo nível de desigualdade existente -
imprime uma dinâmica de funcionamento à vida das pessoas que leva a
indivíduos localizados nos estratos socioeconômicos superiores a
incluírem a prática de AFEs em seus estilos de vida em maior proporção
que aqueles que se encontram em estratos inferiores (Relatório..., 2017, p.
99, grifo nosso).

Como vimos anteriormente, as políticas públicas de esporte e de
lazer promovidas pelo governo federal – até então − não foram
capazes de priorizar e manter a prática de esporte e de lazer como
direitos, o que, consequentemente, tem implicações na ausência das
condições objetivas para que as pessoas pudessem criar gosto e
desenvolvessem hábitos e estilos de vidas associados às práticas
corporais. O resultado disso é que, em plena pandemia, parece ser
perverso que a mídia e o senso comum que habita as redes sociais
cobrem que as pessoas se exercitem em casa. É paradoxal o crasso
desconhecimento dessa pobreza que já fora anunciada em
documento mundial e que poderia ter sido mitigada com ações
sistemáticas no combate a essas desigualdades no acesso às
práticas de esporte e de lazer.



Ainda sobre o Relatório do Pnud (Relatório..., 2017), chamam a
atenção os motivos pelos quais as pessoas não praticam esporte no
Brasil: a) falta de tempo (38,3% ); b) por não gostar ou não querer
(34,7%); c) por problemas de saúde ou de idade (20,2%); d) por
falta de instalação esportiva acessível ou nas proximidades (2,3%);
e) por problemas financeiros (1,7%); f) por não ter companhia para
praticar esporte (1,5%); e g) outros (1,3%).

Interessante observarmos que a falta de tempo é o maior motivo
para que as pessoas não pratiquem esporte, ou seja, a
intensificação das relações de trabalho faz com que as pessoas
tenham menos tempo livre para se dedicarem às práticas de lazer,
dentre elas, as esportivas. Desse modo, fica explícito que não é
possível pensarmos as práticas de lazer desvinculadas das relações
de trabalho as quais os indivíduos estão sujeitos.

A questão da diferença de rendimento domiciliar per capita
influencia dois fatores para as pessoas não praticarem esporte, a
falta de instalação esportiva acessível ou nas proximidades e os
problema financeiros, tanto que as pessoas com rendimento
domiciliar per capita de menos de ½ salário mínimo apontam mais
esses motivos que pessoas em outras faixas, sobretudo aquelas
com rendimento domiciliar per capita de cinco ou mais salários
mínimos.

Dessarte, novamente vemos que as questões financeiras das
famílias limitam o acesso delas às práticas esportivas,
principalmente em um contexto como o brasileiro em que as pessoas
acabam acessando o esporte em espaços privados. Por outro lado,
embora o principal gasto do governo federal tenha sido com
instalações de esporte e lazer, paradoxalmente, ainda a falta das
mesmas são elementos limitadores da prática esportivas entre os
mais pobres.

Considerações finais
O esporte e o lazer se colocam como elementos que são

reconhecidos no Brasil como direitos, pelo menos legalmente, uma



vez que se fazem presentes na CF 88. Entretanto, ao analisarmos as
políticas públicas de esporte e lazer desenvolvidas pelo governo
federal ao longo do tempo, fica claro que a democratização de seus
acessos como direitos não foi priorizada, vez que o esporte de alto
rendimento foi privilegiado tendo ganho ainda mais destaque na
agenda com a realização do ciclo de grandes eventos no Brasil.

Distintos marcadores sociais expressam as desigualdades de
acesso às práticas esportivas em nosso país, assim, o perfil
hegemônico do praticante de esporte brasileiro é homem, branco,
jovem, rico, com ensino superior completo e sem deficiência,
enquanto a mulher, negra, idosa, pobre, sem instrução e com
deficiência dificilmente será vista no Brasil como alguém com esse
direito social a ser usufruído. Embora esses sejam perfis extremos,
conforme dados apresentados, o principal marcador de acesso ao
esporte é o rendimento domiciliar. Diferentes políticas públicas,
dentre elas as de esporte e de lazer, poderiam mitigar as
desigualdades sociais no Brasil, podendo possibilitar maior equidade
no acesso aos bens culturais.

Contudo, no contexto de pandemia em que as desigualdades
sociais estão ampliadas, sobretudo, pela diminuição do emprego e
renda dos mais pobres, o acesso aos diferentes bens culturais,
dentre eles, o esporte e o lazer, tende a ser colocado – mais ainda -
como privilégio daqueles nos maiores patamares socioeconômicos.
Assim, fica mais distante o acesso ao esporte e ao lazer como
direitos, pois, além dos efeitos da pandemia, há, em curso, o
desmonte declarado e acintoso das políticas públicas de esporte e
de lazer que já eram limitadas na efetivação do fomento ao direito.

Futuras pesquisas terão maiores condições de analisarem o
contexto atual e seus reflexos sobre as desigualdades e o acesso às
práticas de esporte e de lazer. Desse modo, precisamos continuar
lutando para que o esporte e o lazer sejam reconhecidos como
direitos, não apenas legalmente, mas que sejam materializados por
meio de políticas públicas, acessíveis a todos e todas, de maneira
equitativa.
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96 Considerando as diferentes concepções epistemológicas que disputam as narrativas
explicativas sobre esse fenômeno de produção humana que está circunscrito nas práticas
corporais, usaremos, no texto, a expressão ‘exercícios físicos’ na compreensão ampla
cultural de manifestações presentes nas ginásticas, mas também nos esportes, nas lutas,
nos jogos e nas danças.

97 Valor intersubjetivo e edificador de propriedades particulares na constituição de relevâncias
sociais de determinado indivíduo ou segmento social.

98 O financiamento público federal do esporte no Brasil é composto pelas fontes
orçamentária, extraorçamentária e gastos tributários (Carneiro et al., 2019).
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