
 

 

Desafio da Integração de Políticas 

Esportivas 

O debate seguinte abordou a importância das ações intersetoriais e intersecretariais 

para o sucesso de políticas voltadas para a democratização da prática de atividades 

físicas, esportivas e de lazer ativo. Participaram André Arantes, da Secretaria Nacional 

de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, e Eduardo Augusto Carreiro, 

do SESI SP, sob mediação de Reinaldo Pacheco, da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da USP.  

O mediador abriu apresentação questionando a falta de integração entre as políticas 

esportivas nos diferentes níveis governamentais e citou casos de cidades que 

gostariam de ter uma Secretaria de Esporte, mas não conseguem por falta de 

estrutura de recursos humanos.  

André Arantes rebateu Reinaldo, enfatizando que os grandes eventos esportivos 

foram responsáveis por motivar e forçar uma maior integração das políticas públicas 

federais, estaduais e municipais, com destaque para o estreitamento de ações entre 

os Ministérios de Esporte e da Educação.  

Ele falou sobre o GTLFE (Grupo de Trabalho de Legado Educacional Esportivo) 

focado nas Olimpíadas e Paralimpíadas, que foi criado em agosto de 2012, para 

definição de escopo. O grupo conta com a participação de representações do 

Governo Federal, das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e Esporte do 

Rio de Janeiro, entre outros órgãos.  

O principal assunto definido pelo GTLFE foi o “esporte na escola”, com três eixos: 

promoção da Saúde, da Excelência Esportiva e da Educação Olímpica e Paralímpica. 

Em maio de 2013, houve uma mudança de coordenação no grupo, quando André 

Arantes assumiu, pois se percebeu que muitos dos assuntos deveriam ser tratados 

diretamente pelo Governo Federal.  

Arantes continuou contando que quando o Brasil recebeu o direito de sediar as 

Olimpíadas e as Paralimpíadas, em 2009, o país teve uma série de compromissos a 

cumprir, que ficou sob responsabilidade desse Grupo de Trabalho acompanhar: 

- Promoção dos Valores Olímpicos e Paralímpicos; 



 

 

- Ampliação do Programa Segundo Tempo para 3 milhões de estudantes atendidos 

até 2016; 

- Expansão da infraestrutura esportiva nas escolas com 400 milhões de dólares 

investidos até 2016; 

- Ampliação dos jogos escolares para 4 milhões de participantes; 

- Melhorias do Método EDF (formação de professores de educação física). 

A partir desse monitoramento, o Grupo de Trabalho chegou a alguns resultados em 

2013: 

- EDF – formação de professores – 635 cursos; 

- Programa Segundo Tempo – 4,1 milhões de estudantes atendidos (após junção do 

PST do ME com o Mais Educação do MEC) 

- Expansão da Infraestrutura esportiva – 2,7 bilhões de reais;  

- Jogos Escolares – 3,7 milhões de participantes; 

- Valores Olímpicos e Paralímpicos – em andamento. 

André Arantes concluiu mostrando que apesar das metas serem para 2016, em 2013 

os números apresentados já estão dentro do acordado e, para reafirmar isso, mostrou 

que um relatório do TCU, de agosto, fez uma consideração dizendo que o assunto 

está sendo bem conduzido pelo Grupo de Trabalho. 

Ele ainda disse que o próximo passo será apresentar propostas para o 

desenvolvimento da educação física, esporte educacional, esporte escolar, tendo 

como base as necessidades populacionais e não apenas as metas do Comitê.  

Eduardo Augusto Carreiro começou sua apresentação falando sobre investimento X 

produção, passando para o sistema de federação e confederação esportiva e sobre o 

programa “Atleta do Futuro”, do SESI.  

Ele mostrou que dados de investimento de diversas fontes (Ministério do Esporte, 

Banco do Brasil, Caixa Econômica e outras) somam mais de R$ 1 bilhão no segmento 

esportivo, beneficiando diretamente 702,6 mil atletas. Citou que muitas 

confederações nem sabem o número de pessoas que praticam sua modalidade e 

questionou sobre o que falta: um modelo de gestão mais adequado? Indicadores? 

Mapa do segmento esportivo no Brasil? 



 

 

Sobre o SESI-SP, ele citou quatro programas básicos, que funcionam sozinhos, mas 

estão interligados: 

- Educação física e esporte escolar; 

- Programa Atleta do Futuro; 

- Treinamento Esportivo; 

- Esporte de Rendimento; 

Para isso, focou no projeto “Atleta do Futuro”, que já tem mais de 100 mil alunos, 283 

municípios e 218 empresas parceiras, e citou as contrapartidas de cada um dos 

envolvidos. Explicou que em cada cidade que procura o SESI para implementar a 

iniciativa, primeiro há uma série de requisitos durante a negociação (visitas de 

apresentação e de diagnóstico, reunião de acertos, ajustes de documentos e 

assinatura de contrato) e depois para implantação (capacitação, controles estatísticos 

de cadastro de alunos, planos de metas, reunião com pais, avaliação antropomética e 

atitudinal). Cada cidade passa a ter uma meta, que são quantificações de itens de 

gestão a serem adotados.  

Durante as questões, Eduardo reforçou que o foco do trabalho do SESI é com os 

municípios. Sobre parcerias estaduais, ele acredita que o Estado desperdiça seu 

projeto de incentivo fiscal por ICMS e que precisa se reorganizar na questão do 

esporte. André Arantes sinalizou que o Ministério do Esporte está conduzindo uma 

pesquisa que, se for entendida como um diagnóstico do cenário atual, poderá ajudar 

a entender e a mudar esse contexto.  

 


