
INTRODUÇÃO 

 

 

Durante a graduação em Direito e eventual prática da advocacia, 

combinadas com a graduação em Educação Física e docência nos Cursos de 

Educação Física e Ciência do Esporte da Universidade Estadual de Londrina - 

Paraná, foi possível observar a existência de abordagens fragmentadas sobre o 

conceito de Esporte no interior da legislação esportiva, muitas vezes abordagens 

reduzidas a uma determinada legislação1, a um ramo isolado do Direito ou a teses 

direcionadas a assuntos delimitados o que gerou a inquietação e percepção da 

necessidade de estudos que verifiquem a concepção de Esporte predominante nas 

legislações esportivas federais brasileiras mais importantes e marcantes em alguns 

períodos históricos, desde o Decreto – lei nº 3199 de 1941 durante o governo de 

Getúlio Vargas até a Lei Pelé (Lei nº 9615 de 1998) aprovada durante o segundo 

mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso. 

Assim, a análise da legislação esportiva enfocada no estudo vai de 

1941 até 1998, apesar de já existir um setor esportivo constituído por ocasião da 

promulgação do Decreto-Lei nº 3199 de 1941, bem como legislações esportivas 

posteriores à Lei Pelé em 1998, como o Projeto de Lei 4874 de 2001 (Estatuto do 

Esporte) e a Lei 10671 de 2003 (Estatuto do Torcedor).  

Nesse sentido, baseando-se nas explicações de Veronez (2005, p. 

159-161), várias modalidades esportivas, com regras estabelecidas já eram 

praticadas antes da intervenção estatal, como por exemplo: as primeiras regras do 

basquete, que foram traduzidas para o português em 1915; os campeonatos 

rigidamente regulamentados que aconteciam com periodicidade, como é o caso do 

Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais no atletismo, instituído em 1929; os 

clubes organizados com regimentos próprios que já haviam sido criados, como os 

clubes de futebol, em sua maioria criados entre o final de século XIX e início do 

século XX; as diferentes entidades de gestão esportiva já organizadas com estatuto 

próprio, como o Comitê Olímpico Brasileiro, criado em 8 de junho de 1914 Veronez 

                                                 
1
 Muitas publicações direcionam seus focos de atenção a apenas uma legislação, como por exemplo, 

a Lei nº  8672/93 (Lei Zico). E mesmo assim, limitando-se a analisar os aspectos técnicos e jurídicos 
das referidas leis, sem maior preocupação com o conceito de Esporte inserido nas referidas 
legislações.   
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(2005, p.159-161); as seleções e equipes nacionais participantes de eventos 

internacionais de longa data.2 

Igualmente, após a Lei nº 9615 de 1998 outras legislações 

esportivas entraram em cena, como o Projeto de Lei 4874 de 2001 (Estatuto do 

Esporte) e a Lei 10671 de 2003 (Estatuto do Torcedor). Contudo, características 

como o consumo e espetáculo, bem como a maior atenção dispendida ao Esporte 

de rendimento,  elementos presentes na legislação promulgada na década de 90 

(Lei Zico e Lei Pelé), repetem-se na referida legislação posterior à Lei Pelé (1998). 

Considera-se, também, a preocupação com a qualidade do estudo, bem como a 

observação de prazos para finalização da presente dissertação. Por isso, delimitou-

se o período de análise da legislação esportiva entre 1941 e 1998, levando-se em 

conta a percepção de alterações mais significativas no período selecionado e o 

cumprimento de prazos sem comprometer a qualidade do estudo, em função do 

árduo caminho trilhado e do grande volume de material pesquisado, estudado e 

analisado. A análise do período anterior à década de 40 e posterior à década de 90 

constitui-se em tarefa a ser realizada em estudos posteriores3.     

Desde o início do Esporte no Brasil, a organização e administração 

de sua estrutura atraiu o interesse do Estado e de indivíduos integrantes de grupos, 

sendo possível perceber o aumento e divergência de interesses na disputa pela 

gestão da estrutura esportiva no país. Contudo, na década de 40 o Estado passa a 

interferir diretamente em muitas manifestações esportivas, centralizando o sistema 

esportivo nacional. Para tanto, promulgou o Decreto – Lei nº 3199 de 1941, no qual 

visualiza-se maior interferência e centralização promovidas pelo Estado na esfera 

esportiva, que procurava assim, através da normatização do Esporte, implementar e 

desenvolver na sociedade alguns valores adotados pelo Estado Novo. 

Nos dias atuais, o Esporte de rendimento, por exemplo, está mais 

profissional e competitivo, carregando em sua essência a lógica de “mercado”: 

ganho financeiro, “sucesso” e manutenção no chamado “mercado esportivo”. Nas 

duas últimas décadas o enfoque de espetáculo dado ao Esporte tornou-se um novo 

                                                 
2
 Quando o Decreto-Lei nº 3199 de 1941 foi promulgado, o Brasil já tinha participado de quatro 

edições dos Jogos Olímpicos: Antuérpia em 1920, Paris em 1924, Los Angeles em 1932 e Berlim em 
1936.  
3
 Como indicado posteriormente, levando-se em consideração alguns ensinamentos de Ademir 

Gebara, já está em andamento a elaboração de um Projeto para analisar a questão do espetáculo e 
do consumo no Estatuto do Torcedor, projeto a ser desenvolvido e aperfeiçoado para futura 
submissão a um programa de doutoramento. 
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paradigma que ocupou espaços cada vez maiores e estendeu-se para muitas 

atividades esportivas, verificando – se, então, estratégias de marketing, patrocínio e 

uma presença mais substancial da mídia. Algumas dessas características podem ser 

visualizadas nas legislações esportivas federais relativas ao período, principalmente 

na Lei Zico (Lei nº 8672 de 1993) e na Lei Pelé (Lei nº 9615 de 1998). 

Nesse sentido, necessários inicialmente alguns apontamentos 

teórico-acadêmicos sobre o Esporte. Cumpre ressaltar que não há a intenção de 

analisar profundamente a construção teórica dos autores adiante elencados e nem 

levantar críticas e confrontações entre eles, mas apenas apresentar formas de 

entendimento sobre o Esporte, para melhor fundamentar o presente estudo. 

Igualmente, é importante ressaltar que os entendimentos trazidos 

referem-se ao Esporte moderno, cuja formação inicia-se no século XVIII, sendo, 

portanto, a modernidade no Esporte uma característica recente em franca 

continuidade nos dias atuais. 

Thorstein Veblen citado por Garrigou (2001, p. 68) entendia os 

esportes como “sobrevivências modernas da proeza” que permitem o consumo 

conspícuo da classe ociosa burguesa e o desenvolvimento da ferocidade e da 

astúcia, sendo uma característica da classe de lazer compartilhada com 

delinqüentes de baixos estratos sociais. GARRIGOU (2001, p. 68).  

Hobsbawm citado por Marchi Júnior (2004, p. 33-34) realizou 

considerações sobre a origem do Esporte moderno associando-o ao 

desenvolvimento da sociedade burguesa na Inglaterra, sem esquecer o contexto de 

desenvolvimento urbano e industrial. Nesse sentido, para aquele autor o Esporte, 

inserido nas práticas culturais, era um de seus componentes diferenciadores, 

expressando a posição social de seu praticante; qual seja, era um elemento 

distintivo e indicador de pertencimento social que servia para aproximar a classe 

burguesa da aristocracia (Marchi Júnior, 2004, p. 33-34). Como explica MARCHI 

JÚNIOR: 

 
A instituição dos esportes nesse quadro tornou sua prática um elemento 
distintivo e indicador de pertencimento social, ou seja, determinadas classes 
sociais praticavam determinadas modalidades esportivas, e certos esportes 
eram destinados a praticantes detentores de características sociais 
específicas. Para Hobsbawm, o esporte veio associar-se a um estilo de vida, 
a uma cultura de classe média e à educação formal no conjunto de critérios 
responsáveis pela identificação dos graus de pertencimento na classe. 
MARCHI JUNIOR (2004, p. 34)  
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É possível entender, então, de acordo com a visão de Hobsbawm, 

que muitas das modalidades esportivas atuais originaram-se na Inglaterra, tendo em 

vista os desejos da aristocracia e da burguesia, sendo desenvolvidas, inicialmente, 

em escolas secundárias de elite. 

Allen Guttmann entende o Esporte seguindo perspectivas 

antropológicas e culturais de jogo, através da diferenciação entre play (atividade 

lúdica), game (organização do jogo) e sport (competição com regras oficiais) e 

considerando o Esporte como um microcosmo que reflete as estruturas da 

sociedade moderna, que seria o macrocosmo, através de sete categorias: 

secularismo, equidade, especialização, racionalismo, organização burocrática, 

quantificação e busca pelos recordes (Marchi Júnior, 2004, p. 36). Como esclarece 

Marchi Júnior, “[...] Nas argumentações de Guttmann, fica evidente a particularidade 

de apresentar o esporte como um dos elementos representadores da transição das 

sociedades tradicionais para as modernas sociedades ocidentais”. MARCHI JUNIOR 

(2004, p. 36)  

Tendo em vista esses breves apontamentos conceituais é possível 

inferir, seguindo-se as considerações de Marchi Júnior que o Esporte, nas últimas 

décadas, consubstanciou-se em uma das manifestações culturais que mais se 

desenvolveu em diversos aspectos, identificando-se como fenômeno social e objeto 

de estudo em várias áreas de conhecimento (Marchi Júnior, 2006, p. 34). Apesar 

disso, conforme explica o mesmo autor: 

[...] o esporte e o lazer, ao longo da sua história, já foram tratados como 
objeto de estudo secundário sendo considerado pela “comunidade científica” 
vulgar ou de menor relevância. Ainda hoje, encontramos certas restrições ou 
resistências na sua apreciação como um objeto de estudo científico e de 
relevância no universo acadêmico frente a objetos de pesquisa tradicionais. 
MARCHI JUNIOR (2006, p. 34)  
 

Vale ressaltar, contudo, assim como alerta o autor, que o Esporte 

tem conquistado espaço e reconhecimento acadêmico, por permitir, através de seu 

estudo, sua ligação com o processo de civilização e o conhecimento e análise da 

sociedade moderna. Nesse sentido, a importância da teoria de Norbert Elias, uma 

das possíveis leituras do Esporte moderno, cujos alguns elementos são 

posteriormente abordados, porque, como explica GARRIGOU: 

 

[...] o esporte oferecia um terreno para aprofundar a teoria da civilização ao 
propor um complemento e, eventualmente, uma correção, quando os limites 
cronológicos podiam sugerir a conclusão do processo observado e descrito 
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na Idade Média e sobretudo na era moderna. Se a gênese do esporte era 
concebida como uma modalidade do processo de civilização, Norbert Elias 
analisava também como a civilização estava e continua em ação na própria 
evolução dos esportes [...]. GARRIGOU (2001, p. 67) 

 
Além da perspectiva acadêmica de entendimento do Esporte, a 

legislação esportiva também fornece algumas concepções. Os dispositivos da 

Constituição de 1988 e as legislações esportivas federais promulgadas após a 

Constituição, por exemplo, apontam para uma concepção de Esporte sob três 

enfoques: Esporte como fator de promoção social, Esporte como fator educacional e 

Esporte como fator de rendimento/ profissionalização. Nesse sentido, diferindo do 

entendimento acadêmico de Esporte, a Resolução nº 05 do Conselho Nacional de 

Esporte (Brasil - Ministério do Esporte, 2005) classifica o Esporte em educacional, de 

Lazer ou  recreativo e de rendimento, perspectiva adotada pela legislação esportiva, 

notadamente a partir da Constituição de 1988, bem como na Lei Zico e na Lei Pelé. 

O Esporte educacional é entendido, na legislação, como aquele 

praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação, 

evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade, em busca de um 

desenvolvimento integral e formação do indivíduo e a sua formação. (Brasil – 

Ministério dos Esportes, 2005, p. 23) Teria como finalidade democratizar e gerar 

cultura por meio de modalidades motrizes de expressão de personalidade do 

indivíduo em ação, desenvolvendo sua formação corporal e as próprias 

potencialidades, preparando-o para o lazer e o exercício da cidadania. TUBINO 

(1992, p. 34) 

O Esporte de Lazer ou recreativo é concebido na legislação como 

uma atividade em que há a prevalência do sentido lúdico, caracterizado pela livre 

escolha, satisfação e construção de valores éticos e políticos. Ele se realiza em 

limites temporais e espaciais do lazer como expressão de festa e alegria. Por meio 

dele, o ser humano só vivencia situações esportivas lúdicas e prazerosas, seja em 

pequenos grupos ou em multidão. (Brasil – Ministério dos Esportes, 2005, p. 25) 

Tem como princípios dominantes o prazer, a participação, a inclusão, o bem estar 

social, oferecendo, também oportunidade de liberdade ao praticante. TUBINO (1992, 

p. 34)  

Por fim, o  Esporte de rendimento é definido na legislação como uma 

prática esportiva que busca o rendimento máximo, visando recordes nas 

modalidades esportivas. A maximização do rendimento é alcançada a partir da 
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prática sistemática, própria do processo de formação esportiva, treinamento e 

aperfeiçoamento técnico de atletas. Esse tipo de esporte é regido por normas dos 

altos organismos esportivos, nacionais e internacionais e pelas regras de cada 

modalidade, respeitadas e utilizadas pelas respectivas entidades esportivas. 

(BRASIL – Ministério dos Esportes, 2005, p. 26) 

Vale ressaltar que essa classificação trazida pela legislação (Esporte 

educacional, Esporte Lazer e Esporte de rendimento) não está presente em todas as 

Leis abordadas, contudo é bastante presente e característica a partir da Constituição 

de 1988 e legislação posterior, focos de análise no estudo. O Decreto-Lei nº 3199 de 

1941 e a Lei nº 6251 de 1975 adotam valores outros mais específicos e 

característicos do período histórico respectivo e que serão analisados no decorrer do 

texto. 

Considerando-se a análise do conceito de Esporte a ser efetivada na 

legislação esportiva federal compreendida no período que vai de 1941 até 1998, 

será possível perceber, como ensina MARCHI JÚNIOR: 

 

Na história dos esportes, podemos ressaltar momentos em que eles foram 
identificados como instrumentos disciplinadores da juventude, responsáveis 
pela construção do conceito de cidadania tranvestida pelo espírito 
nacionalista e pelo civismo, elementos de dispersão do movimento 
estudantil, elitizadores e selecionadores de determinada parcela da 
população que preenchia os requisitos de performance física em detrimento 
da capacidade intelectual e, finalmente, uma mercadoria. Como tal, o 
esporte pode refletir as inter-relações da estrutura econômica, política e 
ideológica da sociedade capitalista. MARCHI JUNIOR (2004, p. 24)  

 

Sem dúvida, em seu estudo sobre o voleibol brasileiro, Marchi Júnior 

explica que, na história das modalidades esportivas, é possível ressaltar momentos 

em que foram identificados como mercadoria, ensinando: 

 

Entendendo, sumariamente, o conceito de esporte como uma atividade 
física em constante desenvolvimento, construída e determinada conforme 
uma perspectiva sociocultural, e em franco processo de 
profissionalização, mercantilização e espetacularização, detectamos 
relações pelas quais formulamos algumas considerações problematizadoras 
centradas no Voleibol e na sociedade contemporânea (grifo nosso). 
MARCHI JUNIOR (2004, p. 24)  

 

Essas considerações iniciais indicam que, da década de 40 até a 

atualidade, período que compreende as legislações selecionadas para análise, as 

características de mercado e espetáculo associadas ao Esporte possivelmente nem 
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sempre estiveram presentes na legislação esportiva, pois sua concepção sofreu 

modificações no interior da legislação esportiva no decurso dos períodos históricos, 

tendo em vista as modificações estruturais da própria sociedade e das suas relações 

com o Estado.  

Nesse sentido, destaca-se a contribuição que se pretende no 

presente estudo, tendo em vista a realização de análise de algumas características e 

mudanças conceituais pelas quais passou o Esporte, utilizando-se, para tal, a 

legislação esportiva, possibilitando, então, o entendimento de algumas 

características e mudanças das relações entre a sociedade e o Estado, sendo o 

Esporte utilizado para o entendimento dessas mudanças, tornando-se as referidas 

relações mais complexas. O texto apresentado procura fazer uma exposição 

histórica contextualizada da legislação esportiva selecionada, pautando-se por uma 

análise teórica. Nesse aspecto, procura diferir dos estudos que se restringem em 

comentar a legislação colocada em pauta. 

Descortina-se, então, o problema colocado no presente estudo: 

através da análise dos conceitos de Esporte nas leis esportivas federais 

selecionadas, entender algumas características da sociedade em cada período, 

estabelecendo uma correlação com as características econômicas e políticas 

referentes ao período de cada lei, possibilitando, assim, a visualização do 

desenvolvimento e das mudanças nas relações entre os indivíduos e o Estado 

durante o transcurso de mais de cinco décadas. 

Nesse sentido, a hipótese levantada: o Estado, através da legislação 

esportiva analisada, regulamenta com maior incidência o Esporte como fator de 

profissionalização e rendimento, ao invés do Esporte como fator educacional e como 

fator de promoção e inclusão social, o que consagraria a função social do Estado. 

Portanto, o Esporte de rendimento possui maior predominância na legislação 

esportiva analisada. 

Para dar conta do problema suscitado e confirmar ou não a hipótese 

levantada, o estudo tem por objetivos: 

a) Realizar considerações sobre algumas características 

econômicas e políticas de cada período em análise, relacionando a legislação 

esportiva com aquele contexto, abstraindo, então, algumas concepções e valores 

associados ao Esporte; 
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b)  Discorrer sobre os elementos configuração e interdependência da 

teoria de Norbert Elias localizando-os no transcurso das legislações em análises 

para, através da análise do Esporte nas referidas Leis, demonstrar as mudanças nas 

relações entre a sociedade e o Estado; 

c) Observar se o Estado, através da legislação esportiva dos 

períodos selecionados, regulamenta com maior incidência o Esporte como fator de 

promoção e inclusão social e como fator de desenvolvimento educacional ou com o 

Esporte como fator de rendimento e profissionalização; 

d)  Apontar outros valores e concepções trazidos pela legislação e 

associados ao Esporte como o nacionalismo e a transição do amadorismo para o 

profissionalismo. 

Nesse sentido, para atingir os objetivos propostos e expostos acima, 

bem como para uma melhor exposição do tema adotado, o estudo foi dividido em 

seis capítulos. 

No primeiro capítulo são apresentadas algumas considerações 

acerca do procedimento metodológico, abordando-se e explicando-se o tipo de 

pesquisa, as fontes utilizadas, as etapas seguidas e os elementos interdependência 

e configuração da teoria de Norbert Elias utilizados durante a análise realizada no 

estudo. 

O segundo capítulo ocupa-se em apresentar e realizar 

considerações sobre o referencial teórico e alguns elementos presentes na análise: 

configuração e interdependência, nacionalismo, democratização, mercantilização e 

espetacularização.   

O terceiro capítulo comenta o início do Esporte no Brasil, aponta 

aspectos sociais e políticos que permearam o surgimento do Estado Novo, para, por 

fim, destacar o advento do Decreto-Lei nº 3199 de 1941 e analisar especificamente 

o Esporte na referida legislação esportiva. 

No quarto capítulo analisa-se o Esporte durante o regime militar e 

sua previsão na Lei nº 6251 de 1975 e no Decreto-Lei nº 80228 de 1977. Para tanto, 

realizam-se inicialmente alguns apontamentos sobre o regime militar 

contextualizando o Esporte no período para, em seguida, analisar-se as 

características e concepções do Esporte nas referidas legislações, estabelecendo-

se, também, alguns elementos da teoria de Norbert Elias. 
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No quinto capítulo o estudo aborda o Esporte na Constituição 

Federal de 1988. Inicialmente são trazidas algumas noções introdutórias sobre 

Constituição. Em seguida, contextualiza-se o Esporte no período para, finalmente, 

efetuar-se algumas considerações sobre as características e o conceito de Esporte 

na Constituição de 1988.    

No sexto capítulo o estudo analisa o Esporte nas leis esportivas 

federais promulgadas após a Constituição de 1988: A Lei Zico e a Lei Pelé. Nesse 

sentido, inicia-se o capítulo com uma breve contextualização do período referente à 

promulgação da Lei Zico e da Lei Pelé. Na seqüência, discorre-se sobre os 

processos de mercantilização e espetacularização do Esporte, considerados como 

nova perspectiva do Esporte no período. Em última etapa, analisa-se o 

entendimento e as concepções de Esporte na Lei Zico e na Lei Pelé.   
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CAPÍTULO I 

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Para que o estudo pudesse ser efetivado satisfatoriamente, 

recorreu-se à Pesquisa Documental, no presente caso, as próprias leis esportivas, 

bem como à Pesquisa Bibliográfica, tendo em vista a utilização de diversos textos 

dos autores trazidos no estudo. Para tanto, ocorreu primeiramente a consulta e 

levantamento das referidas leis – fontes primárias da pesquisa – e posteriormente a 

consulta e levantamento das fontes secundárias, ou seja, as demais fontes de 

informação escrita: livros, artigos científicos, revistas, jornais, documentos 

eletrônicos, enfim, todos os outros e demais documentos utilizados neste estudo e 

que abordam o Esporte no âmbito das referidas leis esportivas, obtidos pela 

aquisição pessoal, pesquisa nas bibliotecas de algumas instituições de ensino 

superior e pesquisa em bancos de dados eletrônicos, coletando-se dados para a 

sistematização de conhecimentos relativos ao tema, com o objetivo de, através da 

organização do exposto na bibliografia e nos documentos consultados (leis 

esportivas), atingir o objetivo proposto.  

Segundo Gil na pesquisa documental a natureza das fontes são os 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem 

ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. O mesmo autor explica 

ainda que: 

 

O desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos passos da 
pesquisa bibliográfica. Apenas há que se considerar que o primeiro passo 
consiste na exploração das fontes documentais, que são em grande 
número. Existem, de um lado, os documentos de primeira mão, que não 
receberam qualquer tratamento analítico, tais como: documentos oficiais, 
reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, 
gravações, etc. De outro lado, existem os documentos de segunda mão, que 
de alguma forma já foram analisados, tais como: relatórios de pesquisa, 
relatórios de empresas, tabelas estatísticas, etc.

 
 GIL (1999, p. 66)  

 

No caso da Pesquisa Bibliográfica, o estudo procurou seguir as 

orientações de LAKATOS (1985), de GUEDES (1997) e de TACHIZAWA (1998) e 

MENDES (1998). 



 

 

19 

Lakatos, ao abordar a pesquisa bibliográfica, define-a como 

“levantamento de toda bibliografia já publicada e que tenha relação com o tema em 

estudo com a finalidade de colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo 

que foi escrito sobre determinado assunto” (Lakatos, 1985, p. 43). Para a autora, a 

pesquisa bibliográfica divide-se em oito fases: escolha do tema, elaboração do tema, 

identificação, localização, compilação, fichamento, análise e interpretação e redação. 

GUEDES (1997, p. 93)  

Guedes afirma que “a pesquisa bibliográfica constitui um tipo 

específico de pesquisa e também constitui a primeira parte de qualquer outro tipo de 

pesquisa” (Guedes, 1997, p. 94). O autor explica esse tipo de pesquisa objetiva 

sistematizar conhecimentos dentro de uma determinada temática, sendo muito 

utilizada para aumentar a reflexão existente em determinada área do conhecimento. 

GUEDES (1997, p. 94)  

Tachizawa e Mendes explicam que a pesquisa bibliográfica pode ser 

“uma simples organização coerente de idéias originadas de bibliografia de alto nível, 

em torno de um tema específico ou ainda uma monografia inovadora, a partir de 

fontes exclusivamente bibliográficas”. TACHIZAWA (1998, p. 33) 

Tendo por base as fontes primárias e secundárias, e as orientações 

dos autores mencionados acima, precedeu-se à análise das leis esportivas federais 

brasileiras mais importantes, obedecendo-se, de forma adaptada, às fases 

estipuladas na pesquisa documental e na pesquisa bibliográfica. 

Em um primeiro momento ocorreram os primeiros contatos com os 

documentos, ou seja, as leis esportivas. A seguir, procedeu-se à escolha das leis 

mais relevantes e à preparação do material para análise, com melhor identificação e 

delimitação da bibliografia e demais documentos e materiais existentes mediante 

contato pessoal, eletrônico e telefônico com instituições de ensino superior – e 

pesquisa no acervo bibliográfico de tais instituições. 

Em seguida, ocorreu a leitura e análise da bibliografia e da 

legislação esportiva em foco, realizando-se, também, a interpretação dos dados 

elencados nas leis esportivas analisadas e na bibliografia selecionada, escolhendo-

se os mais significativos. As informações obtidas foram confrontadas com 

informações já existentes, ou seja, interpretações das leis expostas na bibliografia, 

com o objetivo de chegar-se às interpretações do conceito de Esporte no interior das 

referidas leis.  
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Assim, o estudo foi construído com base  na leitura, interpretação e 

classificação dos textos (a bibliografia sobre Esporte, Estado e a legislação esportiva 

federal em pauta) e documentos (as próprias leis esportivas). 

Vale ressaltar que o levantamento, leitura, delimitação e a 

interpretação do material bibliográfico realizou-se durante o transcorrer de toda a 

pesquisa, desde a fase de levantamento bibliográfico até o início da redação da 

dissertação. 

Durante a análise das leis esportivas federais e leitura do material 

bibliográfico realizou-se o levantamento do contexto de cada período e o 

entendimento da concepção de Esporte adotada pelo Estado nas referidas leis 

esportivas relacionadas àquele momento histórico, buscando-se entender a 

participação do Estado e dos indivíduos integrantes da sociedade no que se refere à 

organização e administração da estrutura esportiva nacional. 

A análise realizada sobre a concepção de Esporte nos períodos 

abordados e na legislação esportiva selecionada, foi  norteada  por elementos 

definidos na teoria do processo civilizador de Norbert Elias.4  

                                                 
4
 Norbert Elias nasceu em Breslau em 1897 e morreu em Amsterdã em 1990. Sociólogo, estudou 

medicina, filosofia e psicologia nas universidades de Breslau e Heidelberg. Abandonou a Alemanha 
nazista em 1933, indo primeiro para a França e depois para a Inglaterra, onde foi professor de 
sociologia na Universidade de Leicester (1945-1962); lecionou mais tarde, como professor visitante, 
em universidades na Alemanha, Holanda e Gana. Entre suas obras encontram – se: O processo 
civilizador (2 volumes); A sociedade dos indivíduos; Mozart: sociologia de um gênio; Sobre o tempo; 
Os estabelecidos e os outsiders; Norbert Elias por ele mesmo; A solidão dos moribundos; A 
sociedade de corte. 
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CAPÍTULO II 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ELEMENTOS DA TEORIA DE NORBERT ELIAS: CONFIGURAÇÃO E 

INTERDEPENDÊNCIA 

 

A teoria do processo civilizador vai em direção à complexidade dos 

processos sociais de longa duração, buscando desvendar o equilíbrio mutável entre 

desenvolvimento progressivo e regressivo e demonstrar o movimento da Europa 

Ocidental para uma grande regularidade e estabilidade dos controles das emoções. 

Um dos principais objetivos de Elias foi demonstrar a sociogênese do termo 

“civilização”, analisando como aconteceu de expressar a imagem das nações 

ocidentais mais adiantadas e mais poderosas e também como adquiriram contornos 

racistas sobre sociedades não ocidentais e sociedades consideradas menos 

avançadas no próprio Ocidente. 

Elias reconheceu explicitamente que o termo “civilização” é 

carregado de valor, mas tratou de esclarecer que no seu uso sociológico, e dentro 

da teoria do processo civilizador, o termo constitui palavra técnica utilizada sem 

conotação de valor, procurando libertar sua teoria das teorias evolucionistas do 

século XIX e dos sentidos ligados ao conceito comum de “civilização”. Por isso, o 

traço mais marcante de sua abordagem é o caráter antiideológico e a característica 

de se ater exclusivamente aos fatos. DUNNING (2001, p. 93). 

O surgimento do Estado detentor da centralização política, 

administrativa e do controle da paz interna; o aumento das cadeias de 

interdependência gerando um processo de democratização funcional do exercício do 

poder; e o refinamento das condutas com melhor autocontrole nas relações sociais e 

pessoais, com maior regulação do comportamento, são indicadores importantes de 

“civilização” na teoria do processo civilizador de Elias. 

Assim, são elementos do processo de civilização: a formação do 

Estado com a centralização política e administrativa e a pacificação através da 

monopolização da utilização da força física e da imposição de impostos, efetuada 

pelo Estado; o aumento das redes de interdependência; o nivelamento de poderes 

entre classes sociais e outros grupos, que Elias denomina de “democratização 
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funcional”; o refinamento das condutas sociais e o aumento do controle social e 

pessoal sobre as emoções.  

Com o processo de constituição e desenvolvimento das sociedades 

e formação dos Estados, os níveis de violência entre os indivíduos tornaram-se 

gradualmente mais controlados. O controle das emoções constitui tema importante 

na teoria de Norbert Elias. Sobre o tema, imprescindível a leitura de “A busca da 

Excitação” Elias (1992), obra na qual defende que o controle da violência 

inicialmente exercido pelo Estado e em fase posterior pelos próprios indivíduos 

(autocontrole) é elemento fundamental indicativo do grau de civilização de 

determinada sociedade. Nas palavras de Dunning ao prefaciar a obra: 

 

[...] é uma teoria que permite avaliar o significado social do desporto e que, 
nessa linha, se esforça, entre outras coisas, por estabelecer os fundamentos 
da teoria sociológica das emoções. Esta teoria procura também sublinhar o 
controlo individual e social da violência e os processos de longa duração 
que podem ser observados a este respeito. Em síntese, é uma teoria, acima 
de tudo, de desenvolvimento. DUNNING (1992, p. 19)  

 

Apesar do controle das emoções, a necessidade humana de senti-

las permanece, sendo, além de outras áreas5, também buscadas e vivenciadas no 

Esporte que, apesar de não ser uma batalha real, contém emoções verdadeiras, por 

serem as mesmas sensações de um confronto sem, contudo, infligir danos físicos ou 

a morte do adversário, graças às suas regras6, inicialmente cavalheirescas e 

aplicáveis às práticas esportivas de pessoas circunscritas a determinada classe e, 

posteriormente, com as conquistas trabalhistas e o aumento do tempo de lazer, 

também a um maior número de pessoas pertencentes a outras classes que se 

inseriram no mundo esportivo fugindo da rotina do dia-a-dia e em busca das 

excitações (emoções) provocadas pela participação e assistência em eventos 

atléticos de disputa. 

Nesse sentido, Dunning, no prefácio de “A busca da Excitação” tece 

considerações sobre a correlação entre guerra e Esporte: 

 

                                                 
5
 A dança, a música, o teatro, o circo, podem ser citados como exemplos de outras áreas em que 

também ocorre a possibilidade de manifestação das emoções, que, de acordo com o entendimento 
de Norbert Elias, nas sociedades civilizadas são emoções controladas. 
6
 Segundo o entendimento de Norbert Elias, o próprio desenvolvimento das regras esportivas para 

conter a violência no Esporte é indicativo de um melhor controle da violência (portanto, das emoções) 
na própria sociedade. 
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Deste modo, o desporto e a guerra envolvem formas de conflito que se 
encontram entrelaçadas, de maneira subtil, com formas de inter-
dependência, de cooperação e com a formação do “nosso grupo” e do 
“grupo deles”. Aliás, tanto um como o outro podem desencadear quer 
emoções de prazer quer de sofrimento e compreendem uma mistura 
complexa e variável de comportamento racional e irracional. A existência de 
ideologias diametralmente opostas – que sublinha, por um lado, que o 
desporto pode constituir um substituto da guerra e, por outro, que este 
fenômeno é o veículo ideal de treino militar, devido à dureza e à 
agressividade demonstradas pelos que nele participam – é também 
muito sugestiva quanto ao carácter homólogo e, talvez, da inter-relação das 
duas esferas.DUNNING (1992, p. 16) (grifo nosso) 

 

Importante observar as considerações do próprio ELIAS: 

 

No decurso do século XX, as competições físicas, na forma altamente 
regulamentada a que chamamos “desporto” chegaram a assumir-se 
como representação simbólica da forma não violenta e não militar de 
competição entre Estados, e não nos devemos esquecer de que o 
desporto foi, desde o primeiro momento, e continua a ser, uma competição 
de esforços dos seres humanos que exclui, tanto quanto possível, acções 
violentas que possam provocar agressões sérias nos competidores.ELIAS 
(1992, p. 45)

  (grifo nosso) 

 

[...] O desporto é, de facto, uma das maiores invenções sociais que os seres 
humanos realizaram sem o planear. Oferece às pessoas a excitação 
libertadora de uma disputa que envolve esforço físico e destreza, 
enquanto reduz ao mínimo a ocasião de alguém ficar, no seu decurso, 
seriamente ferido ELIAS (1992, p. 243) (grifo nosso).   

 

Assim, é possível entender que a excitação foi em parte direcionada 

para o Esporte que  auxiliou no controle da violência no campo esportivo, sendo 

utilizado pelo Estado como um dos mecanismos de controle das tensões sociais.  

Além dos elementos de sua teoria adiante analisados, Elias 

demonstra as relações existentes entre o desenvolvimento da estrutura de poder na 

Inglaterra, ou seja, a construção do Estado moderno inglês, e o desenvolvimento de 

passatempos que adquiriram características de Esporte. Percebe-se, desde logo, a 

forte relação entre o Estado e o Esporte.  

Elias demonstra, por exemplo, que os Jogos da Grécia Antiga eram 

menos civilizados (mais violentos) que o Esporte moderno. Uma das possíveis 

explicações refere-se à falta da figura do Estado naquela sociedade, entendido 

como ente central e estável para exercer firme controle sobre os meios de violência 

a exemplo do que aconteceu nos Estados – nações modernos: 
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Na Antiguidade, as regras do costume para acontecimentos atléticos 
“duros”, como o pugilismo e a luta, admitiam um grau de violência bastante 
mais elevado do que aquele que era admitido pelas regras do tipo das 
provas correspondentes do desporto. As regras deste último, além disso, 
são muito detalhadas e diferenciadas; em primeiro lugar, não são regras 
forjadas no costume mas regras escritas; sujeitas explicitamente a um 
criticismo racional e a revisões. O nível superior da violência física nos 
próprios jogos da Antiguidade era mais do que um dado isolado. Isso era 
sintomático de traços específicos na organização da sociedade grega, em 
especial no estádio de desenvolvimento alcançado por aquilo que nós hoje 
designamos por organização de “Estado” e pelo grau de monopolização da 
violência física nele integrada. A monopolização relativamente firme, estável 
e impessoal e o controlo dos meios de violência é um dos traços centrais 
dos Estados-nações contemporâneos. ELIAS (1992, p. 196)  

 

É nesse sentido que, para Elias, o surgimento e desenvolvimento do 

Esporte na Inglaterra durante o século XVIII, qual seja, a conversão dos 

passatempos em esportes na Inglaterra, tem íntima correlação com o 

desenvolvimento do governo parlamentar.  

Como explica Dunning (2001, p. 91-102), a Inglaterra pode ser 

considerada o berço e lar do Esporte moderno em função do dinamismo particular 

da configuração da Europa Ocidental em seu conjunto e da Inglaterra 

especificamente. Nesse sentido, o surgimento e desenvolvimento do Esporte na 

Inglaterra tem suas  razões  ligadas à trajetória específica da formação do Estado 

inglês quando comparada às trajetórias de formação de Estados emergentes, como 

Itália e Alemanha cujas tradições locais, até o século XIX, tendiam a prevalecer 

sobre as nacionais, como aconteceu com a ginástica de cunho nacionalista na 

Alemanha e a resistência alemã aos esportes ingleses. DUNNING (2001, p. 96-97)  

Na Inglaterra toda e qualquer eventualidade de um Estado 

absolutista ou altamente centralizado desapareceu no século XVII no curso da 

guerra civil, após o que (século XVIII), em paralelo à situação geográfica, as classes 

altas desenvolveram o sistema de partidos políticos e meios pacíficos de conduzir e 

resolver suas lutas políticas, característica denominada por Elias de 

“parlamentarização do conflito político”. A esportização das distrações também 

ocorreu de forma correlata a esse processo de parlamentarização ajudando a 

desenvolver nas classes altas maneiras menos violentas e mais civilizadas em seu 

lazer. DUNNING (2001, p. 97-98)  

O início da esportização na Inglaterra é analisado por Dunning em 

duas ondas. Na primeira onda, durante o século XVIII, observam-se os primeiros 

divertimentos que emergiam como Esporte, organizados em clubes fechados: 



 

 

25 

críquete, golfe, caça à raposa, corridas de cavalos, boxe. Na segunda onda, durante 

o século XIX o soccer e o rugby adotaram a forma moderna e as modalidades 

esportivas eram organizadas na forma mais aberta e universalista de “associações”, 

fato que assinalou o deslocamento do poder dos grupos de proprietários de terra em 

favor dos grupos burgueses. Essa segunda onda originou-se na elite das public 

schools, elite esta que tinha alto grau de independência em relação ao Estado. Essa 

autonomia facilitou a inovação e competição entre as escolas – uma das condições 

da esportização do futebol, rugby e soccer, que começaram a emergir como 

esportes modernos. DUNNING (2001, p. 98-99)  

Por volta do final do século XIX várias dessas formas de Esporte, 

ingleses na origem, começaram a propagar-se através do mundo. DUNNING (2001, 

P. 99)  

Mezzadri (1998, p. 38-47), apesar de analisar a estrutura do Esporte 

no Estado do Paraná, contribui, contudo, para o entendimento da dinâmica esportiva 

no país ao realizar considerações sobre a organização do Esporte e Lazer no Brasil 

a partir da legislação e ao empregar como modelo de análise a teoria de Norbert 

Elias, principalmente conceitos como “identidade nós”, “identidade eu” e 

“interdependência”, que, no caso do presente trabalho torna-se fundamental para a 

compreensão da centralização política e da organização e estruturação das práticas 

esportivas no país durante o Estado Novo, verificáveis no texto trazido pelo Decreto-

lei 3199/41, abordado no próximo capítulo. 

Segundo o autor, baseado nas concepções de Norbert Elias, a 

formação dos Estados modernos ocorre através de processos de longa duração e a 

efetivação desses Estados acontece quando se estabelecem como instituições 

burocráticas fundadas nas regulamentações das Leis.  

A organização, funcionalidade e estruturação do Estado não seguem 

modelo fixo, ocorrendo de maneiras distintas em períodos diferentes e seguindo a 

configuração de cada sociedade no interior de cada Estado. Contudo, de um modo 

geral, os Estados passaram a interferir mais diretamente no processo de civilização, 

pois criaram mecanismos de controle das ações de seus indivíduos, ocorrendo um 

controle interno mais eficaz dessas sociedades.  

Cumpre ressaltar que a formação do Estado faz parte de um 

espectro mais amplo da teoria de Elias, qual seja, o processo civilizador, podendo-se 

incluir o desenvolvimento do significado de Esporte nesse processo. Seguindo as 
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explicações de Gebara, a teoria do processo civilizador tem como ponto central a 

existência de um processo “cego” (não planeado) de “cortenização” e/ou 

parlamentarização dos guerreiros medievais. Gebara  (2002, p. 20-21) Nas palavras 

de GEBARA: 

 

 [...] a violência imbricada no cotidiano dos guerreiros cede lugar ao debate e 
ao refinamento das atitudes dos cortesãos. A solução dos conflitos e o 
controle da violência passam a ser encaminhados de formas distintivas em 
relação ao uso imediato e explícito da força/violência. Longe de constituírem 
uma antítese, violência e civilização são processos complementares, são 
formas específicas de interdependência. A civilização dependerá do estágio 
de controle da violência, do monopólio dos impostos que permitem constituir 
uma força suficientemente efetiva para impor a pacificação interna. Ou seja, 
o crescimento da economia e o estabelecimento do Estado jogam um papel 

fundamental nesse processo. GEBARA  (2002, p. 21)  
 

 

Assim, o desenvolvimento da sociedade pode ser entendido através 

do controle da violência que pode ser realizado pelo Estado com a centralização 

política, administrativa e controle da paz interna; por um processo de 

democratização, em função do aumento das cadeias de interdependência, 

notadamente pelo equilíbrio e democratização funcional do poder; e também pelo 

refinamento das condutas e aumento do autocontrole nas relações sociais e 

pessoais, quando ocorre um aumento da consciência na regulação do 

comportamento (Gebara, 2002, p. 21). Nesse sentido, Gebara explica: 

 

a) Os jogos existentes anteriormente à formação dos Estados modernos, 
dada a ausência de controles estáveis e centralizados, eram menos 
civilizados, ou, dito de outra forma, mais sujeitos a práticas sistemáticas de 
violência. Esta circunstância impediria a generalização de qualquer sistema 
de regras para além das fronteiras de uma cidade. 
b) Esse mesmo processo envolveu mudanças, mais ou menos 
concomitantes, na estrutura da personalidade das pessoas, tanto quanto em 
seus habitus. Crescentemente as pessoas passavam a divertir-se mais, 
participando de atividades físicas “regradas”, ao contrário de seus 
antepassados medievais, que se divertiam com a prática da violência nas 
atividades físicas. GEBARA

 
 (2005, p. 15)  

 

Percebe-se, então, que para Elias uma sociedade mais civilizada 

envolve controles externos e internos impostos às multidões e no que concerne ao 

Esporte são elementos centrais a violência, seu controle e agressividade enfocados 

em seu aspecto social, qual seja, as configurações sociais interdependentes.  

Assim, dois elementos da teoria do processo civilizador de Elias são 

utilizados no presente estudo: a interdependência e a configuração. A 
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interdependência refere-se às relações entre os indivíduos, entre os indivíduos e o 

Estado, entre os grupos sociais, e entre os grupos sociais e o Estado. As várias 

formas de relações da sociedade constituem redes de interdependência entre os 

grupos sociais, onde se situa o próprio indivíduo. À medida que a sociedade se 

desenvolve na esfera das relações humanas e no âmbito institucional, aumenta o 

grau de complexidade na rede de interdependência. Para Elias, a permanente 

ligação entre os indivíduos constitui uma rede, entendida como segue:  

 

Tal reificação é um encorajamento constante à idéia de que a sociedade é 
constituída por estruturas que nos são exteriores – os indivíduos – e  que os 
indivíduos são simultaneamente rodeados pela sociedade e separados dela 
por uma barreira invisível. Como veremos, estas concepções tradicionais 
serão substituídas por uma visão mais realista das pessoas que, através das 
suas disposições e inclinações básicas são orientadas umas para as outras 
e unidas umas às outras das mais diversas maneiras. Estas pessoas 
constituem teias de interdependência ou configurações de muitos tipos, tais 
como famílias, escolas, cidades, estratos sociais ou estados. ELIAS (2005, 
p. 15) 

 
 

 

Elias também ressalta que a interdependência tem quatro níveis de 

articulação nos grupos sociais (instituições) do Estado:  entre Estados, entre os 

indivíduos, do indivíduo  consigo mesmo e do indivíduo com a natureza. ELIAS 

(2005, p. 71-72)  

Nas redes de interdependência presentes na sociedade existem 

relações de poder. Esse jogo de poder define-se como processo dinâmico e 

permanente, sendo formado nas relações entre os indivíduos, entre os indivíduos e 

o Estado e entre os grupos sociais e o Estado, com as correlações de forças 

dependentes de cada contexto. De acordo com Elias, conforme a sociedade evolui, 

as redes de interdependência aumentam e tornam-se mais complexas. Nesse 

contexto, a inclusão das questões técnico-científicas (desenvolvimento tecnológico), 

por exemplo, tem relação com as conexões humanas e sua atual complexidade. Nas 

palavras de ELIAS: 

 

Quando nas sociedades científico-técnico-industriais atribuímos o nosso 
mal-estar às bombas ou às máquinas, aos cientistas ou aos engenheiros, 
estamos a fugir à difícil e talvez desagradável tarefa de procurar uma 
interpretação mais clara e mais realista da estrutura das conexões humanas, 
particularmente dos padrões de conflito que nelas se fundamentam. Esta 
estrutura é a única responsável pelo desenvolvimento e pela eventual 
utilização de armas científicas, pela vida atribulada nas fábricas e nas 
metrópoles modernas. O desenvolvimento tecnológico tem uma influência 
real no curso que tomam as interconexões humanas. Mas a realidade 
tecnológica “em si mesma” nunca pode ser a causa da vida atribulada das 
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pessoas e das forças compulsivas; estas são sempre provocadas pela 
utilização que fazemos da técnica e do seu ajustamento à estrutura social. 
ELIAS (2005, p. 26)  

 

Assim, na visão de Elias, quando se pensa, por exemplo, na questão 

do perigo das bombas nucleares, o enfoque deve recair não tanto sobre a tecnologia 

em si considerada, mas nas interconexões humanas, no modo como a ciência e a 

tecnologia são utilizadas sob pressão das lutas comuns pelas oportunidades de 

distribuição de poder. ELIAS (2005, p. 26)  

Observa-se, assim, que não existem processos de construção 

isolados, mas o desenvolvimento constante das relações humanas em suas 

prováveis abrangências. O ensinamento de Elias esclarece que as descobertas  e 

investigações científicas e tecnológicas podem interferir no desenvolvimento social, 

sendo que o grau das interferências depende da ação dos indivíduos. 

No presente estudo as redes de interdependência foram utilizadas 

para possibilitarem um melhor entendimento das relações estabelecidas entre as 

entidades esportivas e o Estado, da década de 40 até a década de 90. A estrutura 

esportiva no país foi sendo organizada gradativamente pela relação entre os 

indivíduos, as entidades esportivas e o Estado, formando redes de 

interdependência. 

O estudo também tece comentários sobre a organização e 

administração da estrutura esportiva nacional segundo a ótica da legislação 

esportiva abordada em cada período. Nesse sentido, a interdependência foi de 

fundamental importância, porque é considerada para comentar os significados do 

Esporte da década de 40 até o final da década de 90. No caso da década de 70 

ocorre um maior enfoque em direção às questões técnico-científicas, perceptível no 

aumento da preocupação da legislação esportiva com a técnica e o rendimento no 

Esporte. Na década de 90 consagram-se a espetacularização e o consumo 

relacionados às práticas esportivas.  

Outro elemento importante da teoria de Elias que norteia algumas 

discussões no presente estudo é a configuração. Nas relações entre os indivíduos 

há uma constante aproximação do “eu” com o “ele”, do “nós” com o “eles”. Elias 

explica essa categoria, escrevendo:  

 
Por configuração entendemos o padrão mutável criado pelo conjunto de 
jogadores – não só pelos seus intelectos, mas pelo que eles são no todo, a 
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totalidade das suas ações nas relações que sustentam uns com os outros. 
Podemos ver que esta configuração forma um entrançado flexível de 
tensões. A interdependência dos jogadores que é uma condição prévia para 
que formem uma configuração, pode ser uma interdependência de aliados 
ou de adversários. ELIAS (2005, p. 142-143)  

 

A configuração ou figuração é central para o pensamento de Norbert 

Elias, que busca, por meio dele, demonstrar a não adequação de se pensar em 

indivíduo e sociedade como se fossem duas entidades antagônicas e diferentes. 

Para Elias, quando se compreende os grupos humanos como configurações que os 

seres humanos formam entre si, os conceitos são melhor ajustados aos dados 

observáveis em comparação com a habitual separação do indivíduo e da sociedade. 

Conforme explica Dunning (1992, p. 25), as configurações referem-

se “à teia de relações de indivíduos interdependentes que se encontram ligados 

entre si a vários níveis e de diversas maneiras” e estão ligadas ao conceito de poder 

que para Elias, citado por DUNNING: 

 

 [...] é uma característica... de todas as relações humanas... Nós 
dependemos dos outros; os outros dependem de nós. Sempre que somos 
mais dependentes dos outros do que estes o são de nós, eles possuem 
poder sobre nós, quer nos tenhamos tornado dependentes deles pela sua 
utilização de força, ou pela nossa necessidade de sermos amados, pela 
nossa necessidade de dinheiro, cura, estatuto, carreira, ou simplesmente 
por excitação. DUNNING (1992, p. 26)  

 

Elias utiliza o modelo visualizado na realização de um jogo de 

futebol como forma de explicar a categoria configuração: 

 

De facto, o modelo dinâmico formado pelos jogadores e bola num jogo de 
futebol. Pode servir como explicação gráfica não só do conceito de 
“configuração social” mas, também, do conceito de “processo social”. O 
processo do jogo é exactamente este: uma configuração dinâmica de seres 
humanos cujas acções e experiências se interligam continuamente, 
representando um processo social em miniatura. [...] No comportamento em 
jogo, as duas equipas constituem, entre si, uma única configuração. Exige-
se a capacidade de distanciação de si próprio em relação ao jogo, de modo 
a reconhecer-se que as acções de cada lado se interligam constantemente 
com as dos seus adversários e, por esse motivo, é que os dois pólos 
opositores formam uma única configuração. ELIAS (1992, p. 86-87)  

 

No presente estudo a configuração é utilizada para entender a 

questão da identidade “nós” e identidade “eu” presentes ou não na legislação 

esportiva em análise. No caso do Decreto-Lei nº 3199 de 1941, por exemplo, 

percebe-se a presença da identidade “nós”, ao passo que, na Constituição de 1988 
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e legislação posterior (Lei Zico e Lei Pelé) é possível perceber em alguns momentos 

a transição da identidade “nós” para a identidade “eu”.  A configuração ajudou na 

análise das relações existentes entre as entidades esportivas e o Estado em cada 

período. A configuração auxiliou também no entendimento da maior ou menor 

interferência do poder governamental na estrutura esportiva em cada período 

histórico. 

A configuração e a interdependência, propostas por Elias e 

utilizadas no presente estudo, possuem uma comunicação intrínseca. Na análise 

teórica não existe separação entre elas. Assim, durante a análise da legislação 

esportiva referente a cada período selecionado, não são analisadas separadamente, 

mas em conjunto, o que possibilitou um melhor entendimento das relações 

estabelecidas entre as entidades esportivas e o Estado, dos significados do Esporte 

e da questão da identidade “nós” e identidade “eu” na legislação esportiva em 

análise. 

Para Dunning (1992, p. 28-29), nas sociedades industriais, a luta 

pelo controle do Estado é uma característica central do processo social, de 

comportamento da dinâmica de todas as sociedades – Estado, sendo esta luta 

direcionada em função da configuração da sociedade, destacando-se, entre outras 

características, o equilíbrio de poder entre os grupos constituintes, ou seja, o 

controle recíproco no interior dos grupos e entre estes, controle influenciado pela 

posição dos grupos no sistema de interdependências, pela organização entre seus 

membros e pelo acesso dos membros a instituições-chave e recursos do Estado. 

É possível perceber, então, dois pólos que se interligam: um Estado 

institucional centralizador e organizador das ações dos indivíduos, mas por outro 

lado a sociedade auxiliando diretamente na construção do Estado através das 

configurações existentes entre seus indivíduos. MEZZADRI (1998, p. 39)  

Nesta linha de raciocínio, Elias relaciona as ações dos indivíduos 

nos grupos sociais como configurações de uma identidade: a “identidade nós”, que 

pode ser representada tanto pela macro estrutura do Estado, quanto por instituições 

menores: igrejas, famílias, escolas e também as entidades esportivas.  

Sem dúvida, ao utilizar como exemplo o jogo de futebol para 

conceituar configuração, Elias (2005, p. 142) esclarece que a configuração é uma 

estrutura de jogo que pode ter uma hierarquia de muitas relações de “eu” e “ele”, 

“nós” ou “eles”, destacando que dois grupos de adversários no futebol que possuem 
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entre si uma relação de “nós” e de “eles” formam uma configuração singular. E 

explica: 

 

Só podemos compreender o fluxo constante do agrupamento dos jogadores 
de um dos lados, se virmos que o grupo de jogadores do outro lado também 
está num fluxo constante. [...]. Mais, torna-se mais claro, porque é que o 
conceito de poder se transformou de um conceito de substância num 
conceito de relação. No seio das configurações mutáveis – que constituem o 
próprio centro do processo de configuração – há um equilíbrio flutuante e 
elástico e um equilíbrio de poder, que se move para diante e para trás, 
inclinando-se primeiro para um lado e depois para o outro. Este tipo de 
equilíbrio flutuante é uma característica estrutural do fluxo de cada 
configuração. ELIAS (2005, p. 142-143)  

 

Estes exemplos, como esclarece Elias, ajudam a entender o 

conceito de configuração que pode ser aplicado tanto a grupos relativamente 

pequenos como a sociedades constituídas por milhares ou milhões de pessoas 

interdependentes: 

Professores e alunos numa aula, médico e doentes num grupo terapêutico, 
clientes habituais num bar, crianças num infantário – todos eles constituem 
configurações relativamente compreensíveis. Mas os habitantes da aldeia, 
da cidade ou da nação, também formam configurações embora, neste caso, 
as configurações não se possam percepcionar directamente, porque as 
cadeias de interdependência que os ligam são maiores e mais 
diferenciadas. ELIAS (2005, p. 143)  

 

Os chamados “Estados Nacionais” surgem a partir do século XVIII com 

maior organização e delimitações dos espaços, em que a “identidade nós” é 

representada por configurações de caráter nacional, por um lado pré-determinadas 

pelos governantes do poder central, mas por outro lado também pelos interesses 

dos indivíduos integrantes desse mesmo Estado. Contudo, como frisado acima, a 

existência da identidade “nós” nacional não impede outras configurações no interior 

dos grupos sociais. Elias esclarece qual seria a organização do Estado nacional ao 

explicar: 

 

Atualmente em todo o mundo, a era das tribos autônomas está chegando ao 
fim. Por toda a parte, elas estão cedendo aos Estados seu papel de 
unidades de sobrevivência independentes e de principais grupos de 
referência para a identidade – nós dos indivíduos. Pode ser que a atual 
identidade – nós do indivíduo, baseada em Estados nacionais, seja 
considerada quase como um dado. Nem sempre se recorda com suficiente 
clareza que o papel do Estado como referencial da identidade – nós da 
grande maioria de todos os seus membros, ou seja, seu papel de Estado 
nacional, tem data relativamente recente. ELIAS (2005, p. 168-169)  

 



 

 

32 

Observa-se, assim, na formação do Estado Nacional uma 

organização dos indivíduos em grupos sociais comuns vivendo sob uma 

circunscrição institucional, ou seja, a nação, com mecanismos para que os 

indivíduos vivam atrelados às ações de uma administração central, sem, contudo, 

deixarem de participar, através de suas configurações, na estruturação desse 

Estado Nacional. Trata-se da existência de uma via de duas mãos, segundo 

MEZZADRI: 

 

Verificamos a partir destas questões, a existência de uma via de duas mãos, 
de um lado o governo comanda algumas ações dos indivíduos (uma posição 
de cima para baixo) na outra ponta, a sociedade representada pelos 
indivíduos com seus “habitus”, comportamentos, configurações, exigindo 
outras ações dos governantes (perspectiva de baixo para cima), o equilíbrio 
dos interesses entre os governantes e os indivíduos, consolidada o processo 
de desenvolvimento do Estado Nação. MEZZADRI (1998, p. 40)  

 

Além da interdependência e da configuração, duas categorias 

específicas da teoria do processo civilizador de Elias, o desenvolvimento deste 

trabalho está atrelado à compreensão de nacionalismo, perceptível no entendimento 

de Esporte trazido pelo Decreto-Lei nº 3199 de 1941 e pela Lei nº 6251 de 1975. 

 

2.2 APONTAMENTOS SOBRE O NACIONALISMO 

 

O nacionalismo está relacionado com a idéia de unidade territorial e 

política de um país dentro de um sistema que garanta o desenvolvimento 

econômico interno (Coertjens, 2004, p. 250). Para isso, necessárias a construção e 

utilização de convenções e símbolos que permitam a identificação nacional. 

Característico do período entre guerras, 1918-1939, e também presente no país 

durante a Segunda Guerra e no regime militar (1964-1985) marcou diferentes 

aspectos políticos e sociais, possíveis de serem verificados tanto na esfera regional 

como mundial, permitindo também o entendimento da implantação e legitimação 

dos Estados-nações. O Esporte, nesse contexto, foi utilizado enquanto uma prática 

com objetivos de integração de indivíduos de diferentes características em torno de 

um território e uma cultura nacional, patrocinados por um Estado (COERTJENS, 

2004, p. 250). 

Em Os Alemães (Elias, 1997) esclarece que a prioridade dos 

valores humanistas e morais sofreu, na Alemanha, modificação para os ideais 
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nacionalistas, colocando uma imagem ideal do país e da nação acima dos ideais 

humanos e morais na escala de valores de cada indivíduo; fenômeno observado 

nas concepções das classes médias da maioria dos países europeus entre os 

séculos XVIII e XX. Tal ocorreu em função da ascenção de setores da classe média 

ao poder nesse período. Até o século XVIII o poder era exercido por setores da 

aristocracia, que adotava um código aristocrático de honra e civilidade, enquanto os 

setores da classe média adotavam um código de virtude com valores humanistas: 

 

Quando, em um país europeu após outro, homens oriundos da classe 
média ascenderam ao poder e cada vez mais repartiram com as 
tradicionais classes aristocráticas dominantes, ou pura e simplesmente 
tomaram delas, as rédeas do governo em suas sociedades, [...] as crenças 
e os ideais orientados para o futuro – a esperança de um futuro melhor – 
perderam para eles seu anterior significado. [...] No seu lugar, uma imagem 
idealizada de sua nação passou a ocupar o centro de sua auto-imagem, de 
suas crenças sociais e de sua escala de valores. As satisfações emocionais 
derivadas da visada para diante deram lugar às satisfações emocionais 
derivadas do olhar para trás. O cerne da “nós-imagem” e do “nós-ideal” 
delas foi formado por uma imagem de sua tradição e herança nacionais. [...] 
basearam cada vez mais seu orgulho e suas pretensões a um valor 
especial ora na ancestralidade de sua nação ora em realizações, 
características e valores nacionais aparentemente imutáveis. ELIAS (1997, 
p. 129) 

 

Quando a política de poder passou a ser adotada em nome de uma 

nação e não de um príncipe, não podia continuar sendo efetivada como política de 

uma pessoa e para uma pessoa. Era uma política adotada em nome de uma 

coletividade muito ampla, tendo conseqüências, como por exemplo, os sentimentos 

de lealdade e dedicação, que, de sentimentos de pessoa a pessoa passaram a ser 

vínculos emocionais de grau muito superior, de natureza simbólica – vínculos 

emocionais com os símbolos da coletividade cristalizadas e organizadas em torno 

de símbolos comuns sem explicações fatuais, considerados como valores 

absolutos, inquestionáveis, formando pontos focais de um sistema de crenças 

comuns. ELIAS (1997, p. 139) 

Entre os símbolos da coletividade, Elias concede um destaque 

especial aos símbolos verbais, explicando que possuem forte conotação emocional, 

sendo usados por seus membros, em situações apropriadas, com implicações de 

santidade e veneração: 

 

Quanto aos fatos, descontados os desenvolvimentos regionais ou locais, 
expressões como “uma nação”, “um povo” ou “o povo de um país”, “os 
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membros de um “Estado”, são quase sempre sinônimos. Mas em 
comunicações entre membros de um mesmo país, o termo “nação” tende a 
transmitir uma diferente gama e uma diferente profundidade de emoções. A 
coletividade a que o termo se refere está coberta por seu uso com uma 
aura emocional altamente específica e que assim lhe oferece a aparência 
de algo sumamente valioso e sacrossanto, digno de ser admirado e 
venerado. ELIAS (1997, p. 139-140)  

 

Segundo Elias, a crença na “nação” como um sacrossanto “nós-

ideal” surgiu em sociedades de massa diferenciadas, com serviço militar obrigatório 

e maior envolvimento da população em conflitos com outras sociedades de massa. 

Nesse contexto, apenas disciplina e obediência a uma determinada pessoa 

(príncipe ou comandante militar) não eram suficientes para o sucesso de um país 

numa luta de poder com outros. Nessas condições, era necessário que todos os 

cidadãos fossem compelidos por sua própria consciência e seus próprios ideais a 

subordinar suas necessidades pessoais às da coletividade, do país ou da nação, 

sacrificando a própria vida, se necessário. Era imprescindível que os membros 

individuais de todas essas sociedades de massa altamente diferenciadas do século 

XX fossem motivados pela crença na “nação”; pois nem sempre era possível 

explicar em termos fatuais os méritos da sociedade àqueles cujos serviços ou cujas 

vidas eram solicitados. ELIAS (1997, p. 140-141)  

Entendidas essas características, é possível compreender, então o 

que é o nacionalismo para ELIAS: 

 

O nacionalismo, mesmo numa análise sociológica preliminar, revela-se, 
assim, um específico fenômeno social característico das grandes 
sociedades – Estados industriais no nível de desenvolvimento atingido nos 
séculos XIX e XX. Está relacionado com as crenças grupais – embora seja 
claramente distinto delas – que representam a vinculação e a solidariedade 
de indivíduos em relação a coletividades tais como aldeias, cidades, 
principados ou reinos em etapas anteriores de desenvolvimento social. É 
uma questão de crença de uma espécie caracteristicamente secular. ELIAS 
(1997, p. 142-143) 

  
 

O nacionalismo, para Elias, envolve um sentimento de solidariedade 

e obrigação não apenas em relação a algumas pessoas ou a uma única pessoa em 

posição de mando, mas também em relação a uma coletividade que o próprio 

indivíduo forma com milhares ou milhões de outros indivíduos, coletividade 

organizada na forma de um Estado. Essa relação é mediada por símbolos especiais 

que despertam fortes emoções positivas nos indivíduos e que, apesar de serem 
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vistos como representantes deles próprios, são também tidos como algo superior e 

mais sagrado do que eles. ELIAS (1997, p. 143)  

Assim, ainda baseando-se em Elias, é possível entender que, com a 

crescente democratização das sociedades-Estados e com a nacionalização das 

atitudes e sentimentos da maior parte dos indivíduos pertencentes ao Estado, seus 

sentimentos e consciência passaram a ser o “eu-e-nós imagem” e também o “eu-e-

nós ideal”. 

Realizadas essas considerações sobre os elementos da teoria de 

Elias e seus ensinamentos acerca da formação do Estado, é possível, então, tecer 

alguns apontamentos sobre o Esporte e o processo civilizador, conforme o 

entendimento do autor. 

 

2.3 APONTAMENTOS SOBRE O ESPORTE E O PROCESSO CIVILIZADOR 

  

Ao abordar o Esporte no “processo de civilização”, Elias trata das 

diferentes trajetórias da formação do Estado na Europa, fundamental para entender 

os primeiros estágios do Esporte moderno. Como explica Dunning, o  termo 

“civilização”, mais particularmente entendido sob a ótica de “processo civilizacional” 

refere-se: 

 

[...] à seqüência potencialmente reversível das mudanças num longo tempo 
sofridas pelas sociedades dominantes da Europa ocidental, que fez com que 
seu desenvolvimento social levasse, num primeiro momento, os grupos 
dirigentes de suas sociedades e, mais tarde, os setores maiores de suas 
populações a se perceberem como “civilizados”. DUNNING (2001, p. 93) 

 

  Nesse sentido, a teoria de Elias busca entender o significado social do 

Esporte, destacando os processos de longa duração e dirigindo sua atenção a 

certos aspectos das diferentes trajetórias da formação do Estado na Europa, cuja 

análise é pertinente para entendimento dos estágios iniciais do Esporte moderno.  

No processo civilizador de Elias, os modelos sociais de conduta e de 

sensibilidade, notadamente em setores das classes sociais mais altas, do século XVI 

em diante iniciam um processo de transformação, passando seu domínio a ser mais 

rigoroso e diferenciado e ao mesmo tempo mais moderado e sem excessos de 

autopunição. Nas palavras do próprio autor: 
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A mudança encontrou a sua expressão num termo novo, lançado por 
Erasmo de Roterdão e utilizado em muitos outros países como símbolo de 
um novo refinamento das maneiras, o termo “civilidade”, que mais tarde deu 
origem ao verbo “civilizar”. Investigações posteriores tornam provável que o 
processo de formação do Estado, e, em particular, a sujeição da classe 
guerreira a um controlo mais severo, a “curialização” dos nobres nos países 
continentais, possuía algo de comum com a mudança verificada no código 
de sensibilidade e de conduta. ELIAS (1992, p. 41) 

 

  E Elias atenta para o fato de que, de forma idêntica, a investigação 

sobre o desenvolvimento do Esporte mostrou a existência de uma transformação do 

código de conduta e sensibilidade na mesma direção, exemplificando com os jogos 

populares com bola na Idade Média em relação ao futebol e ao rugby no século XIX 

e também o caso do desenvolvimento do boxe: 

 

Se compararmos os jogos populares realizados com bola nos finais da Idade 
Média, ou até nos inícios dos tempos modernos, com o futebol e o râguebi, 
os dois ramos do futebol inglês que emergiram no século XIX, pode notar-
se que existe um aumento da sensibilidade em relação à violência. A 
mesma mudança de orientação pode ser observada no caso do 
desenvolvimento do boxe. As formas mais antigas de pugilato, uma maneira 
popular de resolver conflitos entre os homens, não eram inteiramente 
desprovidos de regras. Porém, o uso dos punhos desprotegidos era 
acompanhado, freqüentemente, pela utilização das pernas como uma arma. 
[...] A luta com os nós dos dedos desprotegidos, como muitos outros 
combates corporais, assumiu as características de um desporto em 
Inglaterra, onde foi, pela primeira vez, sujeito a um rigoroso conjunto 
de regras que, entre outras coisas, eliminava por completo, o uso das 
pernas como armas. O aumento da sensibilidade revela-se pela introdução 
das luvas e, com o tempo, pelo acolchoamento destas e a introdução de 
várias categorias de jogadores de boxe, o que garantia um nível superior de 
igualdade de oportunidades. De facto, a forma popular de luta só 
assumiu as características de um “desporto” quando se verificou a 
conjugação entre o desenvolvimento de maior diferenciação e, de certo 
modo, de formas mais estritas de um conjunto de regras, e o aumento 
de protecção dos jogadores quanto aos graves danos que podiam advir dos 
confrontos. [...] A transição dos passatempos a desportos, a 
“desportivização”, se é que posso utilizar esta expressão como abreviatura 
de transformação dos passatempos em desportos, ocorrida na sociedade 
inglesa, e a exportação de alguns em escala quase global, é outro 
exemplo de um avanço de civilização. DUNNING (1992, p. 42-43) (grifo 
nosso) 

 

Percebe-se então, que, quanto mais avança o processo civilizador, 

as práticas esportivas tornam-se também mais controladas, menos violentas em 

relação aos praticantes e mais regradas. Nesse sentido, Esporte e civilização são 

processos interligados. 
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2.4 APONTAMENTOS SOBRE A DEMOCRATIZAÇÃO 

 

Outro termo utilizado no presente estudo, notadamente na análise 

do conceito de Esporte na Constituição de 1988, é a democratização. Para Elias a 

democratização está atrelada à disputa para controlar as instituições industriais, 

financeiras e educativas, ou seja, à luta para controlar o Estado, entendida como 

uma das principais características de comportamento da dinâmica das sociedades-

Estado. DUNNING (1992, p. 28-29)  

Nesse sentido, a democratização está associada ao equilíbrio de 

poder entre os grupos que constituem as sociedades-Estado e que é influenciado 

pelo nível em que a cadeia de interdependências facilita o que Elias chama de 

“democratização funcional”, entendida como: “o exercício de formas de controle 

recíproco no interior dos grupos e entre estes” (Dunning, 1992, p. 29). Conforme 

explica DUNNING: 

 

O equilíbrio também é influenciado pelo grau segundo o qual a posição dos 
grupos no sistema global de interdependências favorece a comunicação e a 
organização entre os seus membros e lhes permite o acesso a instituições-
chave e aos seus recursos, incluindo o acesso ao conhecimento 
estrategicamente significativo. DUNNING(1992, p. 29) 

 

Assim, para Elias, a democratização, denominada de 

“democratização funcional” refere-se a um processo que estabelece um equilíbrio de 

poder  no interior dos grupos e entre estes, que ocorre no processo de formação do 

Estado e da expansão das cadeias de interdependência. Conforme explica 

DUNNING: 

 

De acordo com Elias, a transformação social de longa duração que é 
referida [...], por meio de expressões que designam aspectos específicos, 
como “industrialização”, “crescimento econômico”, [...] é, de facto, uma 
transformação de longo prazo da estrutura social total. E considera que um 
dos aspectos mais significativos, [...], consiste na emergência de “cadeias 
de interdependência” mais extensas e mais diferenciadas, isto é, 
envolvendo a emergência de maior especialização funcional e a integração 
de grupos diferenciados, [...]. Além disso, de forma concomitante a este 
facto, [...], ocorre, nesse caso, uma mudança no sentido de um decréscimo 
de poder diferencial nos grupos e entre estes, ou seja, de maneira mais 
específica, observa-se uma mudança no equilíbrio de poder entre dirigentes 
e dirigidos, classes sociais, homens e mulheres, gerações, pais e filhos. 
DUNNING(1992, p. 319-320)
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Com relação às questões da democratização da prática esportiva,  

nesse momento mencionam-se algumas considerações de Gebara, para quem o 

desenvolvimento do Esporte nestes cem anos indica a constituição de outras 

relações conjunturais, devendo a democratização do Esporte ser compreendida 

atualmente em sua ambigüidade: 

 

A massificação do esporte não implica necessariamente sua 
democratização. Não são poucos os regimes autoritários, ou mesmo 
ditatoriais, que têm massificado a prática esportiva, isso sem, contudo, 
democratizar, no sentido de possibilitar às minorias (idosos, deficientes etc.) 
efetiva participação. De fato, a intervenção do Estado no mundo esportivo 
tem sido, freqüentemente, no sentido de induzir a prática esportiva na 
direção de projetos políticos nacionais voltados para a propaganda e a 
doutrinação. É recente, data de Barcelona, o distanciamento esportivo dos 
boicotes e da Guerra Fria; apenas a partir daí a vitória do esporte 
multimilionário e superproduzido se tornou evidente. GEBARA (2002, p. 13-
14) 

 

Nesse sentido, tendo em vista a Constituição de 1988 e a legislação 

posterior (Lei Zico e Lei Pelé) essas considerações precisam ser levadas em conta, 

pois, quando comparadas com a legislação anterior à Constituição de 1988, parece 

ter sido aberta, na legislação, a possibilidade de se pensar o Esporte como fator de 

participação e inclusão social, restando investigar a problemática apontada por 

Gebara, qual seja, o fato de significar não a democratização, mas a massificação. 

 

2.5 APONTAMENTOS SOBRE A MERCANTILIZAÇÃO E A ESPETACULARIZAÇÃO 

DO ESPORTE 

 

Enfim, para melhor entendimento dos valores e concepções 

associados ao Esporte, principalmente na década de 90, e verificáveis nas duas leis 

do período abordadas neste estudo (Lei Zico e Lei Pelé), necessário o entendimento 

de conceitos como a mercantilização e a espetacularização ligadas ao consumo e 

observáveis no tratamento dispensado ao Esporte. 

Dunning, ao abordar a luta pelo resultado, no âmbito do Esporte, e o 

seu significado social, utiliza uma visão configuracional para explicar a 

transformação do jogo em espetáculo. Para o autor, fundamental compreender os 

padrões de interdependência entre os grupos participantes. Nesse sentido, a 

presença dos espectadores em um evento esportivo pode induzir os jogadores a 
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esforçarem-se em fornecer um espetáculo, ou seja, quando os jogadores se tornam 

dependentes dos espectadores ou de ações externas como interesses comerciais, 

recompensas financeiras, entre outras, ameaçando o elemento jogo no Esporte. 

DUNNING (1992, p.310) 

Para o autor, a crescente seriedade do Esporte moderno está 

relacionada com as pressões recíprocas e os controles que atuam nas sociedades 

urbanas industriais e que se reproduzem no âmbito do Esporte (Dunning, 1992, 

p.311), tendo como uma das conseqüências observáveis a relação entre a atuação 

esportiva e a satisfação dos dirigentes e espectadores, estes últimos literalmente 

denominados pelo autor de “consumidores”: 

 

Em resultado disso, os desportistas de alto nível, homens e mulheres, não 
podem ser independentes e jogar por divertimento, sendo obrigados a 
dirigirem-se para os outros e a participar nos desportos com seriedade. Isto 
é, não podem jogar para si próprios, sendo forçados a representar unidades 
sociais mais vastas, como cidades, distritos e países. Como tal, fornecem-
lhes material e, ou também, recompensas de prestígio, facilidades e tempo 
para o treino. Em contrapartida, espera-se que realizem uma “actuação 
desportiva”, isto é, o tipo de satisfações que os dirigentes e os 
“consumidores” do desporto exigem, nomeadamente o espectáculo 
de um confronto excitante que as pessoas se dispõem a pagar para 
assistir ou a validação, através da vitória, da “imagem” e da “reputação” da 
unidade social com a qual se identificam esses dirigentes e “consumidores”. 
DUNNING(1992, p.321) (grifo nosso)   

 

Assim, para Dunning e Elias a espetacularização esportiva está 

relacionada com as interdependências entre os indivíduos, incluída nesse contexto 

a questão do consumo, qual seja, quanto maior for a rede de interdependência entre 

os indivíduos, maior o desenvolvimento do Esporte no interior da sociedade. O 

aumento da rede de interdependência ocorre em função do que Elias, na teoria do 

processo civilizador, chamou de individualização humana Elias (1994), sendo o 

Esporte apenas um dos elementos da especialização da sociedade. 

Os autores explicam que, com a espetacularização, o controle das 

ações no âmbito do Esporte passa a ser exercido, também, pelos espectadores, 

pelas regras das modalidades esportivas, e pelos consumidores esportivos. A 

constante troca nas relações entre os jogadores, entre os jogadores e os dirigentes, 

entre os jogadores e os consumidores e entre os próprios consumidores estabelece 

a complexidade da rede de interdependência e o nível da espetacularização 

esportiva.  
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Sobre a mercantilização e o consumo, Mezzadri (2000, p. 110-115) 

e Marchi Júnior (2004, p. 161-162) abordam o Esporte pela ótica da relação entre 

espetáculo esportivo e seu consumo como mercadoria, uma vez que o espetáculo 

esportivo reflete o nível de uma sociedade de consumo altamente industrializada, 

em que as ações dependem muito das variáveis econômicas. Nas palavras de 

Mezzadri, “o espetáculo esportivo é um produto a ser comercializado no interior da 

sociedade, como qualquer outra mercadoria”. MEZZADRI (2000, p. 111)   

Nesse aspecto, para explicar o Esporte como mercadoria e 

consumo, utilizam, além de outros autores e elementos conceituais, o entendimento 

de Morin (1975, p. 75) acerca de cultura de massa7, por estar ligada diretamente ao 

modelo de espetáculo organizado para a sociedade e, também, por ser constituída 

por determinados produtos inseridos na sociedade para o consumo. Por isso, Morin 

citado por Marchi Júnior, explica: 

 

É então possível começar a participar da civilização do bem-estar, e 
essa participação embrionária no consumo significa que o lazer não é 
mais apenas o vazio do repouso e da recuperação física e nervosa; não 
é mais a participação coletiva na festa, não é tanto a participação nas 
atividades familiares produtivas ou acumulativas, é também, 
progressivamente, a possibilidade de ter uma vida consumidora. 
MARCHI JUNIOR (2004, p. 161-162)  

 

Os autores revelam a forte ligação entre espetacularização, 

consumo e mercantilização; conceitos que não podem ser analisados e entendidos 

separadamente, tendo em vista suas constatações acerca da transformação do 

espetáculo esportivo em mercadoria voltada ao consumo. 

A espetacularização e a mercantilização do Esporte são 

características claramente identificáveis na legislação esportiva referente à década 

de 90 (Lei Zico e Lei Pelé), por isso, inicialmente abordadas neste momento.  

 

 

                                                 
7
 Para Morin, a cultura de massa se “desenvolveu a partir das massas populares urbanas e de uma 

parte dos campos têm acesso a novos padrões de vida: entram progressivamente no universo do 
bem-estar, do lazer, do consumo, que era até então o das classes burguesas. As transformações 
quantitativas (elevação do poder aquisitivo, substituição do trabalho da máquina pelo esforço 
humano, aumento do tempo de lazer) operam uma lenta metamorfose qualitativa: os problemas da 
vida individual, privada, os problemas da realização de uma vida pessoal se colocam, de hoje em 
diante, com insistência,  não  mais  apenas no nível das classes burguesas, mas da nova camada  
salarial  desenvolvida”. Ibid., p. 75. 
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CAPÍTULO III 

 

O ESPORTE NO DECRETO-LEI Nº 3199 DE ABRIL DE 1941 

 

O Estado não conhece direitos de indivíduos contra a 
coletividade. Os indivíduos não têm direito, têm deveres! Os 
direitos pertencem à coletividade! O Estado, sobrepondo-se à 
luta de interesses, garante só os direitos da coletividade e faz 
cumprir  os deveres para com ela. O Estado não quer 
reconhecer a luta de classes. As leis trabalhistas são as leis 
de harmonia social. 

 

(Discurso de Getúlio Vargas aos 
trabalhadores de São Paulo, em 27 de 
julho de 1938).  

 

Neste capítulo analisa-se o Decreto-Lei nº 3199 de 1941. Para 

tanto, inicialmente realizam-se alguns apontamentos sobre o início do Esporte no 

Brasil e o advento do Decreto-Lei nº 3199 de 1941, através do qual o Estado tentou 

centralizar as atividades esportivas, até então realizadas sem a interferência estatal. 

Em um segundo momento são realizadas algumas considerações 

sobre alguns aspectos sociais e políticos que permearam o surgimento do Estado 

Novo, bem como a questão do nacionalismo presente no período. 

Finalmente, em última etapa, analisa-se, especificamente, o 

conceito de Esporte trazido pelo Decreto-Lei nº 3199 de 1941 através da 

interpretação do conteúdo de alguns dispositivos do referido Decreto-Lei. 

 

3.1 COMENTÁRIOS SOBRE O INÍCIO DO ESPORTE NO BRASIL E O ADVENTO 

DO DECRETO-LEI Nº 3199/41  

 

O Esporte foi introduzido no Brasil de modo gradual, a partir da 

segunda metade do século XIX Mendes (1990, p. 35). A partir desse período 

começou a absorção dos costumes, hábitos e da cultura esportiva de outros países, 

principalmente dos países europeus, uma vez que a quase totalidade das 

modalidades esportivas praticadas no Brasil foi idealizada e desenvolvida na 

Europa. MENDES (1990, p. 35)  

Na última metade do século XIX, sob forte influência européia, 

algumas modalidades esportivas já tinham a adesão de restritos segmentos 
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populacionais, as elites brasileiras. Dois esportes se destacaram: o turfe, 

considerada a primeira modalidade praticada no Brasil,  e o remo. O turfe, por 

exemplo, prática lúdica de origem inglesa, vinculada à nobreza, agregava 

características esportivas associadas aos hábitos e costumes do regime 

monárquico/escravista. CAPRARO (2007, p. 62) 

Ao final do século XIX, nas metrópoles brasileiras, as modalidades 

esportivas então praticadas pelas elites locais, tornaram-se o principal elemento 

agregador de um novo valor filosófico e ético: o do ativismo, sob influência da 

medicina higienista européia, que apregoava o Esporte como forma preventiva e 

formadora de valores morais. No Rio de Janeiro, o contato com as praias e o mar 

passou a ser valorizado. Gradualmente, o turfe começa a dividir a atenção com 

esportes náuticos, como a natação e, de forma mais acentuada, o remo; práticas 

pertencentes ao movimento esportivo inglês e de interesse de jovens da elite, 

emergida no desenvolvimento modernizador do final do século XIX. CAPRARO 

(2007, p. 64) 

Assim, o Esporte foi gradualmente introduzido por brasileiros que 

residiram ou estudaram na Europa e, também, por imigrantes que também 

contribuíram para a introdução e disseminação de práticas esportivas no país. 

Lentamente o Esporte começou a propagar-se, ganhando a cada dia novos adeptos, 

até tornar-se um fato social de repercussão capaz de atrair, inclusive, a atenção do 

Estado 8, que até então não havia dado a devida atenção a Esporte como fato social 

e político MENDES (1990, p. 35) 

No caso do futebol, Capraro explica que era uma prática esportiva 

pertencente à cultura popular européia, sendo introduzida na virada do século XIX 

para o XX, junto com outras modalidades que começavam a se propagar no país 

nos moldes do amadorismo e fair-play  (Capraro, 2007, p. 67). Em suas palavras: 

 

Prática comum entre os imigrantes europeus, mas amplamente divulgada 
nos meios elitistas das metrópoles como um sofisticado modismo, o futebol 
logo ganharia a simpatia desta nova elite, de formação europeizada, ávida 
por movimento e símbolos de status social. CAPRARO (2007, p. 67)  

 

Em alguns anos, o futebol superou em número de adeptos outras 

modalidades de mais tradição no país como o remo, o turfe e o ciclismo, se tornando 

                                                 
8
 Entenda-se “Estado”, representado, no caso a ser analisado, pelo Governo de Getúlio Vargas e a 

política do Estado Novo. 
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o esporte preferido em todos os segmentos populacionais brasileiros em pouco mais 

de uma década. No período a sociedade urbana era recém formada, sendo 

necessária a consolidação de uma nova identidade nacional desvinculada do 

sistema colonialista. Nesse sentido, a introdução dos esportes no Brasil pode ser 

entendida como fator de transição de identidades, favorecendo a aproximação entre 

a sociedade local e elementos culturais europeus. CAPRARO (2007, p. 65) 

Entre os fatores essenciais para o estabelecimento deste novo 

contexto estava a chegada de imigrantes europeus, contribuindo para que o Esporte 

encontrasse as condições necessárias para ser organizado e difundido. CAPRARO 

(2007, p. 65) 

Assim, a imigração, ocorrida nesse mesmo período, também 

contribuiu para a introdução e disseminação de práticas esportivas no país. No caso 

do Paraná, por exemplo, a influência da imigração na organização esportiva do 

Estado é abordada por Mezzadri (2000, p. 17-37) ao discorrer sobre sua estrutura 

esportiva, contexto em que a vinda de imigrantes ocorreu pela necessidade de mão 

de obra para a agricultura, grandes obras públicas e o desenvolvimento industrial 

que começava no país a partir de meados do século XIX. MEZZADRI (2000, p. 21-

25) 

Nesse sentido, os imigrantes que chegaram ao Paraná trouxeram 

peculiaridades próprias de organização social de seu cotidiano, sendo responsáveis 

pela organização dos clubes sociais e esportivos e as modalidades esportivas 

praticadas no interior desses clubes. O conjunto das relações entre os clubes 

esportivos foi responsável pela primeira estrutura esportiva do Paraná, tendo cada 

clube configuração própria, estabelecendo a disposição política, cultural e social, 

bem como contribuindo na consolidação da sociedade paranaense. MEZZADRI 

(2000, p. 26) 

Após analisar o surgimento dos clubes no Paraná, Mezzadri 

comenta: 

 

O agrupamento dos clubes teve como reflexo, entre outros, a prática 
esportiva. Juntamente com os clubes, os imigrantes trouxeram algumas 
atividades esportivas, cuja prática, preliminarmente, fazia parte da 
sociedade civil organizada, vindo a consolidar-se em um processo 
permanente, pois não houve um ato isolado de um ou outro clube, 
constituindo-se no conjunto da sociedade que estava em formação. 
MEZZADRI (2000, p. 27) (grifo nosso). 
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De meados do século XIX (período aproximado da introdução do 

Esporte no país) até o Estado Novo o Esporte desconheceu a interferência do poder 

governamental. Não houve, neste período, qualquer ato normativo emanado pelo 

Poder Público que se possa citar como importante. Toda organização, estruturação 

e funcionamento provinham das entidades organizadas pela sociedade civil, que 

organizavam e propagavam o Esporte no país. Com efeito, as práticas esportivas e 

de lazer eram organizadas pela sociedade civil, sendo atividade social e não 

atividade de governos. 

Conforme alerta Veronez (2005, p. 159-161) várias modalidades 

esportivas, com regras estabelecidas já eram praticadas antes da intervenção 

estatal, como por exemplo: as primeiras regras do basquete, que foram traduzidas 

para o português em 1915; os campeonatos rigidamente regulamentados que 

aconteciam com periodicidade, como é o caso do Campeonato Brasileiro de 

Seleções Estaduais no atletismo, instituído em 1929; os clubes organizados com 

regimentos próprios que já haviam sido criados, como os clubes de futebol, em sua 

maioria criados entre o final de século XIX e início do século XX; as diferentes 

entidades de gestão esportiva já organizadas com estatuto próprio, como o Comitê 

Olímpico Brasileiro, criado em 8 de junho de 1914 (Veronez, 2005, p. 159-160); as 

seleções e equipes nacionais participantes de eventos internacionais de longa data.9 

Ou seja, nas palavras do autor: 

 

[...] enfim, a esfera esportiva já estava perfeitamente integrada à vida 
cotidiana na sociedade brasileira, portanto, já possuía uma história, cuja 
trajetória havia despertado o interesse das massas e da intelectualidade 
nacional. VERONEZ (2005, p. 160)

 
 

 

Percebe-se, então, que já existia um setor esportivo constituído por 

ocasião do surgimento e desenvolvimento do Estado Novo e promulgação do 

Decreto-Lei nº 3199 de 1941. 

O primeiro ato governamental de relevo ocorreu com a promulgação 

do Decreto-lei nº 1212 de 08 (oito) de abril de 1939 que fundou a Escola Nacional de 

Educação Física e Desportos, visando a formação de técnicos esportivos. 

CARVALHO (1985, p. 19)  

                                                 
9
 Quando o Decreto-Lei nº 3199 de 1941 foi promulgado, o Brasil já tinha participado de quatro 

edições dos Jogos Olímpicos: Antuérpia em 1920, Paris em 1924, Los Angeles em 1932 e Berlim em 
1936.  
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Em seguida, é promulgado o Decreto-lei nº 3199 de 14 (catorze) de 

abril de 1941, a legislação objeto de análise no presente estudo. Na década de 30, 

em pleno Estado Novo de Getúlio Vargas, o governo percebeu no Esporte um 

instrumento de projeção externa, capaz de garantir-lhe status no cenário 

internacional. É o que explica Mendes ao abordar o período: 

 

Estamos agora na década de 30 em pleno Estado Novo. Governa o país 
Getúlio Vargas, sustentado por um golpe de Estado. O Governo (não o 
Estado) percebe no esporte um instrumento de projeção externa, capaz de 
identificá-lo hegemonicamente no Cenário Internacional. Desta forma, e sob 
o pretexto de adequá-lo aos padrões e às exigências internacionais, lança 
suas garras sobre o esporte estabelecendo uma esdrúxula normatização 
sobre o esporte estatizante, cujo demérito é ter sufocado a liberdade e a 
criatividade até então reinantes. MENDES (1990, p. 35)

  
 

Se até a década de trinta o governo não intervinha diretamente nas 

atividades esportivas do país, a partir de 1941 intervém diretamente, promulgando o 

Decreto-lei nº 3199/41 Brasil (1941), estabelecendo as bases organizacionais do 

Esporte em todo o país, criando o Conselho Nacional de Desportos (CND) e os 

Conselhos Regionais de Desportos (CRD).BRASIL (1941)  

Carvalho explica a modificação na organização e estrutura 

esportivas ao escrever: 

 

A organização do esporte através do Decreto-lei nº 3199/41 observou a 
organização político-administrativa do país prevendo as ligas esportivas nos 
Municípios, as federações nos Estados, territórios e Distrito Federal e as 
confederações na União. Foi, sem dúvida, a partir do Decreto-lei 3199/41 
que se dividiu a administração de cada ramo esportivo através das suas 
respectivas confederações, federações e ligas esportivas, todas 
supervisionadas pelo Conselho Nacional de Desportos (CND). O 
supracitado Decreto-lei definiu as Confederações como as máximas 
entidades de direção do esporte nacional e as federações como organismos 
reitores do esporte em cada uma das unidades territoriais do país, 
considerando, desde então, como constituídas as seguintes Confederações: 
Confederação Brasileira de Desporto, Confederação Brasileira de 
Basquetebol, de Boxe, de Navegação a Vela e a Motor, de Esgrima e a 
Confederação Brasileira de Xadrez. CARVALHO (1985, p. 19). 

 

Percebe-se a tentativa de centralização criada por essa estrutura, 

pois não permitia a livre organização, a livre iniciativa, atrelando, a partir de então, os 

clubes criados e organizados pela sociedade civil às determinações do poder 

central, o que, gradativamente, enfraqueceu a participação dos clubes no que 

concerne à estruturação e organização das práticas esportivas e de lazer no país.  
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Essa tentativa de centralização com o intuito de atrelar setores da 

sociedade às determinações de um poder central pode ser pensada à luz dos 

apontamentos de Bobbio ao discorrer sobre o Estado e o poder  (Bobbio, 2004, p. 

76-86). Segundo o autor, aquilo que “Estado” e “política” têm em comum é a 

referência ao fenômeno do poder, que, de certa forma fundamenta a estreita relação 

entre o Estado e a política. Nesse sentido, a teoria do Estado apóia-se na teoria dos 

três poderes (executivo, legislativo e judiciário) e das relações entre eles. BOBBIO 

(2004, p. 76-77) 

Atrelando o conceito de Estado ao de política e o conceito de política 

ao de poder, Bobbio explica que o poder político pode identificar-se com a 

exclusividade do exercício da força física em determinado território, condição para a 

definição do poder político (Bobbio, 2004, p. 79-80). Em seguida, o autor aponta as 

três formas de poder: “econômico, ideológico e político, ou seja, da riqueza, do saber 

e da força”. BOBBIO (2004, p. 82) 

O poder econômico é aquele que se vale da posse de certos bens 

para induzir os que não os possuem a adotar uma certa conduta, determinando o 

comportamento alheio. Já o poder ideológico se vale da posse de certas formas de 

saber, doutrinas, conhecimentos para exercer influência sobre o comportamento 

alheio e induzir os membros de determinado grupo a realizar ou não uma ação. 

Enfim, o poder político, considerado o sumo poder, tem como meio específico o uso 

da força, distinguindo em toda a sociedade o grupo dominante. Bobbio (2004, p. 82-

83) No caso do poder ideológico, as palavras de Bobbio fazem lembrar a 

participação dos intelectuais no contexto do Estado Novo, adiante abordada: 

 

Deste tipo de conhecimento deriva a importância social daqueles que 
sabem, sejam eles os sacerdotes nas sociedades tradicionais, ou os 
literatos, os cientistas, os técnicos, os assim chamados “intelectuais”, nas 
sociedades secularizadas, porque através dos conhecimentos por eles 
difundidos ou dos valores por eles afirmados e inculcados realiza-se o 
processo de socialização do qual todo grupo social necessita para poder 
estar junto. BOBBIO (2004, p. 83) 

 

A tentativa, durante o Estado Novo, de atrelar os clubes às 

determinações de um poder central, qual seja, a centralização, pode refletir a 

questão do Estado e o exercício do poder em suas três manifestações: poder 

econômico, ideológico e político, porque, durante o Estado Novo, foi possível 
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perceber o Estado exercendo esses três tipos de poder, na tentativa de 

centralização em muitas áreas, inclusive na área esportiva. 

Foi, sem dúvida, a partir do Decreto-Lei 3.199/41 que dividiu-se a 

administração de cada ramo esportivo através das suas respectivas confederações, 

federações e ligas esportivas, todas supervisionadas pelo Conselho Nacional de 

Desportos (CND). O supracitado Decreto-Lei definiu as Confederações como as 

máximas entidades de direção do Esporte nacional (Brasil, 1941) e as federações 

como organismos reitores do Esporte em cada uma das unidades territoriais do país 

(Brasil, 1941), também voltando sua atenção aos clubes esportivos, considerados a 

base de toda a organização esportiva. Seu texto considerou-os como as entidades 

básicas da organização nacional do Esporte, denominando-os associações 

esportivas, sendo o local onde se pratica e ensina o esporte. BRASIL (1941)  

 

3.2 ASPECTOS SOCIAIS E POLÍTICOS QUE PERMEARAM O SURGIMENTO DO 

ESTADO NOVO 

 

Para tentar dar conta da análise presente neste item, utilizam-se 

algumas considerações de Veronez (2005, p. 138-178) sobre alguns aspectos 

sociais e políticos relacionados com o surgimento do Estado Novo.  

Vale ressaltar que seu estudo norteia-se por uma análise 

interpretativa, fundamentada em um referencial metodológico crítico, sobre as ações 

governamentais – as políticas públicas – formuladas e implementadas pelos 

governos que se sucederam no nível federal, visando responder às demandas 

sociais articuladas na esfera do Esporte. Em seu estudo, por exemplo, Veronez 

realiza, em item específico, uma abordagem do Esporte no Brasil na perspectiva de 

classes – elites e classes operárias. 

Nesse aspecto, o estudo de Veronez diferencia-se da linha teórica 

adotada por esta Dissertação e também por  autores como Mezzadri e Gebara, que 

têm como referencial teórico a teoria do processo civilizador de Norbert Elias, cujos 

elementos são abordados ao longo deste texto. 

Contudo, apesar das diferenças conceituais, relativas às linhas 

teóricas adotadas, o estudo de Veronez fornece um quadro bastante preciso dos 

aspectos políticos e sociais que permearam o surgimento tanto do Estado Novo, 

como dos governos federais posteriores. 
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O autor destaca, no período, a ocorrência de mudanças políticas, 

econômicas e sociais com a estruturação do mercado de “trabalho livre” no Brasil, 

verificando-se ações como estímulo à industrialização; um projeto de modernização 

da sociedade brasileira, particularmente sua economia; alianças e disputas entre 

oligarquias agrárias; o nascimento de uma burguesia industrial; o início e 

emergência de grandes centros urbanos VERONEZ (2005, p. 153-154)  

Um maior impulso no processo de industrialização originou uma 

civilização urbano-industrial, fazendo emergir classes e grupos até então estranhos à 

estrutura do Estado, com novo arsenal ideológico e novas expectativas políticas, 

surgindo e se desenvolvendo, por exemplo, greves operárias, o Partido Comunista 

Brasileiro (PCB) e revoltas militares; além de ruptura entre as classes que 

compunham o bloco do poder, causada por divergências de interesses regionais. 

VERONEZ (2005, p. 154) 

Apesar desse quadro de mudanças e conflitos, a ideologia liberal-

conservadora mostrou sinais de incapacidade em controlar esses conflitos e mediar 

as contradições de classe geradas no interior das relações sociais presentes na 

sociedade naquele período. VERONEZ (2005, p. 154-155) 

Esses fatores, entre outros como: a influência da Semana de Arte 

Moderna e a confluência de intelectuais que tentavam “explicar” a identidade do 

homem brasileiro; manifestações de denúncia e combate à velha ordem oligárquica, 

à política econômica e trabalhista e suas práticas corruptas e clientelistas – geraram 

uma crise que levaria o país à Revolução de 1930, confluindo para uma forte 

presença do Estado, que acabou assumindo para si a tarefa de tentar dirimir todos 

esses conflitos e arbitrar interesses tão divergentes e antagônicos, transformando-se 

em agente bastante presente no chamado “processo de modernização” da 

sociedade brasileira. VERONEZ (2005, p. 155) 

Nas palavras de NOGUEIRA: 

 

A modernização passaria, assim, a ser vista como dependente da 
intervenção de uma instância superior que integrasse e harmonizasse 
o progresso. Descartado o republicanismo radical, prolongada a 
marginalização das massas e represada a cultura popular dos cortiços, não 
haveria como impedir o crescimento do apelo ao Estado: diante 
daquela sociedade pobre, desagregada e precariamente tingida pela 
modernização, revalorizava-se a idéia ancestral (ibérica, lusitana) de 
que o Estado era a única instância capaz de subsumir os 
particularismo, promover o bem comum e a integração social.

 

NOGUEIRA (1998, p. 25) [grifo nosso] 
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Após discorrer sobre alguns dos aspectos relacionados ao seu 

surgimento, Veronez (1998, p. 155-156) estabelece uma visão panorâmica do 

Estado Novo, ao descrever algumas ações do governo de Getúlio Vargas. 

Entre essas ações, destacam-se: a fixação de bases para a 

construção de um novo Estado com nomeação de interventores nos Estados;  

criação de Ministérios e promulgação de várias leis, entre elas as leis trabalhistas e o 

Decreto-lei 3199/41 para o Esporte; intensa movimentação política, cujo exemplo 

mais significativo é o crescimento do fascismo por meio da Ação Integralista 

Brasileira (AIB). VERONEZ (1998, p. 155) 

Durante esse período, Vargas deu continuidade ao projeto de 

industrialização do país com a criação do Conselho Nacional do Petróleo (CNP), da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), entre outros, havendo também 

desenvolvimento de planejamento econômico para o Brasil. VERONEZ (1998, p. 

156)  

A denúncia de um suposto plano para instaurar o comunismo no 

Brasil levou à instauração de um regime autoritário com fechamento do Congresso 

Nacional e de partidos políticos, elaboração e promulgação de nova Constituição 

permitindo o controle dos poderes Legislativo e Judiciário. Igualmente, verifica-se 

uma crescente e intensa preocupação com a “defesa nacional” em função da 

Segunda Guerra Mundial e nessa seara com o “aparelhamento nacional” havendo, 

nesse período, acordos com os Estados Unidos (VERONEZ, 1998, p. 156). 

Outro aspecto importante refere-se à questão da identidade 

nacional, uma das preocupações do período, preocupação presente no Decreto-Lei 

nº 3.199/41, ao tentar estabelecer uma identidade nacional através do Esporte, 

sendo, portanto, alvo de atenção durante o Estado Novo. Essa necessidade de 

estabelecimento de uma identidade nacional, naquele período, era sentida não 

apenas pelo Estado, mas também pela sociedade e principalmente pelos intelectuais 

que tentavam “explicar” e estabelecer uma “identidade” própria para essa sociedade, 

com reflexos, então, no próprio Decreto-Lei 3199/41. Nesse sentido, toda uma 

intelectualidade estava voltada para essa preocupação: a questão da identidade 

nacional durante o Estado Novo. 

A sociedade no período em que se insere o Estado Novo estava a 

exigir uma nova configuração social, com destaque para a esfera pública, qual seja, 

exigência de um maior gerenciamento por parte do Estado. Por isso, os anos 20, 30 
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e 40 encontrarão os intelectuais cada vez mais repensando o papel do Estado diante 

da sociedade. 

Ao discorrer sobre literatura e cultura de 1922 a 1945, Candido 

explica que desde o tempo da Primeira Guerra Mundial, vinha-se esboçando uma 

renovação literária, ligada ao espiritualismo e ao simbolismo (Candido, 2000, p. 107) 

A década de 1930 será marcada por um romance neonaturalista e de inspiração 

popular, visando aos dramas contidos em aspectos característicos do país: 

decadência da aristocracia rural e formação do proletariado (José Lins do Rego); 

poesia e luta do trabalhador (Jorge Amado, Amando Fontes); êxodo rural, cangaço 

(Raquel de Queirós, Graciliano Ramos); vida difícil em cidades em rápida 

transformação (Érico Veríssimo) CANDIDO (2000, p. 113-114). 

Segundo Cândido, muito característico e mais interessante do 

período (década de 30) é o ensaio histórico-sociológico, sendo nomes de destaque 

Gilberto Freyre (Casa-grande e senzala), Sérgio Buarque de Holanda (Raízes do 

Brasil) e Caio Prado Júnior (Formação do Brasil contemporâneo, História econômica 

do Brasil). Conforme o autor, os ensaios desse gênero se multiplicam, tendo em 

vista a intensa pesquisa e tentativas de interpretação do país. Candido (2000, p. 

114) Sobre Gilberto Freyre o autor afirma: 

 

A obra de Gilberto Freyre assinala a expressão, nesse terreno, das mesmas 
tendências do Modernismo, a que deu por assim dizer coroamento 
sistemático, ao estudar com livre fantasia o papel do negro, do índio e do 
colonizador na formação de uma sociedade ajustada às condições do meio 
tropical e da economia latifundiária. CANDIDO (2000, p. 114) 

 

Sobre o período referente ao surgimento do Estado Novo, após 

qualificá-lo de “ditatorial” e “antidemocrático”, Cândido explica que coincidiu com o 

auge do Modernismo ideológico e com um recrudescimento do espiritualismo, 

estético e ideológico. E descreve bem as características de alguns intelectuais no 

período: 

 

O decênio de 30 é com efeito, no Brasil, sobretudo em seus últimos anos, de 
intensa fermentação espiritualista. Do Simbolismo, da pregação católica de 
Jackson de Figueiredo, do nacionalismo, resultarão várias tendências 
ideológicas e estéticas. O romance introspectivo de Cornélio Pena 
(Fronteira) e Lúcio Cardoso (Luz no subsolo, Mãos vazias); social, de Plínio 
Salgado (O esperado, O cavaleiro de Itararé); dramático, de Octávio de 
Faria (Mundos mortos, Caminhos da vida), exprimem, seja um 
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inconformismo com o neo-realismo dos modernos, seja com a sua 
interpretação geralmente radical da sociedade. CANDIDO (2000, p. 115) 

 

Os argumentos e explicações de Mônica Pimenta Velloso sobre os 

intelectuais e a política cultural do Estado Novo delineiam um panorama geral da 

importância e participação dos intelectuais na questão da identidade nacional, esta 

também presente no Decreto-Lei nº 3.199/41. Tendo por base a explanação da 

referida autora, Velloso (2003, p. 145-179), no período histórico estudado (décadas 

de 30 e 40) o Estado vinha se reordenando, se redefinindo, atingindo nova 

configuração. Nesse quadro surge a necessidade de legitimação de idéias de 

“intervenção” do Estado; reclama-se um Estado “antecipador”, que se antecipe aos 

conflitos.  Esse Estado precisa ser pensado, legitimado. E é nesse contexto que os 

intelectuais têm um papel importante. Há um “chamamento” dos intelectuais por 

parte do Estado. 

Há uma prática política que precisa ser legitimada, situações que 

necessitam de respostas, gerando demandas sociais que precisam ser atendidas. 

Vargas e assessores tiveram que administrar tais questões e os intelectuais tiveram 

participação importante no papel de legitimar o Estado, estando efetiva e 

assumidamente a seu serviço. Vivenciava-se um momento que reclamava dos 

intelectuais a explicação, a “reconstrução” da sociedade.  

Nas palavras da autora: 

 

É a partir da década de 1930 que eles passam sistematicamente a 
direcionar sua atuação para o âmbito do Estado, tendendo a identifica-lo 
como a representação superior da idéia de nação. Percebendo a sociedade 
civil como corpo conflituoso, indefeso e fragmentado, os intelectuais 
corporificam no Estado a idéia de ordem, organização, unidade. Assim, ele é 
o cérebro capaz de coordenar e fazer funcionar harmonicamente todo o 
organismo social. [...].No Estado Novo (1937-1945), essa matriz autoritária 
de pensamento, que confere ao Estado o poder máximo da organização 
social, vai adquirir contornos mais definidos. As elites intelectuais, das 
mais diversas correntes de pensamento, passam a identificar o Estado 
como cerne da nacionalidade brasileira. VELLOSO (2003, p. 148) (grifo 
nosso).  

 

Ou ainda: 

 

O período do Estado Novo é particularmente rico para a análise da relação 
entre os intelectuais e o Estado, já que nesse mesmo período se revela a 
profunda inserção desse grupo social na organização político-ideológica do 
regime. [...].Apresentando-se como o grupo mais esclarecido da sociedade, 
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os intelectuais buscam “educar” a coletividade de acordo com os ideais 
doutrinários do regime. VELLOSO (2003, p. 149)  

 

O entendimento da autora articula-se em torno de três idéias: a) os 

intelectuais chamando para si a responsabilidade de “pensar” a sociedade e o 

Estado brasileiro; b) a atuação prática dos intelectuais com sua inserção na vida 

política através da elaboração de um projeto cultural; c) as idéias que fundamentam 

o projeto cultural do Estado Novo, analisando a vinculação dos intelectuais 

modernistas com o regime. 

O intelectual responde ao chamamento do Estado Novo, que o 

incumbe de uma função: ser o representante da consciência nacional. Engajado nos 

domínios do Estado deve traduzir as mudanças ocorridas no plano político. O nome 

de Olavo Bilac é sempre mencionado como exemplo a ser seguido pelos 

intelectuais: 

 

Preocupado com a “educação cívica e sentimental das massas”, este 
intelectual é alvo dos maiores elogios por parte dos ideólogos do regime. 
Defendendo o Exército como força educativa disciplinadora e elegendo o 
senso de dever e obediência como valores supremos da nacionalidade, a 
figura de Bilac é recuperada como modelo do intelectual brasileiro. 
VELLOSO (2003, p. 155)  

 

Segundo a autora, os intelectuais aparecem como porta-vozes dos 

anseios populares porque seriam capazes de captar o “subconsciente coletivo” da 

nacionalidade. Nesse subconsciente estariam contidas as verdadeiras reservas da 

brasilidade que o Estado Novo viria recuperar, assegurando a continuidade da 

consciência nacional.  E mais: 

 

No Estado Novo a questão da cultura popular, a busca das raízes da 
brasilidade ganham uma outra dimensão. O Estado mostra-se mais 
preocupado em converter a cultura em instrumento de doutrinação do que 
propriamente de pesquisa e de reflexão. Assim, a busca da brasilidade vai 
desembocar na consagração da tradição, dos símbolos e heróis 
nacionais. VELLOSO (2003, p. 172) (grifo nosso). 

 

No caso do futebol, Capraro explica que entre as décadas de 1920 e 

40, Gilberto Freyre, autor de Casa Grande e Senzala, entendia que “o esporte de 

origem bretã já havia sofrido mudanças suficientes, tornando-se uma prática 

tipicamente brasileira, tendo como elemento fundamental a presença dos atletas 

mulatos e sua ginga e malícia” (Capraro, 2007, p. 1-2). Capraro ressalta que a tese 



 

 

53 

sociológica de Freyre foi defendida em 1947 pelo jornalista Mario Rodrigues Filho ao 

referenciar questões nacionalistas importantes no contexto das décadas de 1940 e 

50, como a discussão sobre a identidade nacional brasileira, relembrando a história 

do futebol brasileiro de forma literária, no mesmo estilo dos ensaios de cunho 

sociológico do próprio Freyre. CAPRARO (2007, p. 2)  

Capraro menciona também a figura de Mario Filho que, em 1936, era 

o proprietário do periódico Jornal dos Sports, com ênfase no futebol, e tendo como 

um dos principais cronistas José Lins do Rego, também admirador das teorias de 

Gilberto Freyre. O assunto principal perpassava pela questão da identidade 

nacional, manifesta através da prática do futebol. CAPRARO (2007, p. 2)  

Sem dúvida, sobre a questão da identidade nacional no futebol e a 

participação dos intelectuais nesse processo, Capraro argumenta: 

 

Constatou-se assim que, desde o começo do século XX, o esporte foi um 
elemento chave na construção de uma cultura política, fundamentada na 
questão do que seria a identidade nacional, sendo que diversos atores 
sociais participaram desse processo. Dentre eles, os que mais atuaram na 
construção e legitimação dessa cultura e identidade(s) nacional(is) foram os 
intelectuais. Fosse no campo político partidário, no meio empresarial, no 
aparelho do estado, ou na imprensa (crônica), a atuação dos intelectuais foi 
ao mesmo tempo fundamental e profundamente tensionada, à medida em 
que nunca existiu um único projeto de unidade nacional. CAPRARO (2007, 
p. 7)  

 

Quanto às imagens e símbolos, mencionados por Velloso, utilizados 

como instrumentos de doutrinação, Lenharo (1986) explica que a utilização de 

imagens e símbolos como dispositivos de propaganda atendia a finalidades políticas 

muito claras que os próprios teóricos do poder não escondiam: disseminar forte 

carga emotiva e sensorial para alcançar o público, fazendo emergir respostas 

emotivas de aceitação, contentamento e satisfação, na opinião do autor, reações 

passivas e não críticas: 

 

Há que se considerar também a fácil penetração e a eficiência política dessa 
instrumentalização em um terreno cultural preparado pelo uso e pelo culto 
das imagens, dos símbolos, das comparações – ensinamentos por meio de 
parábolas evangélicas, da fala figurativa, que o cristianismo e o catolicismo, 
em particular, costumam propagar. [...] Em outras palavras, dirige-se 
politicamente ao que interessa, sem a necessidade de precisá-lo, de 
demonstrá-lo; o convencimento é alcançado por outras vias, à margem das 
tensões ideológicas e das contradições que uma definição comporta. 
LENHARO (1986, p. 16)  
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Lenharo explica que boa parte dos símbolos e imagens próprios do 

discurso teológico foram apropriados e secularizados, tornando-se matéria de 

domínio público utilizada pelo governo do Estado Novo (Lenharo, 1986, p. 169-170). 

Nesse contexto, a metáfora do corpo prestou-se a esse movimento.10 E o autor 

exemplifica com os retratos e bustos de Vargas em locais públicos: 

 

Dá motivos a indagações a infindável quantidade de retratos de Vargas 
espalhados por repartições, casas de comércio, locais de trabalho e 
domicílios particulares de todo o país, assim como estátuas e bustos 
localizados estrategicamente nas praças e logradouros públicos. Essas 
imagens quase sempre restringem-se a focalizar a cabeça [...]. Era enorme 
o esforço desenvolvido pelas agências de propaganda e informação do 
regime no intuito de moldar a cabeça de Vargas de modo a que ela fosse 
reveladora de facetas que escapassem da esfera do homem comum. 
LENHARO (1986, p. 192-193)   

 

As imagens não eram construídas aleatoriamente, mas selecionadas 

e articuladas realçando-se as mais ricas ao imaginário religioso do povo brasileiro, 

buscando despertar o culto ao amor à pátria, a fé na prática e no futuro, o 

apostolado da pátria, a predestinação do líder e uma nova relação de comunhão 

entre Getúlio e as massas, as novas leis, atos e atitudes: 

 

O discurso do poder penetra e caminha por dentro do conjunto de símbolos, 
imagens e personagens familiares ao imaginário cristão. Sem querer calcar 
imagens sobre imagens [...] é possível perceber uma projeção da pessoa de 
Getúlio a um plano de divinização, desdobrável em uma trindade de 
imagens que se interpenetram e se contêm em uma só: Getúlio ora 
corresponde à imagem do Pai, que vela e protege pelos filhos [...]; ora 
identifica-se mais com a imagem do Filho, [...]; ora corresponde à figura do 
Espírito a iluminar os caminhos dos seus subordinados para uma nova 
ordem, amparada por outras luzes. LENHARO (1986, p. 194-195)   

 

Imagens e símbolos como “nação”, “povo” e “pátria” foram ajustados 

aos objetivos do regime, tido como relacionados à segurança nacional e à identidade 

brasileira, tendo os intelectuais um papel importante nesses objetivos, pois tentaram 

explicar e legitimar tais pensamentos. Igualmente, esses conceitos são percebidos e 

reforçados no âmbito do Esporte e na legislação referente, qual seja, no texto do 

Decreto-Lei nº 3199/41, principalmente conceitos como “nação”, “civismo” e 

“disciplina”.  

                                                 
10

 Expressiva uma citação do apóstolo São Paulo utilizada por LENHARO (1986)  ao início do capítulo 
5 de sua obra: “Como um só corpo temos muitos membros e os membros não tem todos a mesma 
função, assim muitos somos um corpo de Cristo, e todos e cada um membros uns dos outros” 
(LENHARO, 1986, p. 139).  
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No Brasil, o processo de implantação e consolidação do Estado 

nacional, visou, entre outras coisas, a criação de uma identidade nacional e a 

integração dos diferentes grupos sociais existentes no país através de medidas 

institucionais em vários setores, inclusive no Esporte. Esse processo esteve inserido 

em um contexto mais amplo observado no desenvolvimento histórico do 

nacionalismo no mundo, entendido como um termo que possibilita a compreensão 

da implantação e legitimação dos Estados-nações, cujo auge ocorreu no período 

entre guerras: 

 

Nesse período, o Brasil vivia o processo de consolidação do Estado nacional 
burguês, a partir da Revolução de 1930, com Getúlio Vargas dirigindo a 
economia e desenvolvendo mecanismos de controle estatal sobre outros 
setores da sociedade, principalmente, a educação e o Esporte. O novo 
Estado brasileiro criava instituições, leis e regulamentações que ampliavam 
a participação e o controle estatal na vida das pessoas. A proposta de 
Vargas representava uma alternativa contrária ao modelo oligárquico 
deposto em 1930. Essa proposta procurou criar e legitimar uma cultura 
nacional, independente das complexidades culturais que existiam. A partir 
daí, a idéia de um Brasil e uma cultura brasileira se fortalecem e a 
normatização estatal mostra-se um veículo indispensável. COERTJENS 
(2004, p. 250) 

 

Nesse contexto o Esporte tornou-se um dos mecanismos do 

nacionalismo que contribuíram para a construção da identidade nacional. A nação é 

uma entidade social e política vinculada a uma forma de Estado territorial moderno. 

A implantação e desenvolvimento do Estado nacional ocorreu quando o modelo 

político e econômico do liberalismo11 entrou em crise sendo derrubado em diversos 

países da Europa e da América por uma postura centralizadora do Estado, a partir 

do final da Primeira Guerra Mundial. 

No Brasil, isso aconteceu devido a alguns processos que levaram à 

Revolução de 1930 como por exemplo, o esgotamento da hegemonia agrário-

exportadora e sua substituição por uma “estrutura de base urbano-industrial”, projeto 

                                                 
11

 A doutrina liberal foi desenvolvida por pensadores como Adam Smith, Jeremy Bentham e James 
Mill. A visão de Adam Smith (século XVIII) tem forte justificativa econômica, à medida que entende o 
indivíduo impulsionado pelo desejo de melhorar suas condições e aumentar seus bens. Nesse 
sentido, enfatiza o funcionamento livre e ilimitado do mercado para se alcançar o bem estar social. 
Para a doutrina liberal de Smith , o comércio e as manufaturas são os setores que estabelecem a 
ordem e o bom governo. Por isso, a realização do bem-estar coletivo ocorre através da motivação e 
ação individual em busca do ganho econômico. Nesse sentido, Adam Smith entende que o papel do 
Estado (Estado Liberal) deve ser o mais periférico possível em relação à dinâmica social, devendo 
proporcionar maior liberdade ao mercado. Na visão de Smith, não há contradição entre o acúmulo 
ilimitado de riqueza e a coesão social. Explicação baseada em: CARNOY, Martin. Estado e teoria 
política. 3. ed. Campinas: Papirus, 1990. p. 37-48. (ou CARNOY, 1990, p. 37-48)     
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que ficou conhecido como “nacional-desenvolvimentismo”, inicialmente uma reação 

à crise de 1929, fazendo emergir grupos até então estranhos à estrutura do Estado, 

com novo arsenal ideológico e novas expectativas políticas, surgindo e se 

desenvolvendo, por exemplo, greves operárias, o Partido Comunista Brasileiro 

(PCB) e revoltas militares; além de ruptura entre os grupos que compunham o bloco 

do poder, mostrando-se a ideologia liberal incapaz de mediar esses conflitos e 

contradições de setores presentes na sociedade naquele período. Por isso, o projeto 

desenvolvimentista do Estado Novo contou com o apoio de setores da sociedade e 

foi impulsionado com forte presença do Estado em várias esferas da vida social. 

VERONEZ (2005, p. 40-42)  

Nesse período, o Estado assumiu inúmeras funções sociais com o 

objetivo de desenvolver uma estrutura política que garantisse relativa independência 

econômica, competitividade internacional e identidade nacional, estando o 

nacionalismo relacionado com a idéia de unidade territorial e política de um país 

dentro de um sistema de garantia do desenvolvimento econômico interno. 

Para isso, foram necessárias a utilização e a construção de 

determinadas convenções e símbolos que possibilitaram a identificação nacional. 

Nesse processo, ocorreu a incorporação de um número cada vez maior de pessoas, 

principalmente aquelas de classes populares e grupos étnicos diferentes em um 

projeto nacional. 

O termo nacionalismo utilizado por Hobsbawm define-o como 

sendo: “fundamentalmente um princípio que sustenta que a unidade política e 

nacional deve ser congruente” (Hobsbawm, 1990, p. 18) e compreende a nação 

entidade presente em diversos países da Europa e América do final do século XVIII 

até o início do século XX após um processo de construção de símbolos e 

convenções de identificação nacional, pressupondo indivíduos que se consideram 

pertencentes a uma “nação”, ou seja, com um sentimento de “pertencimento 

nacional” (Hobsbawm,1990, p. 18). Sobre o Esporte nesse contexto, como forma de 

introjetar sentimentos nacionalistas nos indivíduos, o autor escreve: 

 

Entre as guerras, porém, o esporte internacional tornou-se, como George 
Orwell lgo notou, uma expressão de luta nacional, com os esportistas 
representando seus Estados ou nações, expressões fundamentais de suas 
comunidades imaginadas.  
[...] O que fez do esporte um meio único, em eficácia, para inculcar 
sentimentos nacionalistas, de todo modo só para homens, foi a facilidade 
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com que até mesmo os menores indivíduos políticos ou públicos podiam se 
identificar com a nação, simbolizada por jovens que se destacavam no que 
praticamente todo homem quer, ou uma vez na vida terá querido: ser bom 
naquilo que faz. A imaginária comunidade de milhões parece mais real na 
forma de um time de onze pessoas com nome. O indivíduo, mesmo aquele 
que apenas torce, torna-se o próprio símbolo de sua nação. HOBSBAWM 
(1990, p. 171) 

 

A abordagem de Hobsbawm parte do pressuposto de que no 

Esporte é possível observar-se a reprodução das diferenças e lutas de classes 

sociais, descortinando as diferenças no sistema. Tal visão é decorrente de seu 

entendimento de Estado como fruto do desenvolvimento econômico e de sociedade 

como organização vislumbrada na perspectiva de divisão de classes: burguesia, 

classe média e classe operária. 

Para Elias, como abordado anteriormente, imprescindível o 

entendimento do processo civilizador. Nesse sentido, seu entendimento de Estado 

está atrelado ao controle e monopólio da violência e dos impostos, enquanto a 

compreensão de sociedade liga-se às configurações e às relações de 

interdependência entre os indivíduos. Nessa ótica, o Esporte torna-se elemento de 

leitura do estágio de desenvolvimento de determinada civilização pela análise da 

sistematização das regras esportivas adotadas por aquela civilização. 

Para fins do presente estudo, os ensinamentos dos dois autores são 

considerados, mas, sem perder de vista a distinção entre eles, ambos entendem 

que Esporte e Estado estão intrinsecamente e intimamente interligados.  

Desse breve comparativo é possível entender que o 

desenvolvimento do nacionalismo, além de estar relacionado com mecanismos 

econômicos, administrativos, científicos, tecnológicos e políticos, também está 

atrelado com as crenças grupais, qual seja, com o sentimento de solidariedade e 

obrigação em relação a uma coletividade que o próprio indivíduo forma com 

milhares ou milhões de outros indivíduos, coletividade organizada na forma de um 

Estado. Esse assume políticas que visam legitimar e divulgar o seu poder: a 

comunicação de massa, o rádio, as grandes competições esportivas, todos servindo 

como um instrumento de propaganda do Estado e de uma cultura considerada 

nacional, fortalecendo e integrando os diferentes grupos sociais em torno de um 

imaginário nacional.  

A escolarização em massa e o desenvolvimento tecnológico dos 

meios de comunicação contribuíram para a padronização da língua falada e escrita, 
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aspectos que foram considerados fundamentais na constituição da identidade 

nacional e, no Brasil, sofreu um impulso a partir do governo de Getulio Vargas, 

observando-se, então, a preocupação do Estado com aspectos relacionados à 

identificação nacional. 

O Esporte, nesse período, assume papel significativo nesse 

processo, por proporcionar uma ruptura entre a esfera privada e local para a esfera 

pública e nacional, de modo a tornar-se um símbolo de integração e unidade de 

diferentes grupos no Estado-nação. Nesse contexto, o Esporte proporcionava o 

fortalecimento dos ideais nacionais.  

Essa idéia esteve presente na constituição da identidade brasileira 

ao longo do século XX, mas foi a partir do governo Vargas que as questões 

esportivas passaram a ter destaque nas políticas públicas. Sem dúvida, nas décadas 

de 30 e 40, as atividades esportivas caracterizavam-se pela importância dada à 

educação moral da juventude, à obediência às autoridades, à valorização das raízes 

nacionais e à construção de uma forte nação brasileira. Havia a preocupação por um 

ideário nacionalista associado com a prática de algum Esporte, perceptível na 

concepção de Esporte adotada pelo Decreto-lei nº 3199 de 1941. 

 

3.3 O ESTADO NOVO, O ESPORTE E O DECRETO-LEI 3199/41 

 

Sobre a chamada Era Vargas, qual seja, o Estado Novo, observa-se 

na tese de Mezzadri (2000, p. 38-39) que, até a elaboração do Decreto-lei 3199/41 a 

presença do Estado na área esportiva era insignificante, pois o Esporte não possuía 

uma regulamentação única, sendo desenvolvido sem sistematização apropriada. 

Destaca o autor que para entender o processo de desenvolvimento do Estado e do 

Esporte é necessário entender como o governo Vargas vinha administrando o país. 

Para tanto, fundamental entender a forte centralização 12, a questão da identidade 

nacional e o destaque à coletividade. 

Na década de 30, o governo de Getúlio Vargas impulsiona um 

projeto de desenvolvimento de forças produtivas, de construção e integração de uma 

                                                 
12

 Concentração do poder burocrático nas mãos dos políticos, que buscavam regulamentar a grande 
maioria das áreas de alcance da sociedade. Centralização das relações entre a sociedade, os 
indivíduos e o Estado, delimitando as áreas de participação da sociedade, atingindo diretamente a 
vida cotidiana dos indivíduos. 
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identidade brasileira. Ocorrem alterações na legislação trabalhista, na participação 

política e na constituição de uma cidadania brasileira, de forma a estender direitos e 

deveres para uma maior parcela da população (Coertjens, 2004, p. 254). Como 

explica Mezzadri, o poder da burocracia no Estado Novo estava concentrado nas 

mãos dos políticos, que tentavam regulamentar a grande maioria das áreas de 

alcance da sociedade, tentando estabelecer uma identidade nacional seguindo os 

padrões delimitados pelo governo do Estado Novo (Mezzadri, 2000, p. 38-39). Em 

suas palavras: 

 

Essa posição foi verificada pelos  discursos e propostas do governo. Cabe 
destacar que as ações políticas representavam a centralização das relações 
entre a sociedade, os indivíduos e o Estado. A regulamentação da 
burocracia, por parte do governo, delimitou as áreas de participação da 
sociedade, atingindo diretamente a vida cotidiana dos indivíduos. Mezzadri 
(2000, p. 39)  

 

Observa-se o Estado interferindo mais diretamente na organização 

de instituições e grupos sociais utilizando-se, principalmente, da alfabetização em 

massa como veículo de aperfeiçoamento do trabalhador e transmissão do ideário 

nacional. Assim, são efetivadas, no Brasil, modificações na legislação educacional, 

criando uma política nacional de educação e esportes mais organizada, estruturada 

e centralizada (Coertjens, 2004, p. 254). Nas palavras de LENHARO: 

 

Vem do Estado a única voz que fala em nome de todos os brasileiros. O 
homem comum, o cavaleiro dos salões, o homem e a mulher do campo, 
o operário, o comerciante, são descaraterizados socialmente para serem 
recuperados na perspectiva de uma identidade que a organicidade na 
Nação engendrara através da harmonia social já alcançada. O Estado 
oferece a certeza de uma socialização depositária do imbricamento da 
vida política à social. LENHARO (1986, p. 35)   

 

É importante ressaltar o significado, a concepção transferida para o 

Esporte no Brasil, nesse período, possuindo papel fundamental na construção da 

identidade brasileira: 

 

Na perspectiva nacionalista, oficializada no período de Getúlio Vargas, o 
esporte se encontrava privilegiado como modelador moral e cívico do povo, 
ocupando lugar de destaque na pauta de preocupações do Ministério de 
Gustavo Capanema. Na Constituição de 1937, tornavam-se obrigatórias as 
aulas de Educação Física nas escolas de primeiro e segundo graus. 
Surgiram iniciativas como a criação da Escola de Educação Física e 
Desportos da Universidade do Brasil no Rio de Janeiro (1939). SILVA (1997, 
p. 64)  
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O governo brasileiro, nesse período, encarava o Esporte como 

portador de um significado político, indo além da questão técnica e fisiológica, 

abrangendo uma intencionalidade social, ou seja, para o Estado Novo o Esporte era 

importante transmissor e divulgador de um conjunto de idéias patrocinadas pelo 

Estado, pelo poder de exercer forte influência não apenas no físico, mas também no 

“espírito” e na moral do indivíduo (Coertjens, 2004, p. 255). Os desfiles da Semana 

da Pátria são um exemplo, perfeito, do objetivo cívico do Esporte, ao encontrarmos, 

naquela época, a participação organizada e marcial das sociedades esportivas, 

mostrando suas modalidades esportivas características. COERTJENS (2004, p. 255)  

Para o governo do Estado Novo, o Esporte, ao fortalecer o corpo, 

também fortaleceria a pátria, por exigir força, disciplina, obediência, juventude e 

integração, perspectiva percebida com o desenvolvimento de idéias nacionalistas, 

sendo a atividade esportiva associada à formação de uma identidade nacional. 

COERTJENS (2004, p. 255)  

Essa concepção de Esporte é observada no Decreto-Lei nº 3199/41, 

que organizou o Conselho Nacional de Desportos, destinado a orientar, fiscalizar e 

incentivar a prática esportiva em todo o país. Por essa legislação as sociedades 

esportivas ficaram obrigadas a constituir suas diretorias exclusivamente com 

cidadãos brasileiros, restringindo a participação dos estrangeiros na administração 

dos clubes, padronizando e nacionalizando a prática esportiva no Brasil. 

Coertjens, Guazzelli e Wasserman (2004, p. 257) exemplificam, no 

caso dos programas de regatas oficiais da época, a relação entre os clubes de remo 

e as autoridades do período Vargas, trazendo frases que demonstram o cuidado 

dado por essas pessoas aos esportes, confirmando a importância e o esforço 

direcionado aos esportes no processo formação de uma identidade nacional. 

Destacam-se dois pronunciamentos do próprio Vargas: 

 

O Desporto é uma escola de coragem, exercitai-vos no Remo. Remar é 
fortalecer o organismo. Quem o faz torna-se disciplinado, com o caráter 
firme e a alma nobre. Fazei os desportos pela pátria. (Getúlio Vargas. 
Confederação Brasileira de Desportos, 1939). 
[...] Incentivar e desenvolver os esportes é obra de sadio patriotismo.  
(Getúlio Vargas. Federação Aquática do Rio Grande do Sul, 1945). 
COERTJENS, GUAZZELLI e WASSERMAN (2004, p. 257)  
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A transição do modelo liberal de administração, para um modelo 

centralizador, interferiu diretamente na vida cotidiana dos indivíduos, inclusive no 

que concerne às práticas esportivas. MEZZADRI (2000, p. 39)  

A implantação e desenvolvimento do Estado nacional ocorreu 

quando o modelo político e econômico do liberalismo foi substituído por uma postura 

centralizadora do Estado, a partir do final da Primeira Guerra Mundial. No Brasil, o 

projeto que ficou conhecido como “nacional-desenvolvimentismo”, fez emergir 

grupos até então estranhos à estrutura do Estado, com novo arsenal ideológico e 

novas expectativas políticas, além de ruptura entre os grupos que compunham o 

bloco do poder, mostrando-se a ideologia liberal incapaz de mediar esses conflitos e 

contradições de setores presentes na sociedade naquele período. VERONEZ (2005, 

p. 154-155)  

Nesse sentido, o projeto desenvolvimentista do Estado Novo contou 

com o apoio de setores da sociedade e foi impulsionado com forte presença do 

Estado em várias esferas da vida social, assumindo a entidade estatal a tarefa de 

tentar dirimir todos esses conflitos e arbitrar interesses tão divergentes e 

antagônicos, assumindo funções sociais e buscando desenvolver uma estrutura 

política que garantisse relativa independência econômica, competitividade 

internacional e identidade nacional. VERONEZ (2005, p. 154-155)  

Quanto à questão da identidade nacional, Mezzadri (1998, p. 40), 

explica que a nova organização institucional buscava identificar o caráter nacional da 

“identidade nós” brasileira, identidade esta estabelecida pelos padrões e 

entendimentos do Estado Novo. Nesse contexto, a regulamentação esportiva por 

parte do governo federal buscava estabelecer uma relação, uma administração 

visando sistematizar  as práticas esportivas no país, sendo o Estado presente e 

determinante: 

 

Cabe destacar que essas ações representavam em muito, o sentimento 
da sociedade, pois as configurações daquele período indicavam para 
um Estado mais presente e determinante. Na linha das regulamentações 
institucionais, destacamos em particular as integrações, sistematizações e 
os planejamentos das práticas do Esporte e do Lazer. MEZZADRI (1998, p. 
41) (grifo nosso) 
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O Esporte, naquele período, foi eficaz instrumento para fortalecer a 

centralização, a identidade nacional, a coletivização e as concepções ideológicas de 

Estado. Segundo MEZZADRI: 

 

Como o país estava passando por um momento da construção da 
identidade-nós nacional, existiram através das legalizações do Esporte e 
Lazer mecanismos de interferências nas institucionalizações e nas práticas 
das atividades. A utilização das práticas esportivas por parte do 
governo, contribuiu para que o governo pudesse alcançar alguns dos 
objetivos propostos. MEZZADRI (1998, p. 41) (grifo nosso) 

 

Na construção das redes de interdependência entre a sociedade e o 

Estado, no caso do Esporte, então institucionalizado, foi observada a posição de 

cima para baixo, ou seja, a posição tomada pelo governo federal na perspectiva da 

construção da identidade nacional projetada a partir dos interesses do governo. 

Essa aparente posição tomada com relação à institucionalização do 

Esporte através da regulamentação, ou seja, de cima para baixo, é, segundo 

Mezzadri (1998, p. 41), apenas uma das possíveis abordagens sobre a questão: a 

construção da “identidade-nós” nacional. Contudo, não leva em conta os outros 

conceitos da teoria de Norbert Elias: a vida cotidiana dos indivíduos e nem o habitus, 

o que, segundo o autor, possibilitaria a visão de baixo para cima. 

Enquanto Mezzadri apóia-se na teoria do processo civilizador de 

Norbert Elias, Veronez (2005, p. 159-160), adotando uma metodologia crítica, com 

enfoque na perspectiva da luta de classes, explica que a partir dos anos 1930 houve 

uma mudança no padrão de intervenção do Estado na sociedade e, em especial, no 

setor esportivo, mais intensamente a partir do período da Era Vargas conhecido 

como Estado Novo. E esclarece: 

 

A esfera esportiva não ficou imune a todas essas mudanças. No Brasil, as 
ações governamentais que objetivaram regulamentar, ordenar e 
controlar de forma direta o setor esportivo ocorreram depois deste ter 
atingido um grande desenvolvimento institucional no âmbito das 
relações privadas. Porém, se, como afirma Linhales (1996, p. 43), “o 
esporte não surge do Estado” – e essa afirmação representaria melhor 
a realidade se fosse expressa por “o esporte não se reduz ao Estado” -, 
isso não que dizer que estivesse fora dele, isto é, não significa dizer 
que o Estado não se relacionava com o “aparelho” esporte; pelo 
contrário, eram íntimas estas relações e claro o objetivo de operacionalizar 
sua função primordial de garantir o consenso e a hegemonia das classes 
dominantes. VERONEZ (2005, p. 158-159) (grifo nosso)  
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Para tentar entender a relação entre Estado e sociedade, é 

necessário, assim como entende Mezzadri (1998, p. 41), focalizar o Esporte na 

direção da legislação brasileira que organizou estas atividades, levando-se em conta 

a tradição nacionalista inserida no Brasil a partir do Estado Novo, mas 

principalmente, discorrendo mais detalhadamente sobre o processo de estruturação 

do Esporte nas implicações do Estado brasileiro na construção de sua “identidade-

nós”.  

A regulamentação da Lei auxiliou na construção de uma “identidade-

nós” nacional, pois a bandeira do Estado Novo era de consolidar a base 

nacionalista, seja pelo âmbito geral ou específico. Possivelmente, neste caso, a 

“identidade-nós” da sociedade, representada pelo Estado, era bastante presente nas 

configurações dos indivíduos e o Esporte assumiu importante papel na formação da 

identidade nacional e no fortalecimento do Estado. MEZZADRI (1998, p. 41)  

Com base na própria Lei é possível visualizar e entender os valores 

morais ditados pelo governo e a posição centralizadora e autoritária, de cima para 

baixo, estabelecendo uma nova organização social. Com isso, é possível delimitar o 

espaço para a criação da identidade nacional “nós”, vinculada à prática esportiva. 

No artigo 3º do Decreto-lei 3199/41, por exemplo, encontram-se 

algumas questões que aproximam o Esporte das delimitações da “identidade-nós”  

nacional: 

 

Art. 3º - Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Desportos: 
a) Estudar e promover medidas que tenham por objetivo assegurar uma 
conveniente e constante disciplina à organização e à administração das 
associações e demais entidades desportivas do país bem como tornar os 
desportos, cada vez mais, um eficiente processo de educação física e 
espiritual da juventude e uma alta expressão da cultura e das energias 
nacionais; 
b) incentivar, por todos os meios, o desenvolvimento do amadorismo, como 
prática de desportos educativa por excelência, e ao mesmo tempo exercer 
vigorosa vigilância sobre o profissionalismo, com o objetivo de mantê-lo 
dentro de princípios de estrita moralidade; 
c) decidir quanto à participação de delegações dos desportos nacionais em 
jogos internacionais, ouvidas as competentes entidades de alta direção, e 
bem assim fiscalizar a constituição das mesmas; 
d) estudar a situação das entidades desportivas existentes no país para fim 
de opinar quanto às subvenções que lhes devam ser concedidas pelo 
Governo Federal e ainda fiscalizar a aplicação dessas subvenções. BRASIL 
(1941)  

 

Assim, pela leitura do artigo 3º, letras “a” e “c” do Decreto-Lei 

3199/41 percebe-se que as questões que aproximam o Esporte das delimitações da 



 

 

64 

“identidade-nós”  nacional seriam: a disciplina exigida na prática do Esporte;  a 

interferência dessa disciplina na cultura e nas energias da juventude brasileira; a 

formação dos indivíduos através dos princípios amadores da dignidade, da lealdade 

e da educação; o Esporte como meio de defesa da identidade da nação, quando dos 

confrontos internacionais. 

Esses são pontos da Lei que provocaram certa identificação com a 

busca do caráter nacional e do civismo na sociedade. Percebe-se uma nítida 

intenção do governo, que vinha imposta de forma centralizadora na legislação e que 

auxiliou na construção da identidade nacional, influenciando os costumes dos 

próprios indivíduos. 

Na letra “b” do artigo 3º evidencia-se a questão do amadorismo e do 

profissionalismo, qual seja, ao mesmo tempo em que a Lei estabelece o incentivo ao 

amadorismo, também dispõe sobre a “vigorosa vigilância sobre o profissionalismo, 

com o objetivo de mantê-lo dentro de princípios de estrita moralidade”. 

Sobre o tema, Dunning (1992, p. 312) afirma que o ethos amador  na 

Grã-Bretanha pré-industrial foi dissolvido com a crescente seriedade no Esporte, 

emergindo a busca por resultados e recompensas pecuniárias com o surgimento dos 

Estados-nações.  E explica: 

 

O ethos amador é a ideologia desportiva dominante na Grã-Bretanha 
moderna e penso que estarei certo ao afirmar que é a dos grupos dirigentes 
do desporto em todo o mundo, por exemplo, os do Comitê Olímpico 
Internacional e das suas várias delegações nacionais. O componente 
principal deste ethos é o ideal da prática de desportos “por divertimento”. 
Outros aspectos, como o fair play, a aderência voluntária às regras e a 
participação desprovida de qualquer interesse pecuniário são, no essencial, 
aspectos subordinados, designados no sentido de facilitar a concretização 
desse fim – fazer das provas desportivas “combates simulados”, através dos 
quais se pode dinamizar a excitação. DUNNING (1992, p. 312-313)  

 

Segundo o autor, o ethos amador era uma área reservada exclusiva 

da “elite das escolas públicas” ao final do século XIX13 sendo uma representação 

coletiva desenvolvida pelos membros de uma coletividade orientada para seu 

divertimento e em oposição aos membros de outra (classes mais baixas), 

procurando preservar formas de participação esportiva que consideravam um direito 

                                                 
13

 Vale ressaltar que Dunning atenta para o fato de que os valores amadores, com a tônica de prazer 
surgiram em etapa inicial do desenvolvimento das formas modernas de Esporte em um tempo em que 
o Esporte profissional, como é conhecido hoje, dificilmente existia. Iniciavam um processo 
embrionário de profissionalização o futebol e o rugby .   
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seu enquanto membro de uma classe dirigente. Dunning (1992, p. 313-315 ) Em 

suas palavras: 

 

Acima de tudo, a aristocracia e a pequena nobreza podiam participar no 
desporto por divertimento jogando entre si ou com os seus assalariados; isto 
é, a sua situação social – o poder e a relativa autonomia de que gozavam – 
implicava que podiam desenvolver formas de participação desportiva 
dirigidas para si próprios ou egocêntricas e, embora não fosse obrigados a 
desenvolver a moral amadora como uma ideologia explícita, estiveram 
próximos de serem amadores no sentido “ideal e particular” do termo. 
DUNNING (1992, p. 318)  

 

A transformação social de longa duração e sua emergência em 

cadeias de interdependência mais diferenciadas e extensas através da integração 

de grupos mais diferenciados no quadro de redes mais vastas, em paralelo à 

formação e desenvolvimento do Estado-nação e das sociedades industriais, 

provocou, igualmente, mudanças nos aspectos relacionados ao Esporte. Nesse 

contexto, os atletas não mais podiam ser independentes e jogar por divertimento, 

sendo obrigados a participar no Esporte com seriedade, uma vez que representam 

unidades sociais mais vastas (cidades, distritos e países) sendo fornecidos a esses 

esportistas materiais e recompensas e, em contrapartida havia a exigência de uma 

“atuação esportiva” que satisfizesse dirigentes e “consumidores” por um espetáculo 

de confronto excitante, bem como pela validação da “imagem” e da “reputação” da 

unidade social com a qual se identificam esses dirigentes e “consumidores” 

(Dunning, 1992, p. 319-321). E Dunning explica: 

 

Em cada uma destas formas, a configuração social e o padrão de 
dependências intergrupo, característico de um Estado-nação, urbano e 
industrial, promovem obrigações que actuam no sentido oposto à realização 
prática do ethos amador, que tem o seu acento tônico no prazer enquanto 
objectivo principal do desporto. Ou melhor, origina constrangimentos que 
actuam contra a criação de um prazer imediato, de curta duração, [...], 
levando, pois, à sua substituição, [...], por objetivos de longo prazo, como a 
vitória numa liga ou taça [...]. Contudo, isso não se deve, de modo algum, 
somente a pressões criadas unicamente no âmbito do desporto, mas é 
também [...]. a conseqüência de ansiedades e inseguranças profundamente 
enraizadas e, [...], subtilmente criadas numa sociedade [...] em que os 
alicerces de identidade e de estatuto se relacionam com formas tradicionais 
de relações de classe, autoridade, sexo e idade, corroídas pela 
democratização funcional, ou seja, processo de igualização que, de acordo 
com Elias, é inerente à divisão do trabalho. DUNNING (1992, p. 321-322)   

 
No caso do Brasil, como abordado anteriormente, no período 

anterior ao surgimento do Estado Novo, ocorreu o crescimento das demandas de 
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outros grupos além da oligarquia agrária, o processo de industrialização ganhava 

novo impulso, havia um projeto desenvolvimentista – qual seja, a configuração 

existente entre os grupos componentes da sociedade estava em processo de 

transformação. 

Ao analisar o desenvolvimento do voleibol – de uma fase “romântica” 

para sua mercantilização e espetacularização, Marchi Júnior (2005, p. 358) aponta 

características que podem corroborar o entendimento exposto sobre a questão do 

amadorismo e profissionalismo analisado no presente estudo sob a ótica da 

legislação. Entre outros elementos, destaca que, antes da mercantilização e 

espetacularização do Voleibol, as propostas de seu desenvolvimento estavam 

voltadas para o incentivo e estímulo de constituir no cidadão a efígie de um 

praticante, embora elitizado. O autor explica: 

 

Há indícios de que a modalidade foi praticada pela primeira vez no Brasil no 
ano de 1915, no Colégio Marista de Recife-Pernambuco, mas fontes oficiais 
indicam que o Voleibol foi introduzido no Brasil em torno de 1916/1917 na 
Associação Cristão de Moços de São Paulo. [...] Independentemente do 
local preciso de sua primeira incursão, pode-se incluir o Voleibol enquanto 
uma reprodução do modelo de origem norte-americano, haja vista que a 
elite carioca do Fluminense representava a mais pura manifestação 
seletiva social clubística. [...]. No Brasil, percebemos que, após sua 
inserção, a modalidade desenvolveu-se em clubes de elite. MARCHI 
JÚNIOR (2005, sem página) (grifo nosso) 

 

A letra “b” do artigo 3º pode indicar a passagem da fase do “Esporte 

romântico” para uma etapa mais profissional. Esse processo ocorreu com 

resistências das classes altas através das entidades da época que organizavam o 

Esporte (representativas de uma elite praticante, uma elite que praticava o Esporte 

nos clubes) que utilizaram a bandeira de defesa do amadorismo para dificultar a 

entrada de outros grupos (classes baixas) na prática esportiva – mantendo-se um 

discurso amadorista através de entidades representativas do Esporte amador – mas, 

ao mesmo tempo, admitindo-se o profissionalismo, desde que sob a égide e controle 

do Estado. Esse aspecto corrobora o caráter centralizador e monopolizador do 

Estado com relação ao Esporte e suas diversas manifestações. No caso em análise, 

o Esporte amador e o Esporte profissional.  

Outro ponto de destaque no Decreto-lei 3199/41, notadamente em 

seus artigos 1º e 2º, ponto indicado na teoria do Processo Civilizador, é a evidência 

na centralização do poder político e administrativo. Na direção da teoria de Elias, o 
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poder surge como meio de controlar o ato da violência nas ações dos indivíduos seja 

através do controle da sociedade no todo, seja através das regras existentes nas 

práticas esportivas. A questão da centralização pode ser visualizada nos já 

mencionados artigos da Lei, que destacam a formação do Conselho Nacional de 

Desportos (CND) e dos Conselhos Regionais (CRD). Todas as estruturações das 

entidades esportivas passavam pelas mãos do governo federal, que autorizava ou 

não o funcionamento das mesmas. Até nas administrações regionais a centralização 

estava contemplada: 

 

Do Conselho Nacional de Desportos e dos Conselhos Regionais de 
Desportos 
Art. 1º - Fica instituído, no Ministério da Educação e Saúde, o Conselho 
Nacional de Desportos, destinado a orientar, fiscalizar e incentivar a prática 
dos desportos em todo o país. 
Art. 2º - O Conselho Nacional de Desportos compor-se-á de cinco membros, 
a serem nomeados pelo Presidente da República, dentre pessoas de 
elevada expressão cívica, e que representem, em seus vários aspectos, o 
movimento desportivo nacional. 
Parágrafo único. A nomeação, de que trata este artigo, será feita por um 
ano, não sendo vedada a recondução. BRASIL (1941)  

 

Os mencionados artigos evidenciam o poder do Estado Novo frente 

à organização e delimitação dos objetivos para o Esporte. O Conselho Nacional de 

Desportos (CND) era o encarregado da fiscalização das práticas e das entidades 

esportivas, cabendo ainda ao governo indicar o presidente e conselheiros, atitude 

própria da centralização do poder governamental. 

Como os pressupostos básicos do CND eram a fiscalização e a 

orientação das atividades esportivas por intermédio de pessoas de elevada 

expressão cívica, passava-se a idéia da construção da identidade nacional através 

do Esporte. Os termos “fiscalizar” e “orientar” as atividades esportivas, já 

demonstram a iniciativa do controle da sociedade, passando a idéia da construção 

da “identidade – nós” cívica e nacional. Este é mais um ponto em que se pode 

observar a tentativa de interferência governamental na sociedade brasileira, sendo o 

Esporte normatizado, entre outras funções, no auxílio do controle social, prestando 

um serviço na relação do poder político e administrativo. 

Para que o desenvolvimento do Esporte, como foi planejado pelo 

governo federal, pudesse ser levado adiante, as atividades esportivas estavam 

estruturadas na organização, fiscalização e incentivo do Esporte amador, 
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universitário, juventude, Marinha, Exército e Forças Públicas. Todos esses 

segmentos encontravam-se atrelados ao poder do Estado. É o que se visualiza no 

artigo 11 do Decreto-lei 3199/41: 

 

Art. 11 – Terão organização à parte, relacionados, entretanto, com o 
Conselho Nacional de Desportos, e com as confederações e com as 
entidades especiais de que trata o artigo anterior, os desportos universitários 
e os da Juventude Brasileira, bem como os da Marinha, os do Exército e os 
das Forças Policiais. BRASIL (1941)  

 

Percebe-se a utilização do Esporte por parte do governo federal na 

década de 40. Encontrava-se embutida na legislação a proposta do governo e, por 

conseguinte, os valores associados ao Esporte na época: disciplina, moral, civismo – 

tornando-se o Esporte um mecanismo importante para a formação de um Estado 

forte. 

No presente capítulo iniciou-se uma tentativa de compreensão da 

estruturação do Esporte no Brasil e da concepção de Esporte adotada pelo Estado 

através da legislação esportiva, no caso específico pela verificação da concepção de 

Esporte no Decreto-Lei nº 3.199/41, tecendo-se considerações sobre o início do 

Esporte no Brasil e o advento do Decreto-Lei nº 3199/41; os aspectos sociais e 

políticos que permearam o surgimento do Estado novo; o papel dos intelectuais na 

questão da identidade nacional durante o Estado Novo e, por fim, uma análise sobre 

a concepção de Esporte no Decreto-Lei nº 3.199/41. Além disso, buscou-se 

subsídios em elementos da teoria de Norbert Elias sobre identidade “nós”, identidade 

“eu” e interdependência. 

Sendo o Decreto-lei 3199/41 o ponto de partida para o 

desenvolvimento do controle da sociedade através do Esporte, décadas se 

passaram até haver algumas mudanças na normatização, mas as mudanças 

ocorridas no decorrer do processo, nem sempre alteraram significativamente a 

estrutura do Esporte nacional. 

Por isso, na tentativa de entendimento do contexto esportivo e das 

concepções de Esporte em períodos históricos posteriores ao Estado Novo, 

necessário a análise, nos capítulos subseqüentes, das legislações esportivas 

surgidas após esse período, enfocando-se a Lei Federal nº 6251/75, porque uma 

das primeiras mudanças ocorreu com essa Lei, juntamente com o Decreto-lei 

80228/77, que instituiu Política Nacional de Desenvolvimento da Educação Física e 
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do Desporto, a Constituição de 1988, a Lei Zico (Lei  nº 8672/93),  e por fim a Lei 

Pelé (Lei nº 9615/98). 
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CAPÍTULO IV 

 

O ESPORTE DURANTE O REGIME MILITAR: A LEI Nº 6251/75 E O DECRETO-

LEI Nº 80228/77 

 

4.1 O REGIME MILITAR E O ESPORTE NO PERÍODO: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Em 29 de outubro de 1945 Getúlio Vargas foi deposto de seu 

governo por generais que dele participaram (como é o caso de Eurico Gaspar Dutra 

e Góes Monteiro). Porém, se o golpe contra Getúlio Vargas representou uma ruptura 

nas relações de poder instauradas no período correspondente ao Estado Novo 

(1937-1945), representou também a continuidade do mesmo projeto de sociedade 

implementado a partir de 1930. Em dezembro de 1945, foi eleito para presidente o 

general Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro da Guerra do governo de Getúlio Vargas e 

por ele apoiado nas últimas semanas da campanha, fator determinante de sua 

vitória. Em 18 de setembro de 1946 foi promulgada a Constituição daquele ano. No 

governo de Dutra manteve-se a estrutura institucional construída para controlar e 

cooptar os movimentos sociais e mantê-los como aliados do projeto de sociedade do 

governo. VERONEZ (2005, p. 178-180) 

Em seu segundo governo, Getúlio Vargas (1951-1954) enfrentou 

oposição acirrada da UDN, em especial de Carlos Lacerda, proprietário do jornal 

carioca Tribuna da Imprensa. O atentado contra esse jornalista, com envolvimento 

da guarda presidencial, agravou a crise final. As Forças Armadas pressionaram para 

que Vargas entregasse o poder. Entre a renúncia e a possibilidade de uma nova 

deposição, Getúlio Vargas preferiu o suicídio, deixando uma carta-testamento em 

que responsabilizava os inimigos da nação pela sua morte. Assumiu o governo, 

então, o vice-presidente, Café Filho, afastado antes do término de seu mandato e 

substituído por Nereu Ramos, presidente da Câmara dos Deputados, até a posse de 

Juscelino Kubitschek, que governou o país até 1960. VERONEZ (2005, p. 185)   

Esse período é marcado por relativa predominância democrática 

(1945-1961). Contudo, a intervenção do Estado como fator para dinamizar o 

desenvolvimento não sofreu cortes, intensificando-se o papel cada vez mais decisivo 

do ente estatal. VERONEZ (2005, p. 185-186)   
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No processo eleitoral de 3 de outubro de 1960, Jânio Quadros, 

candidato apoiado pela UDN, foi o vencedor. A permanência de Jânio Quadros no 

poder durou pouco mais de seis meses (janeiro a setembro de 1961), quando, 

inesperadamente, renunciou ao cargo. Jânio Quadros estava se desentendendo 

com a UDN desde sua campanha eleitoral, por priorizar compromissos de programa 

do PTB, como a questão do controle da inflação, o desenvolvimento econômico, o 

fortalecimento da Petrobrás e o controle do envio de lucros para o exterior. A 

situação de desentendimento agravou-se quando Jânio Quadros foi a Cuba, em 

março de 1960, e defendeu o projeto socialista iniciado naquele país. VERONEZ 

(2005, p. 187-188)   

Após a eleição, foi inevitável conflito com o Congresso, iniciando – 

se o processo que terminaria com a renúncia e a não aceitação dos militares de seu 

vice – João Goulart (Jango) – na Presidência da República. O regime político de 

Jango foi extinto através de um plebiscito realizado em 06 de janeiro de 1963, 

culminando com a deposição de Jango em 31 de março de 1964. Era o famoso 

golpe militar. VERONEZ (2005, p. 187-188)  

Toledo sintetiza as principais características do contexto político-

social do governo de Jango: 

 

 [...] uma crise econômica e financeira; constantes crises político-
institucionais; crise do sistema partidário; ampla mobilização política das 
classes populares paralelamente a uma organização e ofensiva política dos 
setores militares e empresariais (a partir de meados de 1963, as classes 
médias também entram em cena); ampliação do movimento sindical 
operário e dos trabalhadores do campo e um inédito acirramento da luta 

ideológica de classes. TOLEDO (2004, p. 13-28)   
 

O autor ressalta que o governo Jango só iniciou-se depois da derrota 

do parlamentarismo no plebiscito de 1963. O presidencialismo venceu o plebiscito e 

tinha apoio de pessoas de uma vasta gama política: políticos nacionalistas, 

empresários, conservadores, entre outros. A formação do ministério mostraria isso e 

a tentativa de Jango de obter conciliação em seu governo. TOLEDO (2004, p. 16)  

O plano de governo de Jango foi elaborado por Celso Furtado, 

recebendo o nome de Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico-Social e tinha 

por objetivos solucionar os problemas econômicos que assolavam o país, através do 

combate à inflação, promoção do crescimento econômico e melhora da distribuição 

de renda. O plano fracassou, já que em 1963 ocorreu o aumento da inflação sem 
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elevação do crescimento. A alternativa foi defender reformas de base no setor 

agrário, fiscal e bancário. VERONEZ (2005, p. 13-28)  

O aprofundamento das tensões sociais gerado pelas propostas de 

reforma ocasionou a complacência de Jango para com os militares, fato que 

deflagrou o estado de sítio de 1963. Em abril de 1964 acontece o golpe de Estado e 

a deposição de Jango, fato que recebeu apoio de vários setores da sociedade 

brasileira.  

Veronez explica que durante o período que antecedeu o regime 

ditatorial militar (1945-1964), “em que pese o processo de democratização 

instaurado na sociedade brasileira, o padrão de relação entre o Estado e o setor 

esportivo não sofreria mudanças significativas” (Veronez, 2005, p. 190). Observa o 

mesmo autor que a Constituição de 1946 nem sequer mencionava o Esporte, e 

ocorreriam poucas mudanças em relação ao Decreto-Lei nº 3199/41, ressaltando 

uma mudança que julga importante: a criação, através do Decreto nº 40.296 de 

novembro de 1956, da Divisão de Educação Física (DEF) vinculada ao 

Departamento Nacional de Educação do Ministério da Educação, revelando o desejo 

do governo de estabelecer uma estrutura burocrática e administrativa para o 

Esporte. O autor destaca as finalidades da DEF: 

 

I – difundir e aperfeiçoar a educação física e os desportos, a fim de 
contribuir para a melhoria das condições de saúde e de educação do povo; 
II – realizar estudos que permitam estabelecer as bases da educação e da 
recreação física no país; 
III – estabelecer normas, programas e construções metodológicas para a 
educação física nos diferentes graus e ramos de ensino; 
IV – orientar e fiscalizar o funcionamento das escolas de educação física 
que lhe forem subordinadas, bem como atividades de educação física e dos 
desportos nos estabelecimentos de ensino sujeitos à jurisdição do 
Ministério; 
V – promover a criação dos centros de educação física, orientar e fiscalizar 
o seu funcionamento; 
VI – incentivar a formação e promover o aperfeiçoamento de profissionais 
especializados em educação física e desportos. VERONEZ (2005, p. 190)  

 

E explica o autor:  

 

[...] foi a partir desse momento que, de forma mais intensa, o esporte passou 
a influenciar a educação física, sendo publicados no Boletim do DEF, no 
final da década de 1950, diversos artigos tematizando o esporte e o 
treinamento desportivo. Fazendo parte desse processo, em 1958 instituiu-se 
a Campanha Nacional de Educação Física, por meio do Decreto n.º 
43.177/1958, com o objetivo de promover o desenvolvimento da educação 



 

 

73 

física e sua difusão, o aperfeiçoamento dos professores e a instalação de 
centros de educação física. VERONEZ (2005, p. 191) 

 

Contudo, foi durante a ditadura militar que pôde ser melhor 

observada a aproximação entre o Esporte e a Educação Física, em função da 

insatisfação do governo com os resultados em competições internacionais, 

notadamente no atletismo e na natação e com seu entendimento de que as vitórias 

do país através do Esporte projetavam o Brasil no quadro internacional.  

Além disso, Veronez destaca preocupações e ações do Estado com 

relação ao Esporte no período como: atuação governamental ampliada e 

direcionada para o Esporte confederado, desenvolvendo modalidades como voleibol, 

natação, remo, atletismo, tênis, basquete e o futebol; ações para o crescimento do 

número de entidades esportivas, tentando conciliar interesses no setor esportivo e 

entre as entidades e o próprio Estado; fortalecimento do poder das confederações 

com recursos financeiros, atrelando-as aos interesses do governo militar. VERONEZ 

(2005, p. 192-195) 

Percebe-se que continuava a tutela do Estado em relação ao 

Esporte, ficando as entidades esportivas sob seu controle, portanto, do governo 

militar, com dirigentes esportivos presos aos interesses da burocracia estatal. 

Nesse sentido Veronez destaca ainda a relação do Estado com a 

sociedade através do Esporte, com ênfase na submissão das instituições esportivas 

aos interesses do Estado, que, queria também, através do Esporte, estabelecer o 

modelo de desenvolvimento econômico, realizar manobras políticas, manter a ordem 

estabelecida, fortalecer a predominância das classes que integravam o universo do 

poder (Veronez, 2005, p. 195). Exemplificando com o caso do futebol, o autor 

ensina: 

 

Nesse período, é correto afirmar que a mobilização das massas se dava 
com maior intensidade em torno dessa modalidade, fato que impelia as 
elites políticas a dela se aproximarem em busca de dividendos eleitorais. 
Como vimos anteriormente, havia também o interesse dos clubes nesse tipo 
de aproximação, pois muitos deles aproveitaram-se dessas relações para 
construir ou ampliar seus patrimônios. No entanto, nesse período o futebol 
avançou nas questões referentes à profissionalização, fato que impedia a 
alocação de recursos nessa modalidade esportiva. Mesmo que o futebol 
centralizasse a atenção, outras modalidades não eram esquecidas e 
também eram instrumentalizadas para legitimarem o poder estabelecido. 
VERONEZ (2005, p. 194-195) 
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O controle que tinha o Estado dos recursos financeiros destinados 

às entidades esportivas através do CND (Conselho Nacional de Desportos) 

reforçava a ligação destas aos interesses do governo. 

Quanto aos montantes financeiros direcionados às confederações, 

quase todos eles eram destinados ao Esporte amador, mas para o Esporte 

confederado, seletivo e excludente, assim, para os poucos talentos esportivos, o que 

demonstra os interesses do Estado que necessitava legitimar-se e projetar-se como 

nação desenvolvida frente a outros Estados Nacionais. Era a intenção do projeto 

desenvolvimentista do governo militar claramente visível na maneira de organizar o 

Esporte no país e financiá-lo. VERONEZ (2005, p. 195196) 

Durante o período anterior ao regime militar (1945-1964), a 

sociedade brasileira sofreu mudanças de acordo com a elaboração de seus 

referenciais nos âmbitos social, político, cultural e econômico. Na esfera política 

existiam muitos interesses e projetos diferentes, algumas vezes conflitantes: uma 

oligarquia agrária, uma burguesia industrial, uma classe operária.  Assim como no 

Estado Novo, foi elaborada uma estratégia conciliatória para tantos interesses, 

contudo de forma paliativa, baseada em um projeto de emancipação 

desenvolvimentista, que não foi além de propostas reformistas, conseguindo níveis 

elevados de desenvolvimento industrial e mudanças profundas na economia do país, 

mas não dando conta da questão social, tendo em vista a elevada exclusão fruto das 

desigualdades sociais que ocorreram com a adoção do referido projeto 

desenvolvimentista. 

Sem dúvida, conforme explica Veronez (2005, p. 211-212), durante a 

ditadura militar cresce o apoio do Estado ao preço de acesso limitado a uma parcela 

selecionada entre os que tinham demandas por políticas públicas esportivas, ou 

seja, o ente estatal acabou por privilegiar determinados interesses, relegando a 

segundo plano o entendimento do Esporte como um direito social.14 

Veronez explica que o golpe de 1964, entre outros fatores ocorreu 

devido a um temor das classes dirigentes quanto à tomada do poder pela esquerda 

ou pelos nacionalistas que eram a favor da não-dependência do Brasil a fatores 

externos defendendo a modificação do país em uma potência econômica; e também 

devido a um aumento da organização política do movimento dos trabalhadores – 

                                                 
14

 O enfoque dado ao Esporte como um direito social, um direito de cada um, começará a delinear-se 
através da previsão constitucional inserida na Carta Magna de 1988 em seu artigo 217. 
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sobre o qual os instrumentos de controle do Estado já não tinham efeito, em função 

da insatisfação com a piora das condições econômicas, que influenciavam na 

condição de vida. VERONEZ (2005, p. 213-214 ) 

O regime militar foi marcado “por Atos Institucionais, por Atos 

Complementares, por Leis de Segurança Nacional e por Decretos secretos, 

satisfazendo as exigências dos influentes do momento” (Vieira, 1995, p. 191), 

estabelecendo medidas restritivas como: cassações de mandatos e direitos políticos, 

abolição da eleição direta para presidente, dissolução de partidos políticos, elevação 

dos poderes do presidente, dissolução da Constituição de 1967, estado de sítio, 

estado e medidas de emergência, fechamento do Congresso Nacional, exílio e 

tortura dos “rebeldes” ao sistema, repressão e perseguição dos movimentos da 

sociedade civil quando considerados ameaça ao regime.  

Na questão externa, o governo militar aliou-se aos países 

capitalistas e adotou uma postura de aliança e integração com a economia 

internacional acabando com as barreiras para a inserção do capital internacional. 

Paralelamente, em todo o período do governo militar ocorreu 

planejamento em busca de melhor racionalização do desenvolvimento, com 

lançamento de vários programas econômicos que tentavam o crescimento do 

desenvolvimento através do controle da inflação, mediante contenção salarial: Paeg 

(Programa de Ação Econômica do Governo), Plano Decenal, Plano Estratégico de 

Desenvolvimento, Plano de Metas e Bases para a Ação do Governo, entre outros. 

O governo militar, em todo o período de sua existência, buscou a 

todo custo sua legitimação através de ações que iam do âmbito ideológico até atos 

de violência com utilização do aparelho repressivo. Nesse aspecto, Veronez destaca 

a criação da Doutrina de Segurança Nacional (DSN) como aspecto mais 

significativo. E explica: 

 

Em nome dela se combatiam as organizações dos trabalhadores, estudantis 
e populares, sujeitas ao “comunismo” devido ao precário desenvolvimento 
cultural, político e econômico do povo brasileiro. Contudo, medidas 
repressivas foram constantemente tomadas contra aqueles que ousavam 
resistir ao regime. O Ato Institucional n.º 5 (AI-5), incorporado à Constituição 
de 1969, é o melhor exemplo da institucionalização da violência visando ao 
combate aos opositores do regime militar, aprofundando a ordem ditatorial 
no país. VERONEZ (2005, p. 218) 

 

Já em 1973 o regime militar começa a demonstrar sintomas de 
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esgotamento e a partir de 1974 começaria uma relativa “abertura” no regime. 

Contudo, apesar da aparente “perspectiva de redemocratização”, foi o período mais 

duro do regime militar: assassinato de lideranças, prisões, maior violência incluindo 

torturas físicas e psicológicas dos opositores do regime. 

Entretanto, mesmo que certos ventos começassem a soprar 

trazendo algum alento àqueles que desejavam redemocratizar o país, o período do 

governo Médici foi um dos mais duros da história do Brasil. Nele surgiu a “guerra 

suja” responsável pelos assassinatos de lideranças do movimento social e pela 

maior violência. Ao mesmo tempo em que crescia a repressão, também crescia a 

resistência a ela. Foi nesse período que surgiram grupos armados que passaram a 

utilizar táticas de guerrilha, e foi também o período em que o governo passou 

reprimir com mais violência os opositores do regime. Como explica Carvalho: 

 

Nova lei de segurança nacional foi introduzida, incluindo a pena de morte 
por fuzilamento. [...] No início de 1970 foi introduzida a censura prévia em 
jornais, livros e outros meios de comunicação. Isto significava que qualquer 
publicação ou programa de rádio e televisão tinha que ser submetido aos 
censores do governo antes de ser levado ao público. Jornais, rádios e 
televisões foram obrigados a conviver com a presença do censor. Com 
freqüência, o governo mandava instruções sobre os assuntos que não 
podiam ser comentados e nomes de pessoas que não podiam ser 
mencionados. CARVALHO (2004, p. 162) 

 

A partir de 1974/1975 começa a ocorrer o enfraquecimento e 

esgotamento do regime militar apesar de medidas repressivas como fechamento do 

Congresso Nacional por 15 dias em 1977. Contudo, medidas como estas não 

encontravam mais ressonância na sociedade brasileira que não mais aceitava de 

forma passiva o autoritarismo. Começa e se intensifica um processo de abertura 

democrática no Brasil. E é nesse período que é promulgada e posta em prática a Lei 

nº  6251 de 1975, sendo, portanto, importante mostrar desde logo o contexto político 

no qual a referida Lei foi promulgada, para que se possa compreender a relação do 

Estado com o Esporte no período e a concepção de Esporte adotada por aquela Lei. 

Conforme explica VERONEZ: 

 

Na verdade, as ações que começaram a ser implementadas pelo governo 
em direção à abertura política a partir desse ano, supostamente adotadas de 
acordo com as concepções democráticas do grupo militar que naquele 
momento ocupava o poder, foram devidas à conjuntura de resistência que 
começava a se desenhar a partir de concretas manifestações oriundas dos 
movimentos social e popular. VERONEZ (2005, p. 223) 
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No que se refere ao Esporte, durante a ditadura militar (1964-1985), 

o setor esportivo sofreu forte influência dos interesses dos militares em direção à 

manutenção de um projeto de sociedade e legitimação dos grupos que faziam parte 

do poder.  

A intervenção estatal no Esporte baseava-se em uma cultura de 

planejamento em que prevalecia estilo “tecnocrático de planejamento no setor 

esportivo, com características similares às dos demais setores da burocracia estatal” 

(Linhales, 2005, p. 224), incluindo um estímulo ao Esporte no projeto de Reforma 

Universitária, tornando obrigatória a prática da Educação Física em todos os níveis e 

ramos de escolarização, com predominância no ensino superior, situação 

interpretada por Castellani Filho como forma de “colaborar, através de seu caráter 

lúdico-esportivo, com o esvaziamento de qualquer tentativa de rearticulação política 

do movimento estudantil”. CASTELLANI FILHO (1988, p. 121)  

No caso da Educação Física, por exemplo, foi criada uma estrutura 

administrativa para implementar as diretivas do Plano Nacional de Educação Física, 

em continuidade à política anterior, o que, de acordo com Betti, favoreceu o 

seguimento do processo de “aproximação do conceito de educação física com o 

esporte, admitindo competições esportivas como substituições das sessões de 

educação física” (Betti, 1991, p. 97). E tanto o Esporte como a Educação Física 

tiveram nítida e forte influência de documentos internacionais como o Manifesto do 

esporte, de 1964, do Conseil Internationale d‟Education Physique et Sport (CIEPS), 

que, ao questionar o Esporte de alto rendimento, mostrava a existência de um 

Esporte para a pessoa comum e de um Esporte na escola. TUBINO (2002)  

No caso da inserção do Esporte na escola, a organização  básica da 

Educação Física e do Esporte estava assentada sobre a prática de atividades físicas 

no âmbito do sistema educacional, abrangendo todos os níveis e ramos, com ênfase 

no ensino fundamental, tendo como objetivo prioritário a melhoria da aptidão física 

da população como um todo. 

Quanto à criação de mecanismos para viabilizar recursos e financiar 

o Esporte, foram criados a Loteria Esportiva Federal e o Departamento de Educação 

Física e Desportos (DED), órgão do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para 

implementação das ações governamentais no setor esportivo,  e com isso “conter a 

autonomia que começava a ganhar força no sistema esportivo”, e segundo, para 

implementar o “projeto de subordinação da educação física escolar ao sistema 
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esportivo”. LINHALES (2005, p. 226-228)  

Por fim, observa-se no período uma hierarquização das 

manifestações esportivas para produção de uma elite esportiva originária da massa 

praticante e modernização do Esporte com a revogação do Decreto-Lei n.º 

3.199/1941 pela Lei n.º 6.251/1975, ajustando o conceito de Esporte em relação a 

documentos internacionais a partir da nova organização do setor e definição do 

Sistema Desportivo Nacional (estudantil, comunitário, militar e classista), sendo 

mantida a tutela estatal na Lei n.º 6.251/1975 e na sua regulamentação, pelo 

Decreto n.º 80.228/1977. VERONEZ (2005, p. 228-229) 

Por esse panorama geral apresentado até agora, é possível verificar 

algumas características relacionadas ao Esporte permitindo uma análise à luz da 

teoria de Norbert Elias. 

Um primeiro ponto refere-se à intencionalidade do Estado em 

aproximar a Educação Física do Esporte em função da insatisfação com os 

resultados esportivos no âmbito internacional. Nesse sentido, para projetar o Esporte 

brasileiro no exterior, o Estado injetou recursos financeiros mantendo, contudo, a 

tutela e controle das entidades esportivas com o objetivo de formar uma elite 

esportiva, qual seja, o enfoque maior recaiu sobre o Esporte de rendimento. 

Um segundo ponto, relacionado ao primeiro, refere-se à adoção de 

um projeto desenvolvimentista para o Esporte – uma melhor racionalização do 

desenvolvimento esportivo, sob a ótica de uma cultura de planejamento; qual seja, 

percebe-se uma preocupação em melhorar a técnica e o rendimento com relação ao 

Esporte, nos termos de Dunning “o desenvolvimento de formas de Esporte 

orientadas para os resultados”. DUNNING (1992, p. 319)  

Os dois pontos destacados evidenciam características do Esporte e 

da Educação Física no período que Castellani Filho denomina de “período tecnicista 

da Educação Física” (Castellani Filho, 1988, p. 107) em que foi reforçado seu caráter 

técnico para aprimorar forças físicas (com enfoque na aptidão física), morais, cívicas 

e sociais com o intuito de conquista das finalidades do Estado, entre as quais 

destacam-se o projeto desenvolvimentista e a preparação física e técnica na 

formação de atletas que pudessem projetar o país no cenário internacional.   

Nos dois pontos destacados é possível visualizar duas 

características abordadas por Dunning e Elias: o nacionalismo e a busca por maior 

racionalidade consubstanciada no direcionamento do Esporte para os resultados.   
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Quanto ao nacionalismo, verifica-se sua continuidade e permanência 

durante a ditadura militar em função da preocupação de melhorar o desempenho do 

país nas competições esportivas internacionais. Nesse sentido, Allison destaca a 

importância da sociologia configuracional de Norbert Elias para explicar o intenso 

sentimento de identificação como cerne da relação entre Esporte e nacionalidade, 

principalmente nas nações cujos membros têm uma história de opressão e que 

constroem um senso de lealdade. Allison (2002, p. 344-355) Assim, quando uma 

equipe nacional é derrotada, verifica-se um sentimento de “humilhação”, o evento 

esportivo torna-se reflexo de um sentimento “nacional” o que é aproveitado por 

governos que organizam e financiam “políticas de Esporte”. O sucesso, em tais 

casos, significa uma posição de destaque no quadro de medalhas. Outro exemplo é 

o Olimpismo, que apesar de seu internacionalismo coexiste com símbolos nacionais 

como bandeiras e o quadro de medalhas.  

Através do nacionalismo, é possível entender a preocupação do 

Estado, durante a ditadura militar, no que se refere à melhoria do desempenho do 

país em competições internacionais. Allison, ao destacar a sociologia configuracional 

de Elias e a atividade mimética do Esporte como produto do processo civilizador, 

explica que as emoções miméticas do Esporte podem atuar como uma “válvula 

segura” na política e no sentimento nacionalista envolvido no Esporte porque há 

muitos casos em que um Esporte nacional auxiliou uma causa nacionalista, sendo 

utilizado por governos para instalar um sentimento nacional mais amplo, como por 

exemplo, a União Soviética no governo Stálin e durante a Guerra Fria, bem como o 

Brasil durante a ditadura militar. ALLISON (2002, p. 350)  

Para o autor, um dos maiores exemplos do Esporte como “construtor 

de uma nação” é o Brasil durante a ditadura militar, uma terra vasta e diversa que foi 

simbolizada com sucesso pela instituição esportiva: as equipes de futebol que 

ganharam a Copa do Mundo em 1958, 1962 e 1970.15 Nomes como Pelé, Vavá, 

Didi, Jair, Guarrincha, criaram um alto orgulho de ser brasileiro. A enorme admiração 

que esses jogadores inspiraram ajudaram uma nação dividida por classe, raça e 

                                                 
15

 A letras das músicas temas das campanhas do bicampeonato (1962) e do tricampeonato (1970) 
refletem bem a visão do Esporte como “construtor da nação” e como integrante do projeto 
desenvolvimentista. Em 1962: “A Copa do Mundo é nossa, com o brasileiro não há quem possa! Eêta 
esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro! O brasileiro dessa vez no Chile mostrou o 
futebol como é que é! Venceu o bicampeonato sambando com a bola no pé!”. Em 1970: “Noventa 
milhões em ação, pra frente Brasil no meu coração! Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a 
seleção! [...] Todos juntos vamos prá frente Brasil, Brasil! Salve a seleção!”.  
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distância, criando uma identidade nacional com o futebol. Allison conclui explicando 

que o Esporte cria sentimentos nacionalistas complexos e poderosos, sendo um 

veículo para a expressão de um sentimento nacional. ALLISON (2002, p. 355)  

Quanto ao segundo ponto, qual seja, o desenvolvimento do Esporte 

orientado para o resultado, Dunning ensina que a transformação social de longa 

duração e sua emergência em cadeias de interdependência mais diferenciadas e 

extensas através da integração de grupos mais diferenciados no quadro de redes 

mais vastas, em paralelo à formação e desenvolvimento do Estado-nação e das 

sociedades industriais, provocou mudanças nos aspectos relacionados ao Esporte. 

DUNNING (1992, p. 319)  

Nesse contexto, os atletas não mais podem ser independentes e 

jogar por divertimento, sendo obrigados a participar no Esporte com seriedade, uma 

vez que representam unidades sociais mais vastas (cidades, distritos e países) 

sendo fornecidos a esses esportistas materiais e recompensas e, em contrapartida 

há a exigência de uma “atuação esportiva” que satisfaça dirigentes e “consumidores” 

por um espetáculo de confronto excitante, bem como pela validação da “imagem” e 

da “reputação” da unidade social com a qual se identificam esses dirigentes e 

“consumidores”. DUNNING (1992, p. 321)  

A configuração social e as interdependências entre os grupos 

presentes em um Estado – nação urbano e industrial, promovem obrigações que 

agem em direção contrária ao amadorismo, ou seja, de um prazer imediato, de curta 

duração, para objetivos de longo prazo, como a vitória em um campeonato. Isso 

ocorre por pressões criadas na esfera esportiva mas também como conseqüência de 

ansiedades e inseguranças profundamente enraizadas em que os alicerces de 

identidade e estatuto se relacionam com formas tradicionais de relações de classe, 

autoridade, sexo e idade, corroídas pela democratização funcional (igualização) 

característico da divisão do trabalho. DUNNING (1992, p. 321-322)  

Dunning explica ainda que o fato de o Esporte se tratar de uma luta  

pela vitória entre duas ou mais equipes, ou entre dois ou mais indivíduos, destaca-o 

como foco de identificação coletiva, proporcionando a identificação com o grupo e o 

sentimento de “pertencimento”, o “nosso grupo” ou “o grupo deles” em níveis que vai 

da cidade até o país. Nos Estados-nações onde o ente estatal obteve o monopólio 

sobre a violência, o Esporte proporciona uma ocasião em que unidades sociais 

complexas e impessoais podem unir-se. Também em nível internacional, eventos 
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como os Jogos Olímpicos são ocasiões em que nações inteiras podem unir-se de 

forma visível. Nesse contexto, exige-se dos atletas elevado nível de motivação em 

busca de resultados (Dunning, 1992, p. 324-325). Por fim, o autor conclui: 

 

Isto conduz-me à questão final, nomeadamente: que a pressão social 
exercida sobre os atletas, em todos os países do mundo, no sentido de 
lutarem pelo êxito em competições nacionais, constitui uma fonte 
suplementar da destruição do elemento jogo no desporto. Além disso, é 
também o aumento do prestígio nacional que o êxito no desporto 
internacional pode proporcionar que contribui, em especial, para a tendência 
que se verifica em relação ao envolvimento do Estado no desporto 
[...]DUNNING (1992, p. 325). 

 

É possível inferir, então, que essas transformações explicadas por 

Dunning ocorreram com o Esporte no país durante a ditadura militar, ou seja, 

percebe-se a existência de grupos e de redes de interdependência mais complexas 

e vastas, a adoção e impulsão de um projeto desenvolvimentista perceptível com o 

aumento da urbanização e da industrialização, observando-se, no que se refere ao 

Esporte, um direcionamento para a seriedade; em outras palavras, a preocupação 

em melhorar a imagem do país através de um melhor rendimento dos atletas. 

Essas considerações acerca do Esporte durante a ditadura militar 

auxiliarão no entendimento do tratamento dispensado ao Esporte na Lei nº 6251 de 

1975.  

Na década de 80, período do declínio da ditadura militar, a 

mobilização da sociedade intensificou-se e ganhou força o movimento que ficou 

conhecido na história como “Diretas Já” e no qual  tentou-se obter a aprovação e 

votação do Congresso Nacional para que, através do voto direto da população, 

fossem eleitos os Presidentes da República a começar pela eleição de 1985. 

Contudo, em função da falta de votos a eleição foi realizada no Colégio Eleitoral, 

sendo eleito pelo Congresso o candidato da oposição: Tancredo Neves, governador 

de Minas Gerais, que faleceu antes de tomar posse, assumindo o governo, então, o 

vice José Sarney. Esse acontecimento entrou para a história como o ponto oficial em 

que teve término a ditadura militar e iniciou-se a Nova República, também chamada 

de Estado Democrático de Direito, posteriormente consagrado com a Constituição 

de 1988.  
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4.2 O ESPORTE NA LEI FEDERAL Nº 6251/75 E NO DECRETO- LEI Nº 80228/77 

 

  Após o Estado Novo e o Decreto-Lei nº 3199 de 1941, décadas se 

passaram sem que houvesse mudanças nas normatizações do Esporte. As 

primeiras transformações no decorrer do processo de estruturação não alteraram 

muito o Esporte nacional. As alterações começaram a ser observadas na década de 

70 durante a ditadura militar  e, nesse sentido, relevante a abordagem da Lei nº 

6251 de 1975. 

Entre 1941 e 1975 o Decreto-Lei nº 3199/41 foi complementado por 

outros atos normativos e por duas centenas de Deliberações do CND, tendo sido 

revogado futuramente pela Lei nº 6.251 de agosto de 1975. Nesse período cabe citar 

a resolução nº 254 do CND que estabeleceu as primeiras normas de Justiça 

Desportiva Brasileira ao criar os Tribunais de Penalizações. Menção especial cabe 

ao Decreto – lei nº 5324 de 25/03/1943 que pela primeira vez abordou as relações 

entre atletas profissionais e entidades esportivas e ao Decreto 53820 de 24/03/1964 

que regulou a cessão dos futebolistas profissionais decidindo que o clube que cedia 

seu atleta teria direito a uma indenização a ser cobrada do clube beneficiado, tendo 

o atleta direito a receber 15% do valor da indenização.CARVALHO (1985, p. 20)  

Logo de início, percebe-se, nos atos normativos anteriores à Lei nº 

6251 de 1975, uma preocupação e um enfoque no sentido do Esporte voltado ao 

rendimento porque, como visto anteriormente, o Esporte foi tratado pelo Estado sob 

esse enfoque. Normas de Justiça Desportiva, Tribunais de Penalizações, a relação 

entre atletas profissionais e as entidades esportivas – todos são temas enfocados 

pela legislação anterior à Lei em análise que demonstram o interesse do Estado 

legislar sobre o Esporte de rendimento.  

Esse enfoque em direção ao Esporte de rendimento pode ser 

entendido no contexto do nacionalismo e da busca por maior racionalidade, 

elementos consubstanciados no direcionamento do Esporte para o resultado, de 

acordo com as explicações de Dunning abordadas.  

No governo Geisel, aconteceram mudanças na esfera esportiva, já 

que o governo sofreu influência do novo contexto surgido com a crise internacional 

(principalmente a crise do petróleo) e da oposição ao regime militar que ganhava 

força no seio da sociedade. No caso do Esporte essa situação pode ser percebida 

no início de atenção que é direcionada, ainda que de forma tímida, ao Esporte 
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entendido em sua dimensão social, denominado na Lei nº 6251/75 de “esporte 

classista”. Essa situação pode ser percebida na Lei nº 6251 de 1975, no Decreto-Lei 

nº 80228 de 1977 e nos planos e políticas adotados a partir desse período e que 

iniciaram uma tímida sinalização nesse sentido, o que, à época, significou um 

determinado desenvolvimento do conceito de Esporte. 

A legislação de caráter complementar ao Decreto-Lei nº 3199/41 

através de centenas de atos normativos e deliberações, vigorou até a promulgação 

da Lei nº 6251 de agosto de 1975, que instituiu o Sistema Desportivo Nacional, 

integrado aos organismos públicos e entidades privadas dirigentes, orientadoras, 

supervisoras, coordenadoras e controladoras da prática esportiva no país, 

atribuindo, ainda, ao Poder Executivo, a função de determinar a política nacional 

sobre Educação Física e esportes. 

Nesse aspecto, a Lei estabeleceu a obrigação de cada 

Confederação  adotar o código de regras esportivas e as normas da entidade 

internacional à qual estava filiada, velando, também, para que as federações 

respeitassem-nas e proibindo que nos estados, territórios e no distrito federal 

houvesse mais de uma federação para cada modalidade esportiva. Considerou, 

ainda, os clubes entidades básicas  do Esporte comunitário e também centros de 

prática esportiva, permitindo-lhes afiliar-se a múltiplas e respectivas federações caso 

se ocupasse de múltiplos esportes. Por fim, reconheceu direitos e atribuições 

específicas e exclusivas para o Conselho Nacional de Desportos (CND). 

CARVALHO (1985, p. 21)  

Percebe-se a centralização imposta pelo Estado no que se refere à 

organização e administração do Esporte, a exemplo do que ocorreu quanto ao 

tratamento dispensado ao Esporte no Decreto-Lei nº 3199 de 1941. Novamente, o 

Estado, através da legislação, realiza uma tentativa de centralização do Esporte, na 

preocupação perceptível na Lei nº 6251 de 1975 em fortalecer a identidade “nós” 

nacional, através do nacionalismo, no sentido conferido por Dunning e Elias, já 

abordado neste estudo.  

A Lei nº 6251/75 e o Decreto 80228/77 foram os instrumentos 

jurídicos básicos do Esporte brasileiro durante o período da ditadura militar. Outras 

leis foram criadas, direta ou indiretamente ligadas ao Esporte, sobremaneira ao 

futebol profissional. A maioria, leis de proteção ao esportista, como a Lei nº 6269 de 

24/11/1975 que instituiu um sistema de assistência complementar ao atleta 
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profissional e a Lei 5939 de 21/11/1973 que assinalou direitos ao jogador de futebol 

no que tange ao então Instituto Nacional de Seguridade Social. CARVALHO (1985, 

p. 24)  

Novamente, pode-se colocar em pauta a discussão anterior no que 

se refere à questão do amadorismo e do profissionalismo no Esporte. No Estado 

Novo, como já explicado, percebe-se a passagem da fase do “Esporte romântico” 

para uma etapa mais profissional. Esse processo ocorreu com resistências 

mantendo-se a bandeira do amadorismo para dificultar a entrada de grupos (classes 

baixas) na prática esportiva e ao mesmo tempo, admitindo-se o profissionalismo, 

desde que sob a égide e controle do Estado. Tal ocorreu em função da configuração 

dos grupos integrantes da sociedade no período.  

Durante a ditadura militar, a mudança na configuração social, o 

projeto desenvolvimentista, a consolidação de grandes centros urbanos e da 

industrialização, indicando redes de interdependência mais vastas e complexas, a 

continuidade do nacionalismo, estiveram presentes no Esporte. Contudo, agora não 

mais se desestimulava o profissionalismo, pelo contrário, as ações e a legislação do 

período indicam um maior interesse pelo Esporte voltado aos resultados, com os 

demais tipos de Esporte trazidos pela legislação (escolar, classista, militar e 

comunitário) seguindo a mesma estrutura e sistematização do Esporte de 

rendimento e adotando a mesma lógica, à medida que também estavam atrelados a 

entidades reguladoras e a princípios como a técnica e a aptidão física. Contudo, 

durante a ditadura militar foi mantido o caráter centralizador e monopolizador do 

Estado com relação ao Esporte e suas diversas manifestações. No caso em análise, 

o Esporte amador e o Esporte profissional. 

Sem dúvida, a base de toda a legislação surgida a partir de 1970, 

estava respaldada no artigo 8, inciso XVII, letra “q” da antiga Emenda Constitucional 

de 1969, que entendia que “corresponde à União a legislação relacionada com as 

diretrizes e bases da educação nacional e as normas gerais relativas ao esporte”. 

CARVALHO (1985, p. 24)  

A Lei nº 6251 de 1975 estabeleceu quatro tipos de Esporte, 

conforme infere-se em seu artigo 10:  

 

Art. 10. Para efeito de definição do Sistema Desportivo Nacional são 
reconhecidas as seguintes formas de organização dos desportos: 
I – comunitária; 
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II – estudantil; 
III – militar e;  
IV – classista. BRASIL (1975) 

 
 

 

Assim, o artigo 10 da Lei nº 6251 de 1975, no que concerne à 

concepção de Esporte, classifica o Esporte em quatro categorias: comunitária, 

estudantil, militar e classista. 

O Esporte comunitário, foi dividido pela legislação em amadorista ou 

profissional, abrangendo as atividades das associações, ligas, federações, 

confederações e do Comitê Olímpico Brasileiro. Nota-se que essa categoria é 

concebida enquanto prática sistematizada atrelada a entidades com regras 

oficializadas, ou seja, seguindo a mesma lógica e sistematização observada no 

Esporte de rendimento. Outro aspecto que pode ser destacado, reforçando o que foi 

comentado sobre a questão do amadorismo e do profissionalismo, refere-se ao fato 

de tanto o amadorismo quanto o profissionalismo se encontrarem no mesmo 

universo do Esporte comunitário, ou seja, se no Decreto-Lei nº 3199/41 o Estado 

Novo preocupava-se em enfatizar o amadorismo e vigiar o profissionalismo, agora, 

na Lei nº 6251/75 a ditadura militar os insere em uma mesma categoria (comunitária) 

submetendo-os à mesma sistematização.   

O Esporte estudantil, subdividido em universitário e escolar, o 

primeiro sob a supervisão da Confederação Brasileira de Desportos Universitários e 

o segundo com supervisão do órgão competente do MEC. Igualmente, percebe-se 

que também o que a legislação denominou de “Esporte estudantil” segue 

sistematização equivalente à lógica adotada no Esporte de rendimento. 

O Esporte militar, aquele praticado nas Forças Armadas e o Esporte 

classista, direcionado aos trabalhadores por meio de associações desportivas 

criadas nas empresas, seguem caminho equivalente enquanto práticas 

sistematizadas e submetidas a entidades controladoras e reguladoras.   

Essa proposta de organização do Esporte ainda que tenha 

significado um certo avanço por reconhecer certa pluralidade de manifestações 

esportivas, adotou o modelo do Esporte de rendimento. Ressalta-se, nesse sentido, 

conforme sinaliza Veronez, que  “a proposta não era oferecer acesso às atividades 

esportivas de acordo com os interesses da população, mas impor uma prática 

esportiva cujo modelo era oferecido naquele momento pelo esporte comunitário”. 

VERONEZ (2005, p. 233)   
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Mesmo no caso do Esporte classista, com a Lei nº 6.251/1975 e o 

Decreto nº 80.228/1977 possibilitando o aumento de associações esportivas nas 

empresas, a iniciativa foi da classe patronal, sendo administradas por um alto 

funcionário da empresa.  

Percebe-se, então, que a política estabelecida em função da Lei nº 

6.251/1975, estava pautada em princípios do Esporte de rendimento como 

aprimoramento da aptidão física, elevação do nível dos esportes em todas as áreas 

e principalmente das equipes nacionais, massificação e difusão do Esporte, 

conforme observa-se no artigo 5º da Lei nº 6251/75: 

 

Art. 5º. O Poder Executivo definirá a Política Nacional de Educação Física e 
Desportos, com os seguintes objetivos básicos:  
I – Aprimoramento da aptidão física da população; 
II – Elevação do nível dos desportos em todas as áreas; 
III – Implantação e intensificação da prática dos desportos de massa; 
IV – Elevação do nível técnico-desportivo das representações nacionais; 
V – Difusão dos desportos como forma de utilização do tempo de lazer. 
BRASIL (1975)  

 

Ao dispor como um dos objetivos da política nacional de Esporte a 

“elevação do nível dos desportos em todas as áreas” (artigo 5º inciso II), é possível 

inferir que, mesmo no âmbito escolar, as ações do governo tencionavam 

implementar a Educação Física e o Esporte com ênfase e valoração na técnica e na 

aptidão física, para formação de atletas e na constituição de “celeiros” para detecção 

de talentos esportivos para o Esporte de rendimento.  

Igualmente, ao determinar a “implantação e intensificação da prática 

de desportos de massa” é possível entender a intenção de massificação da prática 

esportiva, ou seja, não se fala ainda em “democratização”, mas sim de massificação, 

o que vem ao encontro dos apontamentos de GEBARA (2002, p. 13). 

Tendo por base a conceituação de Esporte abordada na Introdução 

na perspectiva trazida pela legislação, é possível perceber, pela análise da Lei nº 

6251 de 1975 que, quanto ao Esporte de rendimento, não foram observadas 

grandes mudanças durante o governo militar em relação à estrutura estabelecida 

pelo Decreto-Lei nº 3199/41 no Estado Novo. A estrutura do CND não sofreu 

grandes alterações e manteve-se sob o comando dos militares. Entretanto, iniciam-

se maiores investimentos de algumas empresas privadas no Esporte, principalmente 

futebol e voleibol. Alguns deles eram financiados pelas empresas a partir de 



 

 

87 

associações esportivas, de acordo com o que estabelecia a Lei nº  6.251/1975. 

Como ressalta Linhales citada por Veronez: 

 

O esporte de alto-rendimento, que até então se encontrava controlado 
apenas pela estrutura de poder do sistema esportivo formal, passa, agora, a 
incorporar a iniciativa privada e os seus interesses econômicos. Essas 
novas possibilidades apresentaram-se como indicativos de que a legislação 
esportiva vigente, com seu caráter tutelar e hierárquico, a curto prazo se 
evidenciaria como um empecilho capaz de coibir um determinado 
desenvolvimento esportivo que começava a se legitimar pela lógica do 
mercado. LINHALES (2005, p. 241-242) 

 
 

 

No caso do Esporte escolar, o aspecto legal e o discurso oficial 

defendiam o respeito à sua especificidade, contudo, algumas Portarias e ações 

implementadas seguiam a lógica do Esporte de rendimento. Como afirma Linhales 

(1996), citada por Veronez:  

 

Embora a prioridade de atendimento às crianças e aos jovens em idade 
escolar tenha sido considerada como forma de ampliação da participação e 
valorização do esporte escolar “em si”, e não como patamar da pirâmide 
esportiva, o que se observa é a mera transposição e legalização dos 
princípios hierárquicos, seletivos e excludentes do esporte de alto 
rendimento para essa clientela agora priorizada. LINHALES (2005, p. 241-
243)  

 

Assim, conforme explica Veronez as melhores escolas, geralmente 

localizadas nas regiões centrais das cidades, tanto públicas quanto privadas, com 

perfil de estudantes de classe média e que dispunham de equipamentos esportivos, 

adotaram a seletividade, pois apenas os melhores talentos integravam as equipes, 

pois participavam das equipes representativas os melhores talentos esportivos 

(Veronez, 2005, p. 243). Nas escolas da periferia e sem equipamentos ou a política 

não foi implementada ou foi “adaptada” à realidade de tais escolas. Nas palavras do 

autor: 

 

O incentivo aos torneios interescolares acabou por revelar as desigualdades 
sociais, a fragmentação de classes e os diferentes sistemas de ensino 
existentes no Brasil (um para os pobres, outro para os ricos), que ficavam 
estampados nos resultados dos jogos. Quem participou dessas atividades 
nas décadas de 1970 e de 1980 acostumou-se a torcer por sua escola nas 
arquibancadas e a presenciar um triste “espetáculo” de competições 
desiguais que se arrastavam pelo ano inteiro, mas que no final restringiam-
se sempre às mesmas escolas: aquelas que dispunham dos melhores 
equipamentos e dos “melhores” talentos. VERONEZ (2005, p. 243)  
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A Lei 6251/75 e o Decreto-lei 80228/77 foram legislações 

promulgadas durante o regime militar, período este de uma forte presença do poder 

governamental no controle dos indivíduos e da sociedade em geral.  

Seguindo a análise de Mezzadri (2000) a estrutura esportiva, mais 

uma vez, foi articulada de forma autoritária, ou seja, de cima para baixo, tendo como 

base a centralização das ações nas práticas esportivas. Permanecia a idéia de se 

construir a “identidade-nós” nacional, supervalorizando o nacionalismo no interior 

das configurações da sociedade. Destacam-se os artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 

6251/75: 

 

Art. 1.º A organização desportiva do País obedecerá ao disposto nesta Lei, 
à regulamentação subseqüente e às Resoluções que o Conselho Nacional 
de Desportos expedir no exercício de sua competência.  
Art. 2.º Para os efeitos desta Lei, considera-se desporto a atividade 
predominantemente física, com finalidade competitiva, exercitada segundo 
as regras preestabelecidas.  
Art. 3.º A União, os Estados, o Distrito, os Territórios e Municípios 
conjugarão recursos, técnicos e financeiros, para promover e incentivar a 
prática dos desportos em suas diversas modalidades.  
Art. 4.ºObservadas as disposições legais, a organização para a prática dos 
desportos será livre à iniciativa privada, que merecerá o amparo técnico e 
financeiro dos Poderes Públicos.  
Da Política Nacional de Educação Física e Desportos  
Art. 5.º O Poder Executivo definirá a Política Nacional de Educação Física 
e Desportos, com os seguintes objetivos básicos: 
I – Aprimoramento da aptidão física da população; 
II – Elevação do nível dos desportos em todas as áreas; 
III – Implantação e intensificação da prática dos desportos de massa; 
IV – Elevação do nível técnico - desportivo das representações nacionais; 
V – Difusão dos desportos como forma de utilização do tempo de lazer. 
BRASIL (1975)  

 

Da leitura desses artigos Mezzadri (2000, p.85-86) evidencia dois 

pontos para uma discussão. Primeiro, a atividade esportiva é predominantemente 

fundamentada na aptidão física, com finalidade competitiva e com regras 

preestabelecidas. Segundo, a contradição entre os artigos 3º e 4º, pois de um lado 

(artigo 3º) o poder público distribuiria recursos financeiros e daria auxílio técnico para 

a prática esportiva, e por outro (artigo 4º), destaca-se que o Esporte seria livre para 

a iniciativa privada, desde que com amparo técnico, financeiro e legal do Estado. 

Percebe-se, então, uma liberdade relativa (e não absoluta), porque na verdade o 

poder público era o grande controlador das estruturas esportivas. 

Nesse aspecto percebe-se uma forte presença do Estado na 

centralização da organização e estrutura do Esporte. Determinando a existência de 
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confederações através do Decreto-lei 80228/77, novamente o Estado manteve o 

controle da estrutura esportiva. O  Decreto-Lei n. 80.228 de 25 de agosto de 1977, 

apenas regulamentou a lei anterior, com destaque para a regulamentação das 

Confederações Brasileiras:  

 

Decreto Lei n.º 80.228 de 25 de agosto de 1977 
Regulamenta a Lei n.º 6.251, de 8 de outubro de 1975, que institui normas 
gerais sobre o desporto, e dá outra providências.  
Art. 36 – São reconhecidas como constituídas, para todos os efeitos, as 
seguintes confederações: 
I – Confederação Brasileira de Desportos – (CBD) 
II – Confederação Brasileira de Basquetebol – (CBB) 
III – Confederação Brasileira de Pugilismo – (CBP) 
IV – Confederação Brasileira de Vela e Motor – (CBVM) 
V – Confederação Brasileira de Esgrima – (CBE) 
VI – Confederação Brasileira de Caça e Tiro – (CBCT) 
VII – Confederação Brasileira de Xadrez – (CBX) 
VIII – Confederação Brasileira de Hipismo – (CBH) 
IX – Confederação Brasileira de Tiro ao Alvo – (CBTA) 
X – Confederação Brasileira de Motociclismo – (CBM) 
XI – Confederação Brasileira de Voleibol – (CBV) 
XII – Confederação Brasileira de Tênis – (CBT) 
XIII – Confederação Brasileira de Automobilismo - (CBA) 
XIV – Confederação Brasileira de Judô – (CBJ) 
XV – Confederação Brasileira de Golfe – (CBG) 
XVI  – Confederação Brasileira de Desportos Universitários - 
(CBDU).BRASIL (1977)  

 

Pela análise da legislação do período, nota-se o desenvolvimento do 

processo de caráter nacional e de controle social proporcionado pelo Estado através 

do Esporte. O sentimento nacionalista, qual seja, a “identidade-nós” de caráter 

nacional era reforçada por algumas ações do Estado com relação ao Esporte, 

percebíveis no tratamento dispensado ao Esporte na Lei nº 6251 de 1975. Nesse 

sentido, o direcionamento dado ao Esporte pelo ente estatal reflete as configurações 

da sociedade e sua relação de interdependência com o Estado, pois, no caso da 

legislação esportiva, observa-se uma preocupação em manter e reforçar a 

“identidade-nós” nacional. As ações do Estado no setor esportivo foram concebidas 

e executadas sob conceitos como o Esporte de rendimento e o nacionalismo, na 

tentativa de influenciar na formação dos indivíduos e construir uma identidade 

nacional que atendessem aos objetivos do regime militar. 

Contudo, apesar desse controle exercido pelo Estado por intermédio 

do Esporte e da legislação citada, até o início da década de 80, os indivíduos, no 

interior da sociedade brasileira começaram a estabelecer novas relações com o 
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Estado. A relação de interdependência começava a ter outras configurações, 

principalmente pela pressão da sociedade para que se estabelecesse no país um 

regime democrático. Nas palavras de MEZZADRI: 

 

A abertura política que começava a se instalar no Brasil no começo da 
década de 80, fez surgirem gradualmente novas relações no interior da 
sociedade. Uma das exigências era a maior autonomia dos indivíduos frente 
ao controle do Estado. MEZZADRI (2000, p. 86-87) 

 
 

 

Explica o autor que a mudança na relação entre a sociedade, os 

indivíduos e o Estado é conseqüência, segundo Elias, do desenvolvimento do 

processo civilizador, porque, segundo a tese de Elias, quanto mais avançadas forem 

as relações internas no Estado, maior será a autonomia dos indivíduos. Nas 

palavras de MEZZADRI (2000, p. 87) : 

 

Norbert Elias, ao referir-se a essa questão, posiciona-se no sentido de 
explicar a participação dos indivíduos no contexto da formação do Estado. O 
equilíbrio de poder nesses casos está em constante mutação, ou seja, a 
identidade-nós continua presente na esfera da sociedade, mas a identidade 
– eu, construída através do autocontrole, encontra-se com mais consistência 
no interior da sociedade. Vejamos a argüição do autor: “Essa maior 
freqüência de relações não permanentes ou, pelo menos, potencialmente 
mutáveis entre os indivíduos é, poder-se-ia dizer, uma das características 
estruturais das modernas sociedades nacionais, consideradas em termos 
mais genéricos, nas quais o avanço da individualização ligado a sua 
ascensão desempenhou papel influente. Comumente combinada com uma 
redução do diferencial de poder (que não deve ser confundida com uma 
igualdade de poder), a maior variabilidade das relações obriga os indivíduos 
a efetuarem uma espécie de inventário reiterado, um teste dos 
relacionamentos, que é, ao mesmo tempo, um teste deles mesmos” (...) “A 
maior impermanência das relações nós, que nos estágios anteriores tinha 
muitas vezes o caráter vitalício e inevitável de coerção externa, coloca ainda 
mais ênfase no eu, na própria pessoa, como o único fator permanente, a 
única pessoa com quem tem que viver a vida inteira”. (...) “Essa estrutura de 
relações requer do indivíduo maior circunspecção, formas de autocontrole 
mais conscientes e menos espontaneidade dos atos e do discurso no 
estabelecimento e na administração das relações”

 
.ELIAS (1994, p. 167)  

 

Nesse aspecto, Mezzadri aborda essa mesma questão ao explicar 

que em paralelo ao desenvolvimento do processo de caráter nacional e de controle 

social proporcionado pelo Estado brasileiro através do Esporte, observa-se na 

sociedade contemporânea como um todo, um aumento na individualização das 

ações humanas. A individualização das ações humanas projeta-se na nova ordem 

mundial, ou seja, a “identidade-nós” de caráter nacional determinada por algumas 

ações do Estado nacional, vai cedendo lugar à “identidade-eu” do indivíduo. O 
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equilíbrio “nós-eu”, é fruto do processo civilizador, segundo a teoria de Elias. 

MEZZADRI (1998, p. 45-47)   

Já durante o regime militar, portanto, durante a promulgação e 

vigência da Lei 6251/75, as configurações da sociedade e sua relação de 

interdependência com o Estado brasileiro começam a adquirir outra conformação.  

Na relação com a legalização do Esporte, observa-se um 

deslocamento da “identidade-nós” nacional para a “identidade-eu” dos indivíduos, 

cabendo a eles ações mais individuais, que ao mesmo tempo constrói uma rede de 

interdependência em sua volta.  

Essa constatação, ou seja, o passo inicial na direção da maior 

autonomia dos indivíduos frente às ações do Estado pode ter ocorrido nas novas 

concepções de Esporte elencadas na Constituição de 1988 e nas legislações 

esportivas posteriores, como é o caso da Lei Zico e da Lei Pelé.  
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CAPÍTULO V 

 

O ESPORTE E A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

5.1 CONSTITUIÇÃO: NOÇÕES INTRODUTÓRIAS  

 

Entre as leis, algumas fixam o poder dos órgãos estatais, 

estabelecem as atribuições, numa palavra, definem a sua Constituição, distinguindo-

se, então, as leis constitucionais e leis outras, comuns ou ordinárias. 

Tal distinção, porém, somente veio a ser valorizada no século XVIII, 

na Europa ocidental. E isto ocorreu com o propósito de limitar o poder, afirmando a 

existência de leis que seriam a ele anteriores e superiores. É desse ponto em diante 

que o termo “Constituição” passou a ser empregado para designar o corpo de regras 

que definem a organização fundamental do Estado. 

Isto ocorreu ao mesmo tempo em que se reconhecia que o homem 

poderia alterar a organização política que os eventos históricos deram a um 

determinado Estado. Ou seja, que o homem pode modelar o Estado segundo 

princípios racionais, estabelecendo para este uma Constituição, consagrada num 

documento escrito. 

Assim, dois pontos podem ser destacados para considerações à luz 

das explicações de Elias (1993, p. 62): o que é denominado momentaneamente de 

“limitação do poder” e a participação da sociedade na organização política e 

estruturação do Estado através do estabelecimento das leis. 

As “formas legais”, em qualquer época, refletem a estrutura da 

própria sociedade. A elaboração de leis por escrito é parte integral das relações de 

propriedade na sociedade industrial, traduzindo elevado grau de integração social e 

formação de instituições com capacidade de conferir à lei validade universal nos 

setores que controlam e com força suficiente para exigir o cumprimento de acordos 

escritos. Elias (1993, p. 62) Somente com o processo civilizador, qual seja, com o 

desenvolvimento paralelo da sociedade e do Estado consubstanciado na formação 

de monopólios de governo, centralizando-se as funções administrativas, é que “um 

código comum” foi promulgado para grandes áreas e posteriormente para os 

Estados – nações. ELIAS (1993, p. 119)  

Sem dúvida, como explica ELIAS: 
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Quanto maiores as áreas e o número de pessoas integradas e 
interdependentes, mais necessário se torna um Direito uniforme que se 
estenda por essas áreas [...]. Quanto mais fortemente, por conseguinte, o 
Direito e o Judiciário, que, como a moeda, tornam-se órgãos de integração e 
geradores de interdependência, se opõem a qualquer mudança, mais graves 
se tornam as perturbações e deslocamentos de interesses que qualquer 
mudança traz consigo. [...]. Só quando sublevações e tensões na sociedade 
se tornaram extraordinariamente grandes, quando o interesse na 
preservação do Direito em vigor se tornou incerto em grandes segmentos da 
sociedade, só então, freqüentemente após intervalos que duraram séculos, 
é que grupos na sociedade começam a submeter a teste, em lutas físicas, 
se o Direito tradicional corresponde às reais relações de poder. ELIAS 
(1993, p. 282) 

 
 

 

Com o maior entrelaçamento das atividades humanas em áreas 

mais vastas, com meios de comunicação razoáveis, surgiu um Direito que ignorou 

diferenças locais entre indivíduos, que Elias denomina de “Direito Geral”, ou seja, um 

Direito com igual aplicação e validade em todas as regiões e para todos os 

habitantes (Elias, 1993, p. 283). Esses entendimentos de Elias podem ser aplicados 

para a compreensão do surgimento das Constituições em vários países.  

Ao surgir, a idéia de Constituição escrita tinha um caráter polêmico. 

Não designava qualquer organização fundamental, mas apenas a que desse ao 

Estado uma estrutura conforme aos princípios do liberalismo. Era, pois, uma arma 

ideológica contra o absolutismo, contra a confusão entre o monarca e o Estado, 

contra uma organização tida como “irracional”. Propunha substituição por um 

governo moderado, incapaz de abusos, zeloso defensor das liberdades individuais.  

Esse conceito exprime, numa fórmula célebre, a Declaração de 

1789, em seu artigo 16: “Toda sociedade na qual não está assegurada a garantia 

dos direitos nem determinada a separação dos poderes, não tem Constituição”  

(Ferreira Filho, 1990, p. 7). Assim, para o liberalismo, Constituição seria documento 

escrito e solene para organizar o Estado, adotando necessariamente a separação 

dos poderes e visando garantir os direitos do ser humano. 

Esse conceito alimentou o movimento político e jurídico denominado 

“constitucionalismo”, visando estabelecer em toda parte regimes constitucionais, ou 

seja, governos moderados, limitados em seus poderes, submetidos a Constituições 

escritas. Contudo, o constitucionalismo não significou que em toda parte o governo 

moderado, constitucional, tenha deitado raízes. Em muitos casos, o êxito do 

constitucionalismo não foi além das aparências, fornecendo roupagem brilhante para 

vestir uma realidade adversa. 
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Ao conceituar Constituição, Ferreira Filho explica que aplicado ao 

Estado, o termo Constituição designa sua organização fundamental total, quer 

social, quer política, quer jurídica, quer econômica. E, então, complementa: 

 

Entretanto, o termo “Constituição” é mais freqüentemente usado para 
designar a organização jurídica fundamental. Que é organização jurídica 
fundamental? Que compreende o termo “Constituição”? Por organização 
jurídica fundamental, por Constituição em sentido jurídico, entende-se, 
segundo a lição de Kelsen, o conjunto das normas positivas que regem a 
produção do direito. Isto significa, mais explicitamente, o conjunto de regras 
concernentes à forma do Estado, à forma de governo, ao modo de aquisição 
e exercício do poder, ao estabelecimento de seus órgãos, aos limites de sua 
ação“. FERREIRA FILHO (1990, p. 10)  

 

Uma das possíveis explicações para a inserção do Esporte ter 

ocorrido apenas na Carta de 1988 refere-se ao controle da estrutura esportiva pelo 

poder público desde o Estado Novo até o final da década de 80. A partir de então, 

observou-se no interior da sociedade brasileira uma nova relação de 

interdependência, que começou a apresentar outras configurações, especialmente 

através da pressão exercida pela sociedade em favor de um regime democrático.  

Com o início da abertura política no país, ao início da década de 80, 

novas relações surgiram gradualmente no interior da sociedade, exigindo-se, por 

exemplo, maior autonomia dos indivíduos diante do controle do Estado. Segundo 

Elias, essa mudança na relação entre sociedade e  Estado é decorrência do 

desenvolvimento do processo civilizador, indicando maior avanço nas relações 

internas no Estado, com maior autonomia dos indivíduos. 

Nesse contexto, destaca-se a própria participação de grupos 

envolvidos com o Esporte no processo constituinte, qual seja, por ocasião da 

elaboração da Constituição de 1988, houve um envolvimento de grupos 

representantes do setor esportivo que defendiam a inserção do Esporte no texto da 

Constituição. Como explica VERONEZ: 

 

Michiles et al. (1989) salientaram que uma das características mais 
marcantes da Constituição de 1988 foi o alto nível de participação da 
sociedade na sua elaboração. Foi como se a população soubesse que 
não bastaria eleger os constituintes; ela teria de participar, pois se 
tratava da Lei Maior, que resultaria do embate travado entre os 
diferentes interesses de seus segmentos. VERONEZ (2005, p. 268)  
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No caso da Constituinte, o autor esclarece que as sugestões 

relativas à previsão constitucional do Esporte deveriam ser encaminhadas à 

Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes da Comissão da Família, da 

Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. 

Contudo, o setor esportivo mais fortemente contrário à estrutura de poder até então 

existente no setor esportivo não conseguiu organizar-se para encaminhar sugestões 

à Constituinte, cabendo à fração do setor esportivo com cargos em entidades 

institucionalizadas, públicas ou privadas, o encaminhamento das sugestões 

(Veronez, 2005, p. 268-269). Nas palavras de VERONEZ: 

 

O resultado desse movimento realizado por representantes da elite esportiva 
nacional foi o êxito no que diz respeito à constitucionalização do esporte, 
concretizada pelo Artigo 217. Mais do que isso, foi o logro do principal 
interesse dessa fração de ver garantido nesse artigo sua principal 
reivindicação, qual seja a de desestatizar as entidades esportivas, 
garantindo-lhes autonomia de organização e funcionamento. Em seu 
conjunto, o Artigo 217 influenciou a ação estatal no esporte desde então, 
especialmente por ter estabelecido um novo padrão de relacionamento entre 
o Estado e esse setor e pelas prioridades que nele ficaram estabelecidas, 
como, por exemplo, a obrigatoriedade de utilização de recursos públicos no 
esporte educacional.

 
VERONEZ (2005, p. 269)  

 

Após esses apontamentos introdutórios ao presente capítulo é 

possível, então, iniciar-se a abordagem da inserção do Esporte na Constituição 

brasileira de 1988. Para uma análise mais adequada da concepção de Esporte na 

Constituição de 1988, necessário, inicialmente, o exame do contexto no qual se deu 

a previsão do Esporte na Constituição,  e, na seqüência, a análise da concepção de 

Esporte na Carta Magna, apontando a possibilidade de leitura e embasamento do 

entendimento da concepção de Esporte no texto constitucional através de alguns 

elementos do pensamento de Norbert Elias.  

 

5.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESPORTE NO PERÍODO REFERENTE À 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

A Constituição de 1988 foi uma resposta ao desejo de mudanças 

institucionais que surgiu de maneira mais intensa na sociedade a partir do final da 

década de 70, no crepúsculo do regime militar. Esse processo teve como fatia 

integrante a campanha das “Diretas Já”, movimento da sociedade que defendia as 
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eleições diretas para a presidência da República, refletindo a vontade da sociedade 

por mudanças, que reivindicava maior democracia e, nesse contexto, demandava a 

elaboração de uma Constituição. 

Após um longo processo, convocou-se a chamada Assembléia 

Nacional Constituinte. Sobre a formação da Assembléia Nacional Constituinte, 

Veronez escreve: 

 

As eleições que ocorreram em 15 de novembro de 1986 elegeram os 
membros da Assembléia Nacional Constituinte. Esta nasceu sob suspeição 
por causa de diferentes questões. Em primeiro lugar, porque se tratou de um 
“congresso constituinte” e não de uma “assembléia exclusiva”, como era a 
proposta dos movimentos sociais; em segundo lugar, por que os critérios de 
proporcionalidade utilizados na eleição para eleger os constituintes 
favoreciam as oligarquias políticas; e em terceiro lugar, por que faltou 
independência ao Congresso Constituinte, fortemente marcado pela 
presença do poder de grupos econômicos. VERONEZ (2005, p. 268) 

 
 

 

Mas esses acontecimentos não amainaram os ânimos da sociedade, 

principalmente dos movimentos sociais e populares com relação ao processo de 

implantação da Constituinte, sendo marcada por uma grande participação da 

sociedade, consciente de que precisava participar em função dos diferentes 

interesses presentes no seio social, e por acreditar, naquele momento, na 

possibilidade de construção de uma democracia verdadeira através do processo 

constituinte. 

Um dos efeitos da Constituição de 1988 no que se refere ao 

posicionamento do Estado e adoção de políticas estatais na esfera esportiva frente 

aos interesses dos vários setores que compunham o setor a partir daquele 

momento, refere-se à adoção de políticas do Estado em relação ao Esporte em uma 

perspectiva neoliberal, que iniciava a preencher todas as ações governamentais no 

período. Como explica  VERONEZ: 

 

As reformas de cunho neoliberal começaram a ser implementadas a partir 
de 1990, com o governo de Fernando Collor de Mello. O receituário proposto 
é conhecido; ele caracteriza o fenômeno da globalização financeira: abertura 
e liberalização das economias nacionais, desregulamentação de mercados, 
privatização de empresas públicas e reforma administrativa do Estado. 
VERONEZ (2005, p. 270)  

 

As políticas neoliberais foram implementadas como alternativa para 

solucionar a crise econômica que transpassou a década de 1980, conseguindo 
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grande entrada nos setores acadêmicos e na população de modo geral graças a sua 

veiculação na mídia, que  conseguiu torná-las, segundo FIORI: 

 

[...] parte indissociável do senso comum, sustentada na idéia de que não 
existe outra alternativa e na evidência aparente de que o novo milagre tem 
ocorrido de forma idêntica em vários países a despeito de que suas 
economias e seus governos sejam completamente diferentes entre si. FIORI 
(1995, p. 10) 

 
 

 

Na verdade, foram observados interesses de grupos que foram 

atendidos pelos projetos desenvolvimentistas implementados pelo Estado brasileiro. 

De acordo com FIORI:  

 

As atuais reformas liberais são basicamente conservadoras porque alteram 
a forma, mas preservam a essência do que sempre foi criticado pela 
esquerda no Estado/estratégia desenvolvimentista latino-americano: seu 
padrão de financiamento externo; sua base sócio-política direitista e 
autoritária de sustentação; o seu uso oligárquico na proteção indébita dos 
interesses privados; e, finalmente, sua estratégia de crescimento 
invariavelmente excludente do ponto de vista social. Conhecida a História 
deste continente, só o cinismo de nossas elites conservadoras pode 
sustentar que a defesa de algumas conquistas sociais, só muito 
recentemente logradas pelos excluídos destes países, possa ser acusada 
de conservadora ou mesmo reacionária.

 
 FIORI (1995, p. 18)  

 

Veronez explica que para o êxito das reformas neoliberais ocorreu 

um novo padrão de relacionamento entre Estado e sociedade para substituir aquele 

presente no período da ditadura militar, redefinindo-se e adaptando-se o modelo 

administrativo para atender os novos objetivos políticos do neoliberalismo, muito 

diferentes daqueles que legitimavam a intervenção estatal e a independência 

econômica nacional e presentes no discurso dos ex-presidentes Fernando Collor de 

Melo e Fernando Henrique Cardoso, postulando-se que o “governo” desmantele o 

“Estado”, identificado como o principal responsável pela desigualdade social e 

econômica vigente, por causa de sua ineficácia, improdutividade e de seu 

“parasitismo”. VERONEZ (2005, p. 272-273)   

Vale ressaltar, com Elias, que o desenvolvimento das estruturas 

políticas e econômicas são dois aspectos absolutamente inseparáveis da evolução 

de toda a relação funcional da sociedade. O desenvolvimento da economia ocorre 

com o correspondente desenvolvimento das instituições estatais e políticas. ELIAS 

(2005, p. 154-155)  

Como explica Elias, conforme as sociedades industriais 
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desenvolveram-se, as lutas interdependentes entre as classes industriais 

trabalhadora e burguesa, em termos funcionais e organizacionais, se processaram 

em níveis outros além da fábrica e da economia, o que, segundo Elias, é 

característico em sociedades – estado mais desenvolvidas.  Nesse aspecto, as duas 

classes estão hoje mais organizadas e integradas nas organizações estatais, 

tornando-se ambas classes dominantes, por estarem representadas em todos os 

diferentes níveis de integração da sociedade industrial: local, regional e nacional. 

Por isso, surgem tensões de outro tipo: entre governantes e governados, não 

impedindo as tensões entre pessoas que representam a mesma classe em 

diferentes níveis de integração. ELIAS (2005, p. 156-158)  

Essas explicações de Elias precisam ser consideradas para 

entender-se a sua abordagem sobre o estágio da divisão de trabalho, tendo em vista 

o elevado número de grupos ocupacionais nas sociedades industriais designados 

por um nome diferente. Segundo Elias, isso significa que o indivíduo fica preso em 

cadeias de interdependência cada vez maiores, instituindo relações funcionais que 

não consegue controlar, sendo que a distribuição das possibilidades de poder torna-

se menos desigual e a confiança mútua da interdependência de posições mais 

recíproca. No entanto, esse processo torna as pessoas mais dependentes do centro 

(Estado), quanto à sua coordenação e integração. Nesse sentido, as pessoas que 

ocupam posições de coordenação e de integração dispõem de maiores 

possibilidades de poder. Por isso, um dos problemas principais em sociedades 

altamente diferenciadas é a forma de manutenção de um controle institucional 

efetivo sobre as pessoas com acesso ao poder. ELIAS (2005, p. 156-158)  

Quanto à questão da mudança de poder do nível nacional para o 

nível global (podendo, para fins deste estudo, ser considerado o neoliberalismo 

nesse contexto), Elias explica que hoje em dia, com relação à mudança de poder do 

nível nacional para os níveis continentais e globais, estamos numa fase inicial desse 

avanço da integração. Mas, já é possível perceber que cada um dos cidadãos que, 

nas democracias parlamentares, conquistou a duras penas o direito de controlar seu 

próprio destino, numa medida limitada, através das eleições no contexto nacional, 

praticamente não tem chance de influenciar os acontecimentos no plano global de 

integração. O autor fornece como exemplo as relações entre as duas 

superpotências,  os Estados Unidos e a União Soviética. ELIAS (1994, p. 137)  

Essas considerações de Elias podem auxiliar no entendimento da 
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pouca participação da sociedade na política neoliberal que começou a ser 

implantada no país ao final da década de 80 e ganhou impulso a partir do governo 

de Fernando Collor de Mello. Nesse sentido, insuficientes explicações baseadas na 

luta de classes, notadamente da classe trabalhadora com as classes altas do país, já 

que nesse período a sociedade brasileira era constituída por vários grupos, qual 

seja, era uma sociedade já bastante diferenciada e com redes de interdependência 

vastas e complexas. Seguindo os passos de Elias é possível então entender que 

talvez, cada um dos cidadãos, apesar de toda movimentação em torno da 

Constituinte e da conquista do voto direto, praticamente não teve chance de 

influenciar os acontecimentos no plano global de integração naquele período, 

estando entre esses acontecimentos a implantação e desenvolvimento das políticas 

neoliberais. 

Sobre a política neoliberal, escreve SAES: 

 

Essa retórica populista liberal [...] defende a restauração do mercado e a 
limitação máxima do intervencionismo estatal, não mais em nome da 
liberdade individual (como no liberalismo antipopulista) e sim em nome 
justamente do bem-estar material das massas trabalhadoras. Ou seja: o 
populismo neoliberal defende implicitamente a substituição da organização 
política independente das massas trabalhadoras pelo governo, mas não 
num processo de luta redistributivista, e sim num processo de luta contra o 
Estado pela restauração do mercado. Nessa ótica, a restauração do 
mercado e a liquidação do Estado intervencionista, cartorial e parasitário, ao 
resultarem na liquidação dos maus capitalistas (antes protegidos pelo 
Estado) e no aumento da produtividade econômica global, acabarão tendo 
efeitos redistributivos. SAES (2001, p. 78) (grifo do autor) 

 

Foi nesse contexto que foram apresentadas propostas e sugestões à 

Constituinte pelo setor esportivo que se organizou para tal, destacando-se a 

participação do CND (Conselho Nacional de Desportos) e as entidades esportivas a 

ele vinculadas, qual seja, a esfera esportiva institucionalizada. 

A proposta encaminhada à Constituinte foi elaborada por Álvaro 

Melo Filho, então presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão e 

apresentada por Manoel José Gomes Tubino, em nome do CND, qual seja, 

representantes de entidades esportivas institucionalizadas e, nesse aspecto, mais 

diretamente envolvidas com o Esporte de rendimento. 

 

Proposta: 
Art. - são princípios e normas cogentes da legislação desportiva: 
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I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes quanto a sua 
organização e funcionamento internos; 
II - a destinação de recursos públicos para amparar e promover o desporto 
educacional e o desporto de alto rendimento; 
III - a criação de benefícios fiscais específicos para fomentar as práticas 
desportivas formais e não-formais, como direito de todos; 
IV - a admissão das ações relativas à disciplina e às competições 
desportivas no Poder Judiciário somente dar-se-á após esgotadas as 
instâncias da Justiça Desportiva, que terão o prazo máximo de 60 
(sessenta) dias contados da instauração do processo para proferir decisão 
final. 
Art. - Fica assegurado o reconhecimento do esporte como bem cultural, 
estendendo-lhe todos os benefícios institucionais e legais próprios da 
cultura, especialmente quando tratar-se de proteção das manifestações 
culturais esportivas genuinamente brasileiras, como legítimas expressões de 
identidade nacional. TUBINO (1996, p. 79)  

 

Um primeiro ponto de análise na proposta apresentada à 

Constituinte refere-se à autonomia das entidades esportivas dirigentes quanto à sua 

organização e funcionamento internos, qual seja, as entidades representativas do 

Esporte de rendimento. Isso pode indicar uma maior demanda desse setor esportivo 

com relação à centralização efetuada pelo Estado até então. Antes da Constituição 

de 1988 o Estado centralizou e monopolizou todas as manifestações esportivas. 

Contudo, no período, percebe-se uma reivindicação dessas entidades no sentido de 

uma menor intervenção do Estado, no que se refere à sua organização e 

funcionamento. Essa movimentação das entidades esportivas institucionais no 

sentido de menor interferência estatal é indicativa de uma menor dependência 

desses grupos frente ao Estado. Essa mudança na relação entre as entidades 

esportivas institucionalizadas e o Estado indica relações internas no Estado mais 

avançadas, conforme a teoria de Elias. Pode ser indicativa, também, de um início de 

entendimento de Esporte (ao menos o Esporte de rendimento) em uma perspectiva 

neoliberal. 

Um segundo ponto de análise na proposta apresentada refere-se à 

destinação de recursos para o Esporte. Nos termos do inciso II – o Esporte escolar e 

o Esporte de rendimento. No caso do Esporte de rendimento, percebe-se uma 

contradição com o inciso I da proposta, qual seja, reivindicação de maior autonomia 

das entidades esportivas institucionalizadas. Ao mesmo tempo em que se propunha 

autonomia de organização e funcionamento das referidas entidades, em seguida, 

estipulava-se a destinação de recursos públicos para amparar e promover o 

desenvolvimento do Esporte de rendimento. É preciso, então, um questionamento 

quanto à tão propalada autonomia das entidades esportivas frente ao Estado, uma 
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vez que se pretendia que o ente estatal financiasse o Esporte de rendimento, 

cabendo, igualmente, uma indagação quanto à função do Estado diante do Esporte 

de rendimento. Baseando-se nos conceitos de Esporte de rendimento, Esporte 

educacional e Esporte como forma de lazer, já abordados anteriormente, e tendo em 

vista a função social do Estado, premissa básica da Constituição de 1988, é possível 

posicionar-se no sentido de que o Esporte entendido como fator educacional 

(Esporte educacional ou Esporte escolar) e como fator de promoção social (Esporte 

de participação ou Esporte Lazer) são os tipos de Esporte que deveriam contar com 

recursos públicos para sua promoção e desenvolvimento uma vez que, mesmo sob 

a ótica neoliberal o Esporte como fator de profissionalização (Esporte de rendimento) 

tem condições de gerir seu próprio universo. 

Um terceiro ponto de análise na proposta apresentada à Constituinte 

refere-se à criação de benefícios fiscais específicos para desenvolver práticas 

esportivas formais e não-formais como “direito de todos”. Nos termos da Lei Zico16 a 

prática esportiva formal é aquela regulada por normas e regras nacionais e pelas 

regras internacionais aceitas em cada modalidade, referindo-se ao Esporte 

institucionalizado, oficial, sujeito às regras das instituições esportivas nacionais e 

internacionais. Nesse aspecto, é uma prática que segue a lógica e sistematização do 

Esporte de rendimento. Já as práticas esportivas não-formais seriam as 

caracterizadas por liberdade lúdica e autonomia de seus praticantes, não havendo 

obrigatoriedade de observância das normas nacionais e regras nacionais ou 

internacionais, ou seja, seriam as práticas esportivas caracterizadas pela 

informalidade. Nesse aspecto, aproxima-se do Esporte Lazer (promoção social). 

A questão de criação de incentivos fiscais para o Esporte acabou 

sendo um dos pontos de preocupação da Lei Zico. Contudo, novamente, é possível 

perceber uma contradição em dois níveis: Primeiro, na intenção de atrelar o Estado 

ao financiamento do Esporte de rendimento e às manifestações esportivas que 

adotam sua lógica e sistematização; segundo, na expressão “direito de todos” 

empregada no texto do projeto, cabível apenas à prática não formal (lazer) já que a 

                                                 
16

 BRASIL. Lei nº 8672 de 1993. Art. 3º, inciso I. 1993. Art. 1º O desporto brasileiro abrange práticas 
formais e não-formais e obedece às normas gerais desta Lei, inspirado nos fundamentos 
constitucionais do Estado Democrático de Direito. §1º A prática desportiva formal é regulada por 
normas e regras nacionais e pelas regras internacionais aceitas em cada modalidade. §2º A prática 
desportiva não-formal é caracterizada pela liberdade lúdica de seus praticantes. 
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prática formal (Esporte de rendimento) é acessível apenas a uma pequena parcela 

da população: os atletas de rendimento.  Nesse sentido, é possível um 

questionamento quanto ao papel do Estado frente ao Esporte de rendimento. 

Um quarto ponto de análise na proposta apresentada à Constituinte  

refere-se à Justiça Desportiva, qual seja, novamente o texto volta-se para o Esporte 

de rendimento, já que é nessa manifestação que ocorrem ações relativas à disciplina  

e competições na Justiça Desportiva. 

No texto da referida proposta apresentada por Tubino encontram-se 

justificativas elaboradas para que o Esporte fizesse parte da Constituição, entre elas 

a de que a proposta “tem o lastro do assentimento público e o aval de todos os 

segmentos da comunidade desportiva brasileira”.Tubino (1996, p. 79) Em seguida, 

Tubino explica a comunidade a qual se referia: 

 

Com efeito, este dispositivo foi analisado, discutido e incorporado in totum 
no relatório conclusivo da Comissão de Reformulação do Desporto Nacional, 
constituída pelo Presidente da República e integrada por personalidades 
originárias dos mais variados setores e regiões de procedência, todas com 
larga vivência no campo desportivo, presidida pelo signatário. TUBINO 
(1996, p. 79)  

 

Percebe-se, então, que o texto constitucional iria contemplar as 

propostas realizadas pelos grupos representantes das entidades esportivas 

institucionalizadas, ou seja, mais diretamente voltados e envolvidos com o Esporte 

de rendimento.  

Quanto à expressão “direito de cada um” visualizada no artigo 217 

da Constituição de 1988, pode sinalizar um novo pensamento no interior da 

sociedade brasileira, como já abordado anteriormente sobre os elementos da teoria 

de Norbert Elias, qual seja, uma nova relação entre o Estado e os indivíduos.  

Essa mudança na relação entre a sociedade e o Estado é 

conseqüência, na visão de Norbert Elias, do desenvolvimento do processo 

civilizador, pois a autonomia dos indivíduos será maior à medida que as relações 

internas no Estado forem mais avançadas. ELIAS (1994, p. 167)  

Em função da pressão da sociedade em favor do regime 

democrático, a relação de interdependência entre o Estado e a sociedade aponta, 

neste momento histórico, para outras configurações, indicando maior autonomia dos 

indivíduos diante do controle do Estado, restando considerar essa autonomia em 
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relação ao Esporte. 

A Constituição Federal de 1988, pela ótica da teoria de Elias, pode 

ser entendida, então, como o primeiro sinalizador em direção a uma menor 

interferência do Estado diante das manifestações esportivas, ou seja, uma menor 

centralização do Estado quanto à organização e administração do Esporte.  

Nas palavras de MEZZADRI: 

 

Obviamente, mesmo com a promulgação da lei, a estrutura esportiva não 
mudou do dia para a noite, mas a partir dela foram abertos alguns espaços 
mais democráticos que possibilitaram maior autonomia na administração 
esportiva e na participação dos indivíduos. O processo de descentralização 
estava aberto, tornando viável uma nova estrutura esportiva, entretanto a 
melhora efetiva para os indivíduos viria com o passar do tempo e da relação 
entre o Estado e a sociedade.

 
MEZZADRI (2000, p. 88)  

 

Analisada a contextualização do Esporte no período referente à 

promulgação da Constituição de 1988, destacando-se alguns aspectos daquele 

momento, como o pensamento neoliberal que pode ser “lido” no artigo 217 do texto 

constitucional, mas também corroborar o pensamento de Norbert Elias no que se 

refere à identidade “eu” e à maior autonomia dos indivíduos diante das ações do 

Estado, é possível, agora, a análise de algumas características e concepções de 

Esporte presentes na Constituição de 1988.  

 

5.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESPORTE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Em 5 de outubro de 1988, o Congresso Nacional promulga a 

Constituição Federal, um dos efeitos da redemocratização que perpassa todo o país. 

Pela vez primeira, uma Constituição brasileira abre espaço para tratar do Esporte. O 

artigo 24 confere competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal para legislar sobre diversas matérias, entre as quais o Esporte (no inciso IX): 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
IX – educação, cultura, ensino e desporto. BRASIL (1988)  

 

A Seção III, do Capítulo III, do Título VIII (Da Ordem Social) é 

intitulada “Do Desporto”, artigo 217 da Constituição de 1988, assim regulamentou o 

Esporte: 
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Título VIII 
DA ORDEM SOCIAL 

Capítulo III 
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

Seção III 
Do Desporto 

 
Art. 217 - É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não 
formais, como direito de cada um, observados: 
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto 
a sua organização e funcionamento; 
II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 
desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto 
rendimento; 
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-
profissional; 
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação 
nacional. 
§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às 
competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça 
desportiva, regulada em lei. 
§ 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da 
instauração do processo, para proferir decisão final. 
§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social. 
BRASIL (1988)  

 

Quanto à previsão constitucional do Esporte,  Schmitt explica que o 

artigo 217 é o dispositivo de amparo legal para o desenvolvimento de legislações 

posteriores, sendo regulamentado em julho de 1993, por ocasião da Lei nº 8672/93 

(Lei Zico). O autor destaca alguns valores trazidos pela Constituição, como: 

 

[...] autonomia e independência de entidades do esporte, priorização de 
aplicação de recursos para o esporte educacional, estruturas diferenciadas 
para o esporte profissional e não profissional, valorização e reconhecimento 
da justiça desportiva e a prática do lazer como forma de promoção social.

 
 

SCHMITT (1996, p. 187)  

 

O caput do artigo 217 estabeleceu que é dever do Estado fomentar 

práticas esportivas formais e não formais, como direito de cada um.  

Percebe-se, então, que a Constituição Federal atribuiu ao Estado a 

prerrogativa de cuidar da estrutura esportiva no país, sendo a intenção do texto 

constitucional oferecer oportunidade para que todos pudessem dispor das práticas 

esportivas. Até então, a legislação não visualizava o Esporte como um “dever” do 

Estado, mas atribuía-lhe a prerrogativa, a competência para “organizar” o Esporte no 

país. A ótica de “dever” do Estado, trazida no texto constitucional, confere ao Estado 

a atribuição, uma certa obrigatoriedade e não apenas mera liberalidade ou uma 

“atividade a mais” a ser exercida pelo Estado. SOBIERAJSK  (1999, p. 118-137)  
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Com a Constituição de 1988 a prática esportiva passa a ser 

reconhecida como um direito do cidadão, como um direito de cada um17. Passa 

assim a integrar o elenco de pressupostos reconhecidos como cidadania. O artigo 

2º, da Lei nº 8.672/93 (Lei Zico), reconheceu o Esporte como “direito individual”, e 

dentro desta individualidade, foi facultado a todos os brasileiros e demais cidadãos 

que aqui vivem, protegidos pela lei nacional, praticarem o Esporte de sua preferência 

como característica de sua cidadania. SOBIERAJSK  (1999, p. 118-137)  

Sem dúvida, os artigos 5º, inciso XXVIII e 24, inciso IX da 

Constituição cuidam dos direitos e garantias individuais, bem como da competência 

para legislar sobre o Esporte.18 Esses dispositivos constitucionais têm clara 

inspiração na Declaração de Direitos Humanos. Em seu inciso XXXV19, o artigo 5º da 

Constituição assegura o direito de qualquer cidadão buscar o Poder Judiciário 

quando se sente lesado ou ameaçado de lesão em seu direito. Embora exista esse 

dispositivo, o artigo 217 da própria Constituição Federal remete esta lesão à 

apreciação do Poder Judiciário depois de esgotadas as instâncias da Justiça 

Desportiva. AIDAR (2000, p. 22)  

Neste momento, antes do prosseguimento, realizam-se algumas 

considerações sobre a individualização na teoria de Elias e também sobre a questão 

da cidadania. 

Num contexto mais amplo, os estudos de Elias do processo 

civilizador tomam como base, além de outras questões, investigações que 

denominou de “psicogenéticas” e “sóciogenéticas”, voltadas para a longa duração. A 

psicogênese refere-se à estrutura da personalidade humana  nas mudanças do 

comportamento baseadas na regulamentação e controle dos afetos e impulsos que 

tornam-se, cada vez mais e gradualmente internalizados, no sentido de uma 

                                                 
17

 Esse aspecto pode demonstrar certa transposição em direção à individualização, o que vem de 
encontro à teoria do processo civilizador de Elias, principalmente no que concerne à identidade “eu”, 
sinalizando um maior equilíbrio nas relações entre Estado e sociedade. Contudo, essa sinalização em 
torno do que Elias chama de individualização, o “direito de cada um” contemplado na Constituição, 
pode não significar maior autonomia de escolha do indivíduo, já que ocorreu pouca participação 
quanto ao processo de inserção do Esporte no texto constitucional.  
18

 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... 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. (grifo nosso). 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:... IX – 
educação, cultura, ensino e desporto; (grifo nosso). 
19

 Inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal: A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito. 
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disciplinarização do próprio indivíduo. Contudo, essas mudanças não acontecem 

apenas no íntimo de cada pessoa, estando também ligadas ao desenvolvimento das 

estruturas sociais.  

Assim, Elias (1992, p. 99-100) explica que “as transformações da 

consciência tanto são históricas, no sentido de que sociedades inteiras passaram ou 

ainda passam por elas atualmente, quanto pessoais, no sentido de que toda criança 

as atravessa ao crescer”. Assim, a sociogênese refere-se ao desenvolvimento das 

estruturas sociais em longo prazo. No caso da formação e desenvolvimento do 

Estado com o monopólio dos impostos e da violência, esses dois processos 

implicam um crescimento das interdependências, diversificação de funções e 

controle das ações. Percebe-se, então, a ligação entre sociogênese e psicogênese. 

No caso do Brasil, as práticas esportivas eram realizadas por uma 

classe restrita, estendendo-se na formação de condutas e expandindo-se para 

outros segmentos de forma involuntária e não planejada. Como esclarece ELIAS: 

 

Em todas as ondas de expansão que ocorreram quando um modo de 
conduta de um pequeno grupo se expandiu para classes mais numerosas 
em ascenção, duas fases podiam ser claramente distinguidas: uma fase de 
colonização, ou assimilação, na qual a classe mais baixa e numerosa era 
ainda claramente inferior e estava pautada pelo exemplo do grupo superior 
tradicional que, intencionalmente ou não, saturou-a com seu próprio padrão 
de conduta, e uma segunda fase de repulsão, diferenciação ou 
emancipação, na qual os grupos em ascensão aumentam perceptivelmente 
seu poder social e autoconfiança, enquanto o grupo superior é forçado a 
uma maior moderação e isolamento e tornam-se maiores os contrastes e 
tensões na sociedade. ELIAS (1992, p. 252) (grifo nosso). 

 

A partir de meados do século XIX, a população brasileira, 

notadamente nos centros urbanos, vivencia algumas diversidades e transformações 

de hábitos em função de culturas diferentes (influência européia), da imigração e do 

final da escravidão, o que favoreceu o início da assimilação de um estilo de vida 

baseado em um comportamento mais centrado, uniforme e comedido (Lucena, 2002, 

p. 118-119). Como explica LUCENA: 

 

Sentido de uma individualização característica das mudanças que eram 
gestadas no contexto da sociedade brasileira e que se mostravam tanto no 
tipo de vestimenta masculino como no feminino – usava-se muito o veludo e 
tons cinza e preto – no estilo literário e na prática de passatempos 
esportivizados.

 
 Lucena (2002, p. 119)  
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No volume I de “O Processo Civilizador” Elias demonstra o 

“comportamento uniforme” mais presente na sociedade ocidental, analisando os 

costumes à mesa, em reuniões, entre pais e filhos, o uso do garfo, etc., indicando 

modos adotados por uma classe e depois pelo indivíduo como forma de distinção 

com outras classes e indivíduos e também um maior controle das emoções. Nas 

palavras de ELIAS: 

 

O padrão social a que o indivíduo fora inicialmente obrigado a se conformar 
por restrição externa é finalmente reproduzido, mais severamente ou menos, 
no seu íntimo através de um autocontrole que opera mesmo contra seus 
desejos conscientes. 
Dessa forma o processo sócio-histórico de séculos, no curso do qual o 
padrão do que é julgado vergonhoso e ofensivo é lentamente elevado, 
reencena-se em forma abreviada na vida do ser humano individual. ELIAS 
(1992, p. 135) 

 
 

 

  Percebe-se, então, que o processo de civilização envolve uma 

tendência de tornar cada vez mais íntimas, particulares e não públicas, impulsos 

controladores através da assimilação de costumes nas estruturas de personalidade. 

Dessa forma, indivíduo e sociedade estão em mobilidade, em evolução, ou seja, em 

constante processo. No entendimento de ELIAS: 

 

O processo específico de crescimento psicológico nas sociedades 
ocidentais, que com muita freqüência ocupa a mente de psicólogos e 
pedagogos modernos, nada mais é do que o processo civilizador individual a 
que todos os jovens, como resultado de um processo civilizador social 
operante durante muitos séculos, são automaticamente submetidos desde a 
mais tenra infância, em maior ou menor grau e com maior ou menor 
sucesso.

 
 ELIAS (1992, p. 15)  

 

Nota-se, assim, a íntima relação entre processo civilizador individual 

e processo civilizador social. Assim, a individualização é uma relação construída 

através de uma crescente interação e dependência – uma configuração – ou seja, 

inter-relações que possibilitam às relações humanas serem concretizadas como um 

elemento de libertação ao permitir formas de expressões aceitáveis, com base em 

um crescente controle social e no autocontrole individual. Assim, a medida que a 

sociedade se desenvolve, relações mais complexas são estabelecidas e 

individualizadas, sendo um dos fundamentos da individualização o maior 

autocontrole específico. LUCENA (2002, p. 121-122)  
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No Estado moderno, quanto maior a margem de decisão do 

indivíduo, maior o controle recíproco entre Estado e sociedade e maior ainda a 

possibilidade de individualização pessoal. Nesse caso, a individualização significa 

uma ampla abertura do poder de decisão e liberdade de escolha oferecida pelo 

Estado a seus membros. 

Outra questão em análise refere-se à cidadania. Por tratar-se de 

tema árduo e complexo, para fins do presente estudo será realizada uma breve 

abordagem quanto a seu aspecto relacionado ao potencial participativo, qual seja, a 

participação nas práticas políticas e na constituição de direitos, reflexo de uma maior 

interação entre Estado e sociedade. 

Jacobi diferencia o que denomina de “cidadania ativa” da “cidadania 

passiva”, explicando que a primeira foi fortalecida na Constituição de 1988 

implicando o reconhecimento da complementação entre representação política 

tradicional e participação popular exercida diretamente (Jacobi, 2000, p. 22).20 Para o 

autor, a cidadania direta tem como características a formação de cidadãos como 

sujeitos sociais ativos e, na sociedade como um todo, um aprendizado de 

convivência com os cidadãos emergentes que recusam permanecer nos lugares que 

lhes foram definidos (Jacobi, 2000, p. 22). Em suas palavras: 

 

A noção de cidadania ativa, segundo Maria Vitória Benevides (1994), traz à 
tona uma outra dimensão de cidadania. Para a autora, “o cidadão, além de 
ser alguém que exerce direitos, cumpre deveres ou goza de liberdades em 
relação ao Estado, é também titular, ainda que parcialmente, de uma função 
ou poder público. [...]. Além disso, essa possibilidade de participação direta 
no exercício do poder político confirma a soberania popular como elemento 
essencial da democracia”. JACOBI (2000, p. 22)   

 

Jacobi explica que até a década de 70, a concentração do poder 

decisório estava centralizada no governo federal, quadro que sofreu mudanças na 

década de 80, notadamente a partir da Constituição de 1988 que gradualmente 

aprofundou a descentralização atribuindo, por exemplo, aos Estados e Municípios,  

maior autonomia para legislar e arrecadar tributos próprios. Jacobi (2000, p. 23) 

Nesse sentido, explica: 

 

                                                 
20

 JACOBI, Pedro Roberto. Políticas sociais e ampliação da cidadania. Rio de Janeiro: Editor FGV, 
2000. p. 22. Para JACOBI a cidadania passiva seria a “outorgada pelo Estado com a idéia moral do 
favor e da tutela”.  
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No contexto da transição pós-democrática no Brasil, e devido a pressões de 
uma sociedade civil mais ativa e mais organizada, foram surgindo novos 
espaços públicos de interação, mas principalmente de negociação. A 
participação citadina emerge principalmente como referencial de rupturas e 
tensões, e as práticas participativas associadas a uma qualitativa da gestão 
ganham visibilidade pública e repercutem na sociedade. JACOBI (2000, p. 
25)  

 

Jacobi explica, ainda, que a participação pressupõe três requisitos 

básicos: a) a existência de grupos sociais antagônicos (uns detêm o controle dos 

recursos e das instituições, enquanto outros se vêem dele excluídos), o que 

possibilita maiores alternativas; b) a efetiva vontade política de viabilizar sua prática; 

c) a participação não como dinâmica polarizada, mas como pólos em processo. 

JACOBI (2000, p. 25)  

Assim, tomando-se por base as considerações acerca da 

individualização e da cidadania, é possível entender que a Constituição, considerada 

como um todo e em seu âmbito geral, sinaliza em direção a uma maior participação 

dos indivíduos e um menor controle do Estado, à medida que, quando comparada 

com as Leis anteriormente analisadas, é perceptível uma menor interferência do 

Estado e uma maior descentralização. 

Nesse aspecto, conforme explica Manhães (1989, p. 27), o texto 

constitucional pode ser considerado renovador, pois substituiu o corporativismo no 

Esporte por uma ordenação liberal bastante ortodoxa em que a centralização e o 

controle burocrático foi superado pelo conceito de autonomia de organização e 

funcionamento, e que trouxe uma ordem institucional indivíduo/coletividade, para a 

qual é importante a regulamentação da legislação constitucional em nível federal e 

estadual. Conforme seu entendimento: 

 

[...] a autonomia consagrada na Carta Magna propiciaria o redirecionamento 
das agências esportivas oficiais e privadas, seja do esporte seleção, seja do 
esporte participação, para os espaços formadores que lhe são legítimos, 
sem usurpações e imposições oportunistas ou totalitárias [...] Assim sendo, 
do conjunto de normas constitucionais destaca-se o entendimento de que as 
práticas desportivas englobam instâncias diferenciadas (escolar, 
comunitária, sindical, etc.), em espectro imensamente mais amplo que os 
formalizados com papéis, limites e tratamentos sociais plurais, mas também 
o firme entendimento de que todas, do esporte seleção ou participação, 
vêem-se recortadas pelo objetivo maior da “promoção social”, leia-se: da 
formação da cidadania. E é tendo em mente essas duas diretrizes básicas 
que a sociedade organizada deve tentar interferir na regulamentação do 
texto constitucional. MANHÃES (1989, p. 27)  
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Contudo, um primeiro ponto precisa ser considerado quanto ao 

inciso I do artigo 217 que trata da autonomia das entidades esportivas em sua 

organização e funcionamento. Ao estabelecer a autonomia na organização e 

funcionamento das associações esportivas (clubes), objetivou a Constituição 

possibilitar maior liberdade de organização e funcionamento, independentemente de 

quaisquer restrições ou imposições de ordem governamental, ou seja, descentralizar 

o Esporte e reduzir a intervenção estatal no âmbito das práticas esportivas dos 

clubes. 

Percebe-se a intencionalidade de maior proteção constitucional para 

as entidades esportivas, tendo em vista o número significativo de entidades 

associativas que se formam no seio da vida social, mesmo porque, o artigo 5º da 

Constituição aborda de maneira muito clara a idéia de associação, percebendo-se a 

preocupação do Estado de, através de dispositivos constitucionais, “cuidar” do 

Esporte e sua organização e funcionamento, com foco na autonomia  das entidades 

esportivas. Sem dúvida, os princípios expostos nos referidos textos constitucionais 

foram os fatores deflagradores da criação de Legislações Esportivas posteriores, 

como é o caso da Lei 8672/93 (Lei Zico) e da Lei 9615/98 (Lei Pelé). A rigor, a idéia 

de liberdade de associação está muito ligada à própria idéia de democracia 

participativa, um dos direitos fundamentais que se liga à noção  de  democracia. É a 

forma do indivíduo se organizar para participar da própria sociedade.  

Mendes ao abordar a autonomia das entidades esportivas, no que 

se refere ao advento da Constituição de 1888, escreve: 

 

A Constituição brasileira previu expressamente a autonomia das 
entidades desportivas. Não era preciso fazê-lo, pois sabemos que a idéia 
de liberdade de associação, prevista em todas as constituições 
modernas, de certa forma, já asseguraria a autonomia dessas entidades 
sem grande esforço hermenêutico. Há um dispositivo, nesse sentido, 
que, inclusive, é uma contribuição do doutor Álvaro de Melo, tratando da 
autonomia do próprio Tribunal de Justiça Desportiva. 
Hoje, estamos a discutir formas alternativas de soluções de conflito. Este 
é o tema geral quando estamos a discutir a reforma do Poder Judiciário, 
por exemplo, e a enfatizar o surgimento de novas modalidades de 
solução de conflitos – juizados especiais, arbitragens. Nesse ponto, a 
Constituição brasileira consagrou uma fórmula que não vem sendo 
respeitada. Trata-se do § 1º do art. 217, quando diz que o Poder 
Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições 
desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva 
regulada em lei. Salvo esse aspecto, que é extremamente importante, a 
rigor não haveria razão para que perdêssemos muito tempo com este 
debate sobre a autonomia das entidades desportivas, como um dos 
elementos limitadores das regulações e dessa autonomia. De certa 
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forma, aqui é quase um lugar comum. Nós também vamos identificá-la 
em outras centenas de atividades que compõem a complexa vida na 
sociedade, não havendo, aí, grande novidade. MENDES (2000, p. 263-
264) 

 
 

 

Contudo, a garantia de autonomia das entidades esportivas 

institucionalizadas as quais se refere o texto constitucional no inciso I do artigo 217, 

pode não ter significado necessariamente maior autonomia de participação dos 

indivíduos no processo de inserção do Esporte na Constituição21, porque, como 

abordado anteriormente e tomando-se por base as considerações de Elias,  é 

possível que cada um dos cidadãos, apesar de toda movimentação em torno da 

Constituinte e da conquista do voto direto, praticamente não teve chance de 

participar diretamente dos acontecimentos no que tange à previsão do Esporte no 

texto constitucional, já que as sugestões encaminhadas à Constituinte partiram de 

setores representativos das entidades esportivas institucionalizadas.  

Quando considerada em seu contexto geral, a Constituição pode 

estar a sinalizar para uma maior individualização das pessoas, qual seja, maior 

participação no processo constituinte, considerado em seu âmbito geral. Nesse 

sentido, um controle recíproco entre Estado e indivíduos, com menor controle do 

Estado. Contudo, isso não significa maior participação (autonomia) no que se refere 

à previsão do Esporte no texto constitucional. 

O caput do artigo 217 estabelece ainda a diferenciação do Esporte 

em práticas formais e não-formais, denotando, nessa diferenciação, a concepção de 

Esporte mais direcionada pela diferenciação entre Esporte educacional, Esporte 

Lazer (práticas esportivas não-formais) e Esporte de rendimento (práticas esportivas 

formais). A diferenciação do Esporte em práticas formais e não-formais estabelecida 

pela Constituição trouxe nova concepção para a vida esportiva, sem, no entanto, 

explicitá-las. A Lei Zico, em suas disposições iniciais, consubstanciadas no artigo 1º 

e seus parágrafos, tenta explicar a denominação “práticas formais e não-formais”: 

 
LEI Nº. 8.672, DE 6 DE JULHO DE 1993 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
Art. 1º O desporto brasileiro abrange práticas formais e não-formais e 
obedece às normas gerais desta Lei, inspirado nos fundamentos 
constitucionais do Estado Democrático de Direito. 

                                                 
21

 Não se pode confundir a autonomia dos indivíduos frente ao controle do Estado, que ocorria 
naquele momento, com a maior ou menor participação dos indivíduos quanto à previsão do Esporte 
no texto constitucional. 
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§1º A prática desportiva formal é regulada por normas e regras nacionais e 
pelas regras internacionais aceitas em cada modalidade. 
§2º A prática desportiva não-formal é caracterizada pela liberdade lúdica de 
seus praticantes. BRASIL (1993)  

 

Na perspectiva trazida pela legislação, a prática esportiva formal 

seria aquela regulada por normas e regras nacionais e pelas regras internacionais 

aceitas em cada modalidade, referindo-se ao Esporte institucionalizado, oficial, 

sujeito às regras das instituições esportivas nacionais e internacionais, portanto, 

mais próxima do conceito de Esporte de rendimento.  

Ainda pelo viés da legislação, as práticas esportivas não-formais 

seriam as caracterizadas por uma maior liberdade lúdica e autonomia de seus 

praticantes, não havendo obrigatoriedade de observância das normas nacionais e 

regras nacionais ou internacionais, ou seja, seriam as práticas esportivas 

caracterizadas pela informalidade. Nesse aspecto, podem ser relacionadas ao 

Esporte Lazer, tipificação trazida pela legislação. 

Carvalho oferece para o Esporte não formal a sua conceituação: 

 

É o desporto livremente praticado como direito de cada um. É o desporto 
lazer, o desporto recreação, o desporto entretenimento, que não exclui, no 
entanto, o espírito de competição, de emulação. Não é na ausência da 
competitividade que está o traço distintivo entre desporto formal e o 
desporto não formal. Está em ser praticado, o não formal, sem a 
observância de regras nacionais e, principalmente, das estabelecidas pelas 
entidades internacionais de direção. CARVALHO (1996, p. 3) 

 
 

 

Novamente, levanta-se a contradição do texto legal no que se refere 

à prática esportiva formal, qual seja, relacionada ao Esporte de rendimento, 

entendida como direito de cada um, já que este tipo de Esporte tem um contexto de 

hipercompetitividade e seletividade, participando dele apenas os atletas de 

rendimento. Nesse sentido, torna-se contraditório entender o Esporte de rendimento 

como direito de cada um e como incentivador da cidadania uma vez que, no caso do 

Esporte de rendimento, o resultado vem em primeiro plano e não a formação da 

cidadania. Além disso, o Esporte de rendimento é acessível apenas a uma 

porcentagem pequena da sociedade, qual seja, os atletas de rendimento.   

Outro ponto importante a ser considerado refere-se ao previsto no 

inciso II do artigo 217 que estipula a destinação de recursos públicos o Esporte 
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educacional e o Esporte de rendimento, assim definidos pela Lei nº 8.672/93 (Lei 

Zico): 

 

CAPÍTULO III 
DA CONCEITUAÇÃO E DAS FINALIDADES DO DESPORTO 
 Art. 3º O desporto como atividade predominantemente física e intelectual 
pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações: 
 I - desporto educacional, através dos sistemas de ensino e formas 
assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a 
hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o 
desenvolvimento integral e a formação para a cidadania e o lazer; 
III - o desporto de rendimento, praticado segundo normas e regras nacionais 
e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e 
comunidades do País e estas com outras nações. BRASIL (1993)  

 

No caso do Esporte de rendimento, novamente aponta-se a 

contradição com o inciso I do mesmo artigo 217, que prevê a autonomia na 

organização e funcionamento das associações esportivas, objetivando a liberdade 

de escolha na organização e funcionamento das associações esportivas, cabendo 

aos dirigentes maior liberdade de decidir sobre a forma e funcionamento das 

entidades esportivas. Ao mesmo tempo em que se estipula a autonomia, postula-se 

também a destinação de recursos públicos para o Esporte de rendimento. Nesse 

sentido, o Esporte de rendimento não seria autônomo, mas dependente do apoio 

estatal, questionando-se novamente se seria função do Estado financiar com 

recursos públicos o Esporte de rendimento, um tipo de Esporte com condições de se 

auto-gerir em função de características como a mercantilização e a 

espetacularização, abordadas adiante. Há de se indagar qual função social estaria o 

Estado exercendo em financiar, com recursos públicos, o Esporte de rendimento.   

No inciso III do artigo 217 a Constituição estabeleceu tratamento 

diferenciado para o Esporte profissional e o não profissional, sendo o Esporte 

profissional aquele em que, em tese, o atleta receberia remuneração pela sua 

atuação estando regulamentado pelas leis trabalhistas, enquanto o Esporte não 

profissional seria aquele em que, teoricamente, o praticante  estaria destituído de 

qualquer forma de remuneração ou de incentivos materiais, exercendo sua prática 

esportiva sem qualquer compensação financeira. 

Novamente, é possível uma análise da questão do amadorismo e do 

profissionalismo, correlacionando-a com o tratamento dispensado à questão pelo 
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Decreto-Lei nº 3199 de 1941 no Estado Novo e pela Lei nº 6251 de 1975 durante a 

ditadura militar.  

No Decreto-Lei nº 3199 de 1941 a questão do amadorismo e 

profissionalismo é tratada no artigo 3º, letra “b”: 

 

Art. 3º - Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Desportos: 
b) incentivar, por todos os meios, o desenvolvimento do amadorismo, como 
prática de desportos educativa por excelência, e ao mesmo tempo exercer 
vigorosa vigilância sobre o profissionalismo, com o objetivo de mantê-lo 
dentro de princípios de estrita moralidade. BRASIL (1941)  

 

Como abordado por ocasião da análise do referido Decreto-Lei, ao 

mesmo tempo em que o amadorismo é incentivado, é estabelecida “vigorosa 

vigilância sobre o profissionalismo, com o objetivo de mantê-lo dentro de princípios 

de estrita moralidade”. Nesse sentido, relembra-se a explicação de Dunning (1992, 

p. 126) sobre o ethos amador  na Grã-Bretanha pré-industrial, dissolvido com a 

crescente seriedade no Esporte, emergindo a busca por resultados e recompensas 

pecuniárias com o surgimento dos Estados-nações.   

Como já explicado anteriormente, a transformação social de longa 

duração em cadeias de interdependência mais diferenciadas e extensas, com 

integração de grupos mais diferenciados em redes mais vastas, junto com a 

formação e desenvolvimento do Estado e das sociedades industriais, trouxe também 

mudanças no Esporte – não podendo mais os atletas jogar por divertimento, 

devendo participar no Esporte com seriedade, por representarem unidades sociais 

mais vastas (cidades, distritos e países). Por isso, maior é a  exigência de uma 

“atuação esportiva” que satisfaça dirigentes e “consumidores” por um espetáculo de 

confronto excitante. DUNNING (1992, p. 319-321) 

Assim, como visto, a letra “b” do artigo 3º pode indicar a passagem 

da fase do “Esporte romântico” para uma etapa mais profissional, processo que 

ocorreu com resistência das entidades esportivas da época (Estado Novo) 

organizadoras e administradoras do Esporte (representativas de um grupo restrito 

que praticava o Esporte nos clubes), sendo a bandeira do amadorismo utilizada para 

dificultar a entrada de outros grupos na prática esportiva. Para tanto, manteve-se um 

discurso amadorista . Por isso, o Decreto-Lei admitiu o profissionalismo, mas com a 

restrição de “vigorosa vigilância” pelo Estado. Isso ocorreu em função da 

configuração dos grupos integrantes da sociedade no período e do caráter 
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centralizador e monopolizador em relação ao Esporte, incluindo suas manifestações 

amadora e profissional.   

Na Lei nº 6251 de 1975 o tratamento dispensado ao amadorismo e 

profissionalismo é visualizável em seu artigo 10, ao classificar o Esporte em quatro 

tipos: 

 

Art. 10. Para efeito de definição do Sistema Desportivo Nacional são 
reconhecidas as seguintes formas de organização dos desportos: 
I – comunitária; 
II – estudantil; 
III – militar e;  
IV – classista. BRASIL (1975)  

 

O Esporte comunitário, previsto no artigo 10 da Lei 6251 de 1975, 

compreendia a dimensão amadora e a profissional, abrangendo as atividades das 

associações, ligas, federações, confederações e do Comitê Olímpico Brasileiro – 

nesse sentido, as duas dimensões (amadora e profissional)  eram concebidas como 

prática sistematizada e atrelada a entidades com regras oficializadas – ou seja, 

adotando-se a sistematização do Esporte de rendimento. 

Esse quadro pode ser explicado diante das mudanças na 

configuração social, ao projeto desenvolvimentista, à urbanização e industrialização, 

à continuidade do nacionalismo, às redes de interdependência mais vastas e 

complexas. Porém, na ditadura militar não mais se desestimulava o profissionalismo, 

indicando a legislação do período maior interesse pelo Esporte rendimento, com os 

tipos de Esporte (escolar, classista, militar e comunitário) seguindo a mesma lógica 

do Esporte de rendimento e, igualmente, mantendo-se o caráter centralizador e 

monopolizador do Estado com relação ao Esporte e, no caso em análise, também 

em suas manifestações amadora e profissional.  

Assim, se no Decreto-Lei nº 3199/41 o Estado Novo preocupava-se 

em enfatizar o amadorismo e vigiar o profissionalismo, na Lei nº 6251/75 a ditadura 

militar os insere em uma mesma categoria (comunitária) submetendo-os à mesma 

sistematização. 

No caso da Constituição de 1988, o inciso III do artigo 217 

estabelece o tratamento diferenciado para o amadorismo e profissionalismo. Quando 

interpretado em conjunto com os demais dispositivos do artigo 217 e com o texto 

constitucional em seu âmbito geral, o inciso III pode estar a sinalizar uma maior 
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descentralização e menor controle por parte do Estado. Pode haver também uma 

sinalização em direção a uma maior autonomia das entidades encarregadas do 

Esporte em seu aspecto amador, ainda que a referida autonomia possa ser 

questionada em função da destinação de recursos públicos por parte do Estado para 

financiar essas manifestações esportivas. Vale ressaltar ainda que, como visto 

acima, o que diferencia o amadorismo do profissionalismo é a remuneração do atleta 

profissional. Nos demais aspectos, o amadorismo pode voltar-se para o rendimento, 

qual seja, mesmo não recebendo remuneração, o atleta amador também treina e 

participa de competições buscando o resultado, a vitória. Nesse sentido, é possível o 

entendimento de que o Esporte, em seu aspecto amador, continua a adotar a 

mesma sistematização do Esporte em seu aspecto profissional, qual seja, o 

rendimento. 

Contudo, quando comparado com as duas leis anteriores, o 

dispositivo constitucional pode ser considerado inovador, já que sinaliza pela 

descentralização esportiva e menor controle do Estado – características inexistentes 

à época do Decreto-Lei 3199 de 1941 e da Lei 6251 de 1975.  

Delimitados e analisados algumas características e conceitos do 

Esporte na Constituição de 1988, torna-se possível, nesse momento, realizar-se 

considerações complementares sobre o tratamento dispensado ao Esporte no texto 

constitucional. 

A previsão constitucional do Esporte foi compreendida como uma 

etapa importante em direção à democratização, processo que na visão de alguns 

estava acontecendo desde antes do advento da Constituição, ganhando maior 

impulso ao final do regime militar com a inserção da nova metodologia de atuação 

do CND (Tubino, 1992). As sugestões propostas no setor esportivo, por ocasião da 

Constituinte e da constitucionalização do Esporte, tiveram como base essa nova 

metodologia do CND (Conselho Nacional de Desportos). Os defensores dessas 

propostas acreditavam  que a previsão constitucional do Esporte, juntamente com 

mudanças na legislação esportiva de então, iriam garantir que passasse a ser visto 

como “um direito de todos”. TUBINO (1992)  

Mas, de acordo com Veronez (2005), a Constituição de 1988, no 

caput do artigo 217, ao invés de considerar o Esporte um direito de todos, privilegiou 

o “direito de cada um”, alegando, ainda: 
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Essa concepção minimalista de democratização do setor esportivo foi 
hegemônica durante o período que antecedeu a promulgação da 
Constituição e, em que pesem as contradições geradas, manteve-se durante 
o período analisado por este trabalho. Como salientou Borón (1996, p. 65), 
referindo-se aos processos de democratização instaurados nos países 
latino-americanos a partir da década de 1970, essa questão foi tratada como 
se pudesse ser reduzida à criação e à institucionalização apenas de uma 
ordem política, isto é, um sistema de regras do jogo, que faz abstração de 
seus conteúdos éticos da natureza profunda dos antagonismos sociais [...]. 
Mais adiante, diz ainda o autor: convém tomar nota das perniciosas 
implicações teóricas e político-ideológicas desse triunfo contundente das 
concepções schumpeterianas, que reduzem a democracia a uma questão 
de método, completamente dissociado dos fins, dos valores e dos interesses 
que animam a luta dos atores coletivos[...].

 22
 (VERONEZ, 2005, p. 283)  

 

Essa questão começaria a fazer sentir-se após a promulgação da 

Constituição de 1988, como por exemplo, em relação à controversa autonomia das 

entidades esportivas, contemplada como princípio constitucional, conforme exposto 

anteriormente.  

A autonomia, inserida na Constituição por certa influência do 

pensamento do período, permitiu a desvinculação parcial das entidades esportivas 

frente ao Estado, reduzindo seu poder em relação às entidades, em função dessa 

relativa descentralização. Contudo, conforme observa-se nos dispositivos que 

estipulam o financiamento do Esporte de rendimento com recursos públicos, 

permaneceu a intervenção estatal no setor. 

A autonomia contemplada no artigo 217, na visão de alguns autores, 

não significou independência e soberania, pois ao proteger interesses exclusivos 

das entidades sem adequado controle estatal, poderia garantir apenas os interesses 

de uma minoria do Esporte: 

 

[...] mais do que o “entulho autoritário”, o que vemos é toda a estrutura 
esportiva impregnada pela SEDIMENTAÇÃO, em suas raízes, desse 
“entulho”. É a própria estrutura de poder das Confederações, Federações, 
Clubes que deve ser questionada. A metáfora utilizada pelo Presidente do 
CND, denominando de verdadeiros “feudos” às Confederações, reflete bem 
o verdadeiro cerne do problema. Assim, a proposta de desestatização do 
desporto de alto nível, se não vier acompanhada da garantia de seu controle 
público, pode, ao contrário de eliminar o poder dos atuais “senhores 

                                                 
22

 VERONEZ exemplifica a polêmica surgida no que se refere à interpretação do Inciso I do Artigo 
217, que explicita os termos da autonomia das entidades esportivas quanto a sua organização e o 
seu funcionamento: “Muito já se falou e escreveu sobre o assunto. Talvez o momento em que o 
assunto mais chamou a atenção tenha sido na instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para investigar fatos relativos às entidades de futebol no Brasil. Com base naquele princípio 
constitucional, „foram interpostas ações junto ao Poder Judiciário, fundadas no pressuposto da 
ilegitimidade de se instituir Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a essa finalidade. Justificava 
essas iniciativas a natureza privada das entidades desportivas.’(SAIBRO, 2002, p. 305-306)”.  
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feudais”, reforçá-lo através da adição da força oriunda do poder econômico. 
CASTELLANI FILHO, 1985, p. 23)  

 

A legislação posterior não forneceu resposta adequada à questão, 

sendo a problemática da autonomia ainda hoje fonte de amplas e controversas 

discussões. 

Outra questão que precisa ser abordada refere-se ao  fato de o texto 

constitucional não mencionar o Esporte Lazer (de participação)23, que seria a forma 

de Esporte mais abrangente e democrática. Isso se contrapõe à argumentação 

democrática conferida ao artigo 217, pois, se por um lado a Constituição estabelece 

o Esporte como direito de cada um, determinando a destinação de recursos para o 

Esporte educacional e para o Esporte de rendimento, por outro lado não estendeu 

sua abrangência para a forma de Esporte que seria a que melhor atenderia à 

perspectiva democrática, então desejada com a constitucionalização do Esporte. 

Mas vale alertar que o inciso IV e o parágrafo 3.º do mesmo artigo 217 

estabeleceram ao Estado a função de proteger e incentivar as manifestações 

esportivas de criação nacional e incentivar o lazer, “como forma de promoção 

social”.  No âmbito do texto constitucional, o denominado Esporte de participação 

(ou Esporte Lazer) não contou com menção expressa quanto à destinação de 

recursos para seu desenvolvimento. 

Quanto à questão da legislação esportiva, a competência para 

legislar foi descentralizada, percebendo-se, então, a descentralização e o menor 

controle do Estado, pois, de acordo com o artigo 24, inciso IX, tal competência 

deveria ser compartilhada entre União, estados, Distrito Federal e municípios. Essa 

previsão constitucional possibilitou que artigos abordando o Esporte e o lazer 

obtivessem melhor previsão nas Constituições estaduais e nas leis orgânicas 

municipais. Esse fato foi considerado o principal acontecimento na esfera esportiva 

no período posterior à promulgação da Constituição de 1988. 

Apesar de o texto constitucional ter contemplado as propostas 

realizadas pelos grupos representativos de entidades esportivas institucionalizadas, 

nesse aspecto, mais ligadas ao Esporte de rendimento, em contrapartida também 

sinalizou para um novo pensamento no interior da sociedade brasileira, de acordo 

com a teoria de Norbert Elias, percebendo-se no tratamento dado ao Esporte pela 

                                                 
23

 O Esporte de participação foi contemplado pelas legislações esportivas posteriores. 
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Constituição de 1988, uma nova relação entre o Estado e as entidades esportivas, 

ficando em aberto a relação entre o Estado e os indivíduos, pois como visto, não 

houve participação maciça da sociedade quanto à inserção do Esporte no texto 

constitucional. Contudo, a relação de interdependência entre o Estado e as 

entidades esportivas aponta, nesse momento histórico, para outras configurações, 

indicando maior autonomia das entidades esportivas diante do controle do Estado, 

ainda que financiadas por recursos públicos. 

Essa intencionalidade pela menor interferência do Estado, bem 

como pela descentralização, observável pela leitura dos dispositivos constitucionais, 

pode ser considerada fator sinalizador do desenvolvimento do processo civilizador, 

uma vez que percebe-se uma intencionalidade do texto constitucional por uma maior 

autonomia (ainda que relativa).  

A Constituição Federal de 1988, pela ótica da teoria de Elias, pode 

ser entendida, então, como o primeiro sinalizador em direção de uma maior 

autonomia das entidades esportivas frente às ações do Estado, pois, a partir desse 

ponto, modificou o entendimento sobre Esporte e a relação entre a estrutura 

esportiva e o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo. 

Nas palavras de MEZZADRI: 

 

Obviamente, mesmo com a promulgação da lei, a estrutura esportiva não 
mudou do dia para a noite, mas a partir dela foram abertos alguns espaços 
mais democráticos que possibilitaram maior autonomia na administração 
esportiva e na participação dos indivíduos. O processo de descentralização 
estava aberto, tornando viável uma nova estrutura esportiva, entretanto a 
melhora efetiva para os indivíduos viria com o passar do tempo e da relação 
entre o Estado e a sociedade. MEZZADRI (2000, p. 88) 

 
 

 

Nesse aspecto, conforme o entendimento de Mezzadri, em paralelo 

ao desenvolvimento do processo de caráter nacional e de controle social 

proporcionado pelo Estado brasileiro através do Esporte, observa-se na sociedade 

contemporânea como um todo, um aumento na individualização das ações 

humanas. A individualização das ações humanas projeta-se na nova ordem mundial, 

ou seja, a “identidade-nós” de caráter nacional determinada por algumas ações do 

Estado nacional, vai cedendo lugar à “identidade-eu” do indivíduo (Mezzadri, 1998, 

p. 38-47). É o que se observa, por exemplo, no caput do artigo 217 da Constituição 

de 1988 ao estabelecer a prática esportiva como “direito de cada um” e em seu 

inciso I, ao estabelecer a autonomia das entidades esportivas. 
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Na leitura do texto constitucional, ao cuidar do Esporte em seu artigo 

217, percebe-se que as configurações da sociedade e a relação de 

interdependência entre os indivíduos e o Estado brasileiro começam a adquirir outra 

conformação. Há uma sinalização para o equilíbrio “nós-eu” e sua relação com a 

legalização do Esporte. Na relação com a legalização do Esporte, observa-se um 

deslocamento da “identidade-nós” nacional para a “identidade-eu” dos indivíduos, 

cabendo a eles ações mais individuais, que ao mesmo tempo constroem uma rede 

de interdependência em sua volta.  
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CAPÍTULO VI 

 

O ESPORTE E AS LEIS PROMULGADAS APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988: A 

LEI ZICO E A LEI PELÉ 

 

6.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE À PROMULGAÇÃO 

DA LEI ZICO E DA LEI PELÉ 

 

Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito nos “novos 

tempos democráticos” proporcionados pela Constituição Federal de 1988, através do 

voto direito da população brasileira, impulsionando-se, então, a implementação do 

modelo neoliberal no país. A maioria de votos recebidos, além de outros fatores, se 

deu em função da falta de opções por parte da direita (Ulisses Guimarães, Paulo 

Maluf e Jânio Quadros) e do medo, na época, de que a esquerda chegasse ao poder 

com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. 

As eleições ocorreram em outubro de 1989 acontecendo em dois 

turnos e Collor assumiu o governo em 1º de janeiro de 1990. Para Veronez, algumas 

características do governo Collor seriam: 

 

O governo Collor caracterizou-se por ser personalista (populista), sem apoio 
de um partido estruturado, pela contínua desconsideração do Parlamento 
(atitude bonapartista) e pelo “diálogo” direto com as massas (os 
“descamisados” como gostava de se referir). No discurso proferido no dia de 
sua posse, jurou “dar a vida” para defender os pobres.

 
VERONEZ (2005, p. 

273-274)  
 

Já ao início do governo, ocorreu o lançamento do Plano Collor que 

se deu através de medidas provisórias. A intencionalidade fundamental do referido 

“plano” estava direcionada a fornecer novo impulso desenvolvimentista, seguindo um 

modelo que objetivava a exportação e competitividade no âmbito da economia 

internacional, tendo-se como contrapartida a abertura da economia nacional  para os 

capitais externos; ou seja, um plano com orientação que ficou conhecida como 

“neoliberal”. Para tanto, necessário o preenchimento de alguns requisitos explicados 

por ANTUNES: 

 

A privatização do Estado preenche outro requisito imprescindível desse 
ideário. Os procedimentos para a obtenção deste télos seguem, em dose 
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única, o essencial do receituário do Fundo Monetário Internacional (FMI): o 
enxugamento da liquidez, o quadro recessivo decorrente, a redução do 
déficit público, a “modernização” (privatista) do Estado, o estímulo às 
exportações e, é claro, a prática do arrocho salarial, secularmente utilizada 
em nosso país. É um desenho nitidamente neoliberal.ANTUNES (2004, p. 9-
10)   

 

O esquema de corrupção organizado por Paulo César Farias, 

medidas impopulares como a “retenção” dos valores monetários em contas 

bancárias, as acusações de que o presidente estivesse envolvido no esquema de 

corrupção instalado naquele período, entre outros fatores, levaram a um processo de 

impeachment que culminou com a renúncia de Collor, assumindo, então, o vice-

presidente Itamar Franco, que deu continuidade às diretrizes iniciadas no governo 

de seu antecessor. Nas palavras de ANTUNES:  

 

 [...] critica a fome e concede mais de um bilhão de dólares aos usineiros; 
fala em um projeto autônomo e independente, mas dá continuidade às 
privatizações escandalosas, como a da Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN); chama Luiza Erundina para um ministério fraco e recruta Eliseu 
Resende para o Ministério da Fazenda; em vez de um imposto para o capital 
financeiro, tributa o assalariado que recebe pelos bancos. Propaga um 
“reformismo social” para os assalariados, que se exaure no plano 
meramente discursivo e realiza, de fato, um programa “modernizador” para 
os proprietários do capital, quando se analisa a concretude de sua política 
econômica. ANTUNES (2004, p.21-22) 

 
 

 

Para Antunes, em um contexto delineado por profundas mudanças 

nos processos produtivos em função dos avanços tecnológicos, que modificam 

expressivamente a divisão internacional do trabalho, no governo Itamar “não se 

encontra nada sobre os contornos básicos de um projeto econômico alternativo, que 

não aceite a globalização imposta pela lógica do capital forâneo, integradora para 

fora e desintegradora para dentro” (Antunes, 2004, p. 22). Em suma, no âmbito 

discursivo uma mudança expressiva era preconizada, mas no âmbito da realidade, 

muito pouco foi alterado. 

Os governos Collor e Itamar foram os primeiros obrigados a 

apresentar as metas de governo ao Congresso Nacional, de acordo com a 

Constituição de 1988. Assim, o presidente Fernando Collor de Mello apresentou as 

propostas de ação para o Plano Plurianual de investimentos em 1990, para a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e para o orçamento, referentes ao período de 1991 a 1995. 

Contudo, o plano foi renegado em favor dos planos de estabilização monetária, 

servindo apenas para cumprir uma exigência constitucional. Com a renúncia de 
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Collor, o governo Itamar Franco elaborou novas estratégias e prioridades para o 

período de 1994 a 1995, reformulando o Plano Plurianual que, no entanto, não 

chegou a ser votado. VERONEZ (2005, p. 275)  

Após Itamar Franco, assume a Presidência da República o sociólogo 

e ex-ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, processo que também 

ocorreu através de eleições diretas. FHC governaria quatro anos (1995-1998), sendo 

reeleito para mais quatro anos de mandato presidencial (1999-2002). 

A primeira gestão de FHC ocorreu de 1995 a 1998. Sua eleição 

ocorreu graças ao apoio importante de setores em vários segmentos da sociedade: 

parcelas das classes dominantes, maioria da classe média e importante 

porcentagem das massas populares. Uma das explicações para tal êxito está no 

plano econômico no qual FHC tivera presença significativa quando era ministro da 

Fazenda durante o governo de Itamar Franco.  

O Plano Plurianual, elaborado no primeiro governo de FHC tinha 

como principal objetivo o processo de estabilização da economia. Para tanto, de 

acordo com Veronez, foram estabelecidas três estratégias: 

 

A construção de um Estado moderno e eficiente, que não depende apenas 
de recursos, será baseada na melhoria do corpo de servidores, para que as 
políticas públicas possam ser bem concebidas, adequadamente implantadas 
e rigorosamente monitoradas. Com isso, deverão ser diminuídos os erros 
conceituais, de diagnóstico, de execução e fiscalização que têm 
caracterizado o uso de recursos públicos no Brasil; 
Para a redução dos desequilíbrios regionais e sociais serão estimuladas as 
vocações regionais, fortalecido o processo de descentralização e ampliados 
os recursos para a área social. A questão regional brasileira deverá ser 
tratada no contexto da nova geografia econômica do País, sem obedecer 
aos limites das suas macrorregiões. A atuação do governo se orientará em 
torno da consolidação de eixos nacionais de desenvolvimento e estará 
associada à descentralização, à formação de parcerias com as instituições 
regionais e às soluções de caráter estrutural; 
A modernização da estrutura produtiva do País deverá ser obtida pela 
consolidação da abertura da economia e a qualificação da mão-de-obra 
juntamente com a flexibilização das relações trabalhistas. Já a inserção 
competitiva exigirá a ampliação da infra-estrutura, a redução do "custo 
Brasil", o fortalecimento do papel do setor privado nos investimentos e o 
estímulo a setores com potencial de inserção internacional. Para a 
qualificação da mão-de-obra deverão ser efetuados investimentos na 
melhoria educacional – com ênfase na educação básica – e introduzidas 
mudanças nas relações trabalhistas.

 
VERONEZ (2005, p. 276)  

 

No segundo governo de FHC (1999/2002), o Plano Plurianual, 

denominado Avança Brasil, apesar de aparentar ter nova metodologia, na verdade 

continha propostas não muito diferentes das propostas do Plano anterior. Suas 
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diretrizes buscavam a consolidação da estabilidade econômica; o crescimento 

econômico sustentado, a geração de empregos e de oportunidades de renda;  a 

eliminação da fome, o combate à pobreza e à exclusão social, a melhoria da 

distribuição de renda; a consolidação e aprofundamento da democracia e promoção 

dos direitos humanos. VERONEZ (2005, 277)  

Percebe-se, então, nos dois mandatos de FHC, uma gestão que 

ficou conhecida como “neoliberal”, com ações como a privatização de empresas 

estatais e a estabilidade monetária a qualquer custo, com prejuízo de outros setores, 

inclusive do crescimento econômico. Essa opção  vinha de encontro aos interesses 

dos setores que apoiaram FHC nas duas eleições. SAES (2001, p. 85) 

Ao término do primeiro mandato de FHC sua gestão começou a 

sofrer sintomas de enfraquecimento em função de ações como atração de capital 

internacional com a venda de títulos e contração de empréstimos para sustentar a 

moeda. Tais sintomas eram: depressão, desvalorização da moeda,  esvaziamento 

do tesouro com pagamentos da dívida, corrida ao dólar, elevação dos níveis de 

desemprego nas grandes cidades, crescimento do emprego informal, maior perda do 

poder de compra das classes médias, entre outros. Nas palavras de Veronez: “Era a 

falência de um modelo, que, no entanto ainda mostrou vitalidade para privatizar 

telecomunicações, gás e companhias de energia”. VERONEZ (2005, 279-280)   

Percebe-se, então, que durante a década de 1990 a transição se 

completou com o fim do autoritarismo, com a promulgação de uma nova 

Constituição e com o resgate do direito de votar diretamente para presidente da 

República. Porém, os governos continuaram a se defrontar com constantes crises e 

problemas. A década de 1990 começou com a economia inflacionada e marcada 

pela recessão e finalizou com a estabilidade da moeda, contudo, às custas do 

desemprego, da ameaça ao desenvolvimento, do agravamento da crise do Estado. 

Todo esse panorama  mostrou-se desfavorável aos partidos políticos e eivado de um 

direcionamento neoliberal. NOGUEIRA, (1998, p. 226) 

No caso do Esporte, o período que se inicia na década de 1980 24 e 

atravessa a década de 1990 25 será marcado por alterações significativas no Esporte 

                                                 
24

 A Constituição de 1988 pode ser considerada o marco legal referente ao Esporte no período.  
25

 A Lei nº 8.672 de 06 de julho de 1993 (Lei Zico) e a Lei nº 9.615 de 24 de março de 1998 (Lei Pelé) 
podem ser consideradas as mais expressivas do período. São leis que trazem em seu conteúdo 
questões como a mercantilização e espetacularização, fundamentais para o entendimento das 
referidas leis.  
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e em suas estruturas. É nesse período que, em relação ao Esporte, crescem e 

desenvolvem – se práticas políticas e econômicas características do próprio período.  

Por isso, importante a contextualização do período referente à Lei nº 

8.672 de 1993 (Lei Zico) e à Lei nº 9.615 de 1998 (Lei Pelé), o que acabou de ser 

realizado, pois, entendendo-se as características marcantes da década de 1990 é 

possível entender as características do Esporte que se desenvolveram e 

aumentaram no referido período:  mercantilização e espetacularização do Esporte. 

 

6.2 UMA NOVA PERSPECTIVA NO ESPORTE: OS PROCESSOS DE 

MERCANTILIZAÇÃO E ESPETACULARIZAÇÃO 

 

No caso da Lei nº 8672 de 1993 (Lei Zico) e da Lei nº 9675 de 1998 

(Lei Pelé), a exemplo do que aconteceu nas leis anteriores, o Esporte sofreu as 

influências do contexto social no qual estava inserido. Por isso, na legislação 

esportiva da década de 90 (Lei Zico e Lei Pelé), é possível perceber a perspectiva 

neoliberal que marcou o período e a preocupação em regulamentar os dispositivos 

constitucionais, já que as leis anteriores não se adequavam à nova perspectiva 

trazida pelo texto constitucional. 

O primeiro momento desse processo ocorreu com a promulgação da 

Lei nº 8.672 de 1993 (Lei Zico), durante a gestão do governo Itamar Franco, quando 

Arthur Antunes Coimbra (o Zico) era o Secretário de Desportos, elaborando-se as 

propostas visualizadas naquela Lei. 

O segundo momento aconteceu com a promulgação da Lei nº 9.615 

de 1998 (Lei Pelé), durante a primeira gestão do governo FHC, quando Edson 

Arantes do Nascimento (o Pelé) foi nomeado “Ministro Extraordinário dos Esportes”, 

elaborando-se as propostas visualizadas também naquela Lei. 

Procura-se, neste momento, explicar melhor a mercantilização e 

espetacularização do Esporte, pautando-se nos valores da época, já que essas duas 

características influenciaram o processo de elaboração da Lei Zico e da Lei Pelé, 

sendo possível visualizá-las nas referidas leis. 

No caso da Lei Zico, quando de sua elaboração, havia a 

intencionalidade de modernizar o Esporte no Brasil. Outra questão bastante 
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presente era a tentativa de  derrubar a Lei do Passe.26 Contudo, no caso da intenção 

de revogar a Lei do Passe, acabou por estabelecer muitos problemas no futebol 

confrontando o interesse de atletas aos dos empresários e dirigentes dos clubes. No 

caso do projeto de modernização do Esporte objetivava a transformação dos clubes 

em empresas sujeitando-os à legislação civil e trabalhista (visão empresarial), na 

tentativa de implementação de uma administração profissional e moderna, seguindo 

– se um modelo adotado em empresas privadas. VERONEZ (2005 (p. 290-291)  

O Projeto de Lei que deu origem à Lei Zico é significativo para o 

entendimento aplicável ao Esporte naquele período: 

 

Essa proposta cria condições para uma nova era desportiva, seja 
fortalecendo a iniciativa privada, seja reduzindo a interferência do Estado 
nas atividades desportivas com a manutenção dos controles e das 
formalidades imprescindíveis, seja afastando qualquer atuação cartorial e 
policialesca que iniba a criatividade e tolha a autonomia dos diversos 
segmentos esportivos, tudo isso com o objetivo de implementar, a partir de 
diversas e diferenciadas realidades regionais, uma democracia 
desportiva.BRASIL (1991, p. 12)  

 

Percebe-se a presença de algumas características neoliberais 

associadas ao Esporte, naquele período, mais especificamente ao Esporte de 

rendimento, na tentativa de oferecer maior liberdade de mercado ao setor esportivo, 

além da autonomia das entidades esportivas e da descentralização. O Esporte de 

rendimento, entendido como um produto e serviço rentável, seguiu a mesma 

orientação, perceptível já no Projeto de Lei que se transformaria na Lei Zico:  

 

a) afastar da legislação desportiva qualquer filosofia autoritária, 
disciplinadora, controladora, centralizadora, restritiva, elitizante e protetora 
dos interesses pessoais;[...] 
e) materializar, no plano desportivo, a predominante filosofia de 
desestatização, descentralização, elidindo a intromissão estatal nos 
assuntos interna corporis da administração dos entes desportivos, sobretudo 
quando o “paternalismo financeiro federal” no desporto tornou-se 
desarrazoado, fincando a aplicação de recursos públicos atrelados às 
diretrizes condensadas nos incisos II e IV do art. 217 da Constituição 
Federal;[...] 
i) consolidar uma nova política distributiva dos recursos da Loteria Esportiva 
Federal, destinando toda renda líquida – 25% (vinte e cinco por cento) – de 
cada teste exclusivamente à área desportiva, seja porque o desporto é 
“dever do Estado” (art. 217, caput, da Constituição Federal), seja porque 
esta canalização categoriza-se como investimento social que contribui 

                                                 
26

 Lei do Passe – Lei n.º 6.354/1976 – que dispõe sobre as relações de trabalho do atleta profissional 
de futebol e  regulamenta as relações do atleta com o clube. Essa Lei  praticamente deixava o atleta 
vinculado ao clube enquanto este tivesse interesse, sendo que o profissional não podia escolher 
livremente seu empregador.  
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efetivamente para prevenir e minimizar os problemas de saúde e de 
delinqüência infanto-juvenil. BRASIL (1991, p. 12)  

 

Nota-se, também, a intenção de retirada da tutela do Estado em 

relação ao Esporte e o direcionamento específico de recursos para seu 

financiamento. Tratava-se de proposta que buscava um Estado menos interventor 

sem deixar de ser o ente a regulamentar e financiar o Esporte de rendimento, ou 

seja, diminuição da tutela do Estado e maior incidência das leis de mercado, estando 

presente, então, as características que já permeavam o Esporte não só no país, mas 

também em vários outros países: a mercantilização e a espetacularização. 

No Brasil, a mercantilização e espetacularização do Esporte, 

processos que já vinham ocorrendo em décadas anteriores, ganham forte impulso 

no período, principalmente pelo aumento da tecnologia empregada nos meios de 

comunicação de massa e pelo alcance dos mesmos para milhões de pessoas, 

notadamente com o cinema e a televisão. Com a implantação, desenvolvimento e 

crescimento do projeto neoliberal, consolidam-se essas características do Esporte. 

Essas considerações iniciais demonstram que o Esporte como 

negócio tornou-se um novo paradigma, regendo muitas atividades esportivas, 

incrementando-se, através da mídia, o marketing, o patrocínio, entre outros 

aspectos, e que demonstram uma nova dimensão do Esporte como “negócio” mais 

fortemente presente nas duas últimas décadas, quando passou a ocupar espaços 

cada vez maiores na mídia em geral. 

Para a finalidade do presente estudo destacam-se as explicações de 

alguns autores sobre mercantilização e espetacularização, porque parecem coincidir 

no entendimento de que o Esporte, nas últimas décadas, apresentou contornos 

elevados de mercantilização e espetacularização. 

Para a compreensão do Esporte como espetáculo voltado ao 

consumo,  referencial primordial é Bourdieu, pois analisa a estruturação do Esporte 

no que denomina de “campo esportivo”, incluindo a relação entre a oferta e a 

demanda de produtos esportivos, sendo o consumo de bens a expressão que mais 

se aproxima da espetacularização: 

 

Na verdade, antes de ir mais além na análise dos efeitos, seria preciso 
tentar precisar a análise dos determinantes da passagem do esporte como 
prática de elite, reservado aos amadores, ao esporte como espetáculo, 
produzido por profissionais e destinados ao consumo de massa. Não 



 

 

128 

podemos, com efeito, nos contentarmos em invocar a lógica relativamente 
autônoma do campo de produção de bens de serviços esportivos e, mais 
precisamente, o desenvolvimento, no interior deste campo, de uma indústria 
do espetáculo esportivo que, submetida às leis da rentabilidade, visa a 
maximizar a eficácia minimizando os riscos (o que, particularmente, acarreta 
a necessidade de um pessoal técnico especializado e de uma verdadeira 
gerência científica, capaz de organizar racionalmente o treinamento e a 
manutenção do capital físico dos profissionais – pensamos por exemplo no 
futebol americano, onde o corpo de treinadores, médicos, public relations, 
excede o corpo de jogadores e serve, quase sempre, de apoio publicitário a 
uma indústria de equipamentos e de acessórios esportivos).

 
BORDIEU 

(1983, p. 146)  

 

Bourdieu defende uma maneira particular de compreender o 

Esporte, entendendo que as manifestações integrantes do Esporte têm lugar em um 

espaço de práticas sociais que denomina de “campo”. Dentro do campo esportivo as 

pessoas ocupam posições de acordo com seu capital social, econômico e cultural, 

ocorrendo também disputas pela detenção de práticas, além da diferenciação social 

das pessoas envolvidas, de acordo com seu potencial de poder simbólico.27 

No caso do Esporte moderno, o autor caracteriza-o como 

representação sociocultural introjetada na formação da sociedade e que acompanha 

as características da lógica mercantil fixada no âmbito das relações humanas. Nesse 

aspecto, explica que esse modelo é construído pela relação estabelecida entre a 

oferta e a demanda por algumas práticas culturais, comparável às condições e leis 

que governam o mercado de produtos e consumidores. Como esclarece Marchi 

Júnior, ao abordar o pensamento de BOURDIEU:  

 

Destarte, o esporte é tido como um produto que respeita e reflete as 
estratégias mercadológicas que a sociedade moderna define por conta das 
inúmeras formas de intervenção e inserção social. A dinâmica implementada 
nesse campo goza de certa autonomia, pois, segundo o autor, cada campo 
constrói as próprias leis funcionais, sua cronologia específica e seus objetos 
de disputa, que refletem posições sociais e estilos de vida. MARCHI 
JUNIOR (2004, p. 38)  

 

Assim, para Bourdieu o desenvolvimento do Esporte precisa ser 

compreendido como elemento inserido no processo de mercantilização que 

estabelece as estruturas que constituem a sociedade, bem como as relações que 

ocorrem no interior dos campos. Nesse sentido, a análise da constituição dos 

campos do Esporte deve ocorrer em associação direta com o espaço social em que 

                                                 
27

 Para maior detalhamento do tema, vide: BOURDIEU, Pierre. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 
1990 e BOURDIEU, Pierre. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.  
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as manifestações esportivas constroem suas estruturas. Marchi Júnior fornece 

valioso esclarecimento ao escrever: 

 

Objetivamente, podemos dizer que Bourdieu admite a constituição do campo 
esportivo a partir da evolução, ruptura e transformação dos antigos jogos 
populares em esportes modernos, estes detentores de especificidades 
mercantis e convergentes para um modelo estrutura de sociedade de 
consumo. [...] Os esportes modernos, sejam eles invenção, sejam 
manifestação evolutiva de jogos populares, segundo Bourdieu, são práticas 
institucionais construídas para agentes sociais com variado e distintivo 
potencial de consumo, que é manifestado pelas demandas no interior do 
campo. Nessa esteira, o fenômeno esportivo passa a ser regido pelas 
relações próprias da lógica do mercado, nas quais os esportes são 
conduzidos ao processo de espetacularização e mercantilização. 
MARCHI JUNIOR (2004, p. 39)  (grifo nosso) 

 

Bourdieu demonstra que o espaço dos esportes não é um universo 

fechado em si mesmo, estando inserido em um sistema de práticas e consumos 

(Bordieu, 1990, p. 207-220). Ele destaca como indicador importante no campo 

esportivo a constituição progressiva de profissionais na produção de bens, serviços 

e espetáculos esportivos, com interesses específicos, concorrência e relações de 

força, levando a um distanciamento cada vez maior entre profissionais e amadores, 

Esporte-espetáculo e outras manifestações do Esporte, acarretando uma 

compreensão limitada por parte do público espectador. Como explica o autor: 

 

Em matéria de esporte, estamos freqüentemente, na melhor das hipóteses, 
no estágio da dança do século XIX, com profissionais que se apresentam 
para amadores que ainda praticam ou praticaram; mas a difusão favorecida 
pela televisão introduz cada vez mais espectadores desprovidos de qualquer 
competência prática e atentos a aspectos extrínsecos da prática, como o 
resultado, a vitória. O que acarreta efeitos, por intermédio da sanção 
(financeira ou outra) dada pelo público, no próprio funcionamento do campo 
de profissionais (como a busca de vitória a qualquer preço e, com ela, entre 
outras coisas, o aumento da violência).BORDIEU (1990, p. 218)  

 

Ratificando o atual despreparo do espectador comum em entender e 

praticar modalidades esportivas em contínua evolução e transformação, Bordieu 

reconhece o papel da televisão, mas esclarece não ser o único fator envolvido nesse 

processo, destacando também o poder simbólico existente nas relações do campo 

esportivo e perceptível na divisão social entre amadores e profissionais, 

espectadores e praticantes, consumidores e produtores.  Indo de encontro a esse 

entendimento de Bourdieu, Marchi Júnior, ao tecer suas considerações sobre o 

voleibol, esclarece: 
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No contexto definido para o nosso estudo, o Voleibol explicita sobremaneira 
essas duas condições de existência do poder simbólico, principalmente se 
observarmos o delineamento do processo de espetacularização na sua 
história. Como argumento comprovador, quando elaboramos nossa 
hipótese, consideramos que o desenvolvimento do Voleibol nas últimas 
décadas não foi direcionado a um processo exclusivo de massificação para 
a formação de praticantes da modalidade, mas sim – em respeito às 
características, disposições e estruturas da sociedade capitalista - , voltado 
e estruturado para o recrutamento de um exército de potenciais 
consumidores de símbolos e signos sociais que o Voleibol, como esporte-
espetáculo, tem capacidade de atrair ou criar. MARCHI JUNIOR (2004, p. 
61)  

 

Ao analisar o processo de espetacularização do Esporte moderno 

entendido como oferta de práticas e consumo esportivo oferecido aos agentes 

sociais para determinada demanda social, Bourdieu destaca ainda o papel dos já 

referidos agentes sociais, encontrados desde os clubes até os produtores e 

vendedores de bens esportivos (equipamentos, roupas, etc.), serviços 

especializados (técnicos, professores, jornalistas esportivos, etc.) e espetáculos 

esportivos (caracterizadores da mercantilização). Na divisão entre praticante e 

consumidor, a percepção superficial dos fatores que envolvem o espetáculo 

esportivo é direcionada para a busca do sensacional, da proeza, do rendimento, da 

emoção (suspense e ansiedade) associada ao resultado de uma competição 

(Bordieu, 1883, p. 136-153). E, então, o autor ressalta, caracterizando muito bem a 

espetacularização do Esporte: 

 

O esporte-espetáculo apareceria mais claramente como uma mercadoria de 
massa e a organização de espetáculos esportivos como um ramo entre 
outros do show business, se o valor coletivamente reconhecido à prática de 
esportes (principalmente depois que as competições esportivas se tornaram 
uma das medidas da força relativa das nações, ou seja, uma disputa 
política) não contribuísse para mascarar o divórcio entre a prática e o 
consumo e, ao mesmo tempo, as funções do simples consumo. BORDIEU 
(1983, p. 144)  

 

  Ao realizar uma leitura histórica do voleibol no que diz respeito à sua 

evolução de Esporte amador para mercadoria espetacularizada no universo da 

sociedade de consumo, Marchi Júnior (2004, p. 170), ao deter-se na análise do 

voleibol na década de 90, explica “o tratamento mercantilizado” e as “estratégias de 

espetacularização do esporte”:  

 
Decorre desse movimento uma reorientação no campo esportivo para a 
composição das ofertas e da demanda pelo Voleibol. Definitivamente, a 
modalidade entra no mercado como um produto que, dependendo da forma 
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de administrá-lo, recebe tratamento mercantilizado compatível com as 
expectativas e potenciais de consumo dos agentes sociais. [...]. 
A consolidação desse processo de mercantilização conduz a estratégias de 
espetacularização do esporte. Um raciocínio simplista poderia resumir 
dizendo que, para vender ou mercantilizar um produto, o melhor caminho é 
expô-lo ao consumidor de forma espetacular. Contudo, os procedimentos e 
os objetivos da espetacularização de uma prática esportiva são distintos do 
processo de popularização dessa mesma prática. Espetacularizando um 
produto, as ações são direcionadas para um potencial público consumidor, 
ao passo que popularizando, invariavelmente, o sentido seria massificação 
da prática. 
Dito de outra forma, a partir do momento em que o Voleibol passa a receber 
o tratamento mercantilizado de produto, por conseqüência espetacularizado, 
ele incorpora as estruturas e disposições de um esporte que está 
massificando seus agentes não só para a prática mas, principalmente, para 
o potencial de consumo que eles são capazes de gerar. MARCHI JUNIOR 
(2004, p. 170)  

 

O autor elenca alguns aspectos decorrentes da estrutura construída 

pelo voleibol, pautada que foi pelo tratamento mercantilizado e pelas estratégias de 

espetacularização da modalidade: a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) tinha 

50.000 atletas registrados em 1992. A assessoria de imprensa D‟Accord, contratada 

desde 1989, divulgou alguns dados expressivos surgidos da parceria da mídia com o 

voleibol. Por exemplo, na Liga Nacional 1991/ 1992 a CBV obteve retorno de U$ 3,8 

milhões em 50.000 centímetros de matéria publicada em jornais e U$ 580 mil em 

quase três horas de informações na televisão, sem incluir as transmissões dos 

jogos. A cobertura do Campeonato Mundial de 1990, no Brasil, rendeu 325 páginas 

de jornais e os oito jogos da Liga Mundial de 1991 tiveram público de 59.429 

pessoas. MARCHI JUNIOR (2004, p. 171)  

Mezzadri (2000, p. 109-110) analisa o processo de 

espetacularização da estrutura esportiva, indicando que no panorama atual o 

Esporte revestiu-se de significado que passa pela relação entre mercadoria e 

consumo esportivo, tendo por base a ligação entre o poder público e a iniciativa 

privada, característica que, aliás, é percebida na leitura dos dispositivos constantes 

da legislação esportiva do período. Alerta que uma significativa dificuldade na 

relação entre poder público e iniciativa privada consiste na percepção  das relações 

entre sociedade, indivíduos e Estado no que concerne ao espaço e participação de 

cada um desses setores na esfera esportiva. Nesse sentido, o autor ensina: 

 

A partir da década de 60, o esporte começou a se tornar uma das 
atividades mais lucrativas no mundo dos negócios. Em todas as regiões do 
mundo a prática esportiva efetivou-se como uma mercadoria, produzindo 
uma relação de consumo. O show business esportivo reproduz o estágio da 
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sociedade de consumo altamente industrializada, na qual as ações 
dependem muito das variáveis econômicas. Nesse caso, o campo esportivo 
torna-se cada vez mais complexo, principalmente com a inclusão dos 
agentes financeiros no processo de formação do campo.  
Para se chegar ao atual estágio do esporte, houve uma permanente 
transformação na organização esportiva. Foi a partir dos anos 60, no 
cenário mundial, e dos anos 80  no Brasil, que o sistema esportivo teve 
mudanças mais significativas. O esporte começou a ser tratado de maneira 
mais profissional, tornando-se um investimento que gera bilhões de dólares 
por ano. Na maioria dos países a estrutura esportiva passou da dominação 
pública para a privada. A mudança do público para o privado vai sendo 
efetivada em ritmos variados, de acordo com o nível de desenvolvimento 
econômico. MEZZADRI (2000, p. 110-111)  

 

Ainda segundo o autor, o espetáculo esportivo tornou-se, então, um 

produto comercializável no interior da sociedade, como qualquer outra mercadoria, 

sendo que o avanço da espetacularização esportiva produziu, no seio da sociedade, 

uma rede maior de interdependência entre os indivíduos, o consumo e o Estado. 

MEZZADRI (2000, p. 111-112)  

Mezzadri explica o entendimento de Bourdieu discorrendo que é 

possível perceber o enfoque dado ao espetáculo esportivo e à indústria voltada ao 

Esporte, pois a especialização, a produtividade e a profissionalização são elementos 

presentes na lógica industrial moderna para a manutenção do capital e o Esporte 

não podia deixar de seguir essa lógica; explicando, ainda, a questão da oferta e 

consumo: quem possuir maior poder de oferta e organização sobrevive no mercado. 

Mezzadri (2000, p. 113) Ainda sobre a espetacularização, escreve: 

 

A espetacularização torna-se cada vez mais presente na delimitação da 
estrutura esportiva. Os canais abertos de televisão destinam horas de sua 
programação para os eventos esportivos e os canais fechados (por 
assinatura) têm programações de atividades esportivas de até vinte e 
quatro horas por dia.  
A espetacularização esportiva encontra no futebol o grande mercado de 
consumo, embora outras modalidades esportivas também se encontram em 
pleno desenvolvimento. Para se ter uma idéia do alcance desse esporte, 
mais de 2 bilhões de pessoas assistiram ao final da Copa do Mundo de 98, 
pela previsão dos organizadores. A inserção é tão grande que até em países 
onde a prática do futebol não faz parte dos habitus  esportivos, milhares de 
pessoas assistiram ao final do torneio. MEZZADRI (2000, p. 115) 

 

m ponto de aproximação entre o entendimento de Mezzadri (2000, p. 

110-115) e o de Marchi Júnior (2004, p. 161-162) refere-se à abordagem do Esporte 

pela ótica da relação entre espetáculo esportivo e seu consumo como mercadoria, 

uma vez que o espetáculo esportivo reflete o nível de uma sociedade de consumo 

altamente industrializada, em que as ações dependem muito das variáveis 
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econômicas. Nas palavras de Mezzadri, “o espetáculo esportivo é um produto a ser 

comercializado no interior da sociedade, como qualquer outra mercadoria”. 

MEZZADRI (2000, p. 111)  

Como explicado anteriormente, para explicar o Esporte como 

mercadoria e consumo, os dois autores utilizam, além de outros autores e 

elementos conceituais, o entendimento de Morin acerca de cultura de massa, por 

estar ligada diretamente ao modelo de espetáculo organizado para a sociedade e 

também por ser constituída por determinados produtos inseridos na sociedade para 

o consumo.  

Os autores revelam a forte ligação entre espetacularização, 

consumo e mercadorização; conceitos que não podem ser analisados e entendidos 

separadamente, tendo em vista suas constatações acerca da transformação do 

espetáculo esportivo em mercadoria voltada ao consumo. 

Também Gebara analisa a questão, ao discorrer sobre o elitismo 

esportivo, o consumismo no Esporte e a influência da mídia no que tange à 

espetacularização esportiva Gebara (1995, p. 129). No que concerne ao elitismo 

esportivo, explica que o que se verifica no Esporte é a constituição de uma elite de 

atletas em escala mundial com um conjunto de marcas multinacionais a defender. 

Ao abordar o aspecto consumo, explica que o Esporte moderno, nas práticas e 

consumos, é uma oferta (novos esportes, novos equipamentos) destinada a 

encontrar uma certa demanda social (dada pelas transformações dos estilos de 

vida). Finalmente discorre sobre o papel da indústria do entretenimento, 

principalmente a televisão que, segundo seu entendimento, tem forte influência 

universal, como no caso do futebol, definindo a função da mídia pela 

espetacularização do evento esportivo, colocando-o na dimensão tanto do cotidiano 

quanto do acontecimento único e universal, como os Jogos Olímpicos. Nas palavras 

do autor: 

 

Trata-se de produzir e controlar eventos, imagens e o cotidiano 
espetacularizado, trata-se de mercadorias de um novo tipo, não diretamente 
produzidas pelo trabalhador assalariado, (...), mas pela mercadorização de 
símbolos e signos produzidos por um processo cultural de múltiplas 
dimensões, local e regional a um tempo, e global no momento seguinte (...). 
De fato, a intervenção do Estado no mundo esportivo, tem sido, 
freqüentemente no sentido de induzir a prática esportiva na direção de 
projetos políticos internacionais, freqüentemente voltados para a 
propaganda e nacionais, freqüentemente voltados para a propaganda e a 
doutrinação.GEBARA (2002, p. 131)  
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Gebara ressalta o fato de não se poder negligenciar o deslocamento 

do Esporte da área de saber articulada pelo lazer e tempo livre para e sua 

aproximação do mundo do trabalho e da mercantilização, explicando: 

 

Trata-se de um duplo movimento: de um lado, o atleta moderno, um 
profissional altamente qualificado, executando tarefas possíveis com base 
em um ritmo e processo de treinamento, que fazem inveja aos que cultuam 
a qualidade total. Do outro lado, as imagens produzidas por esses virtuoses 
se tornam elas mesmas mercadorias. Estamos falando de novos consumos 
culturais e, neste sentido, a discussão “pós-moderna” não seria estranha às 
ocorrências que se verificam no esporte em nossos dias. GEBARA (2002, p. 
13)  

 

O autor sinaliza para a existência de um fenômeno cada vez mais 

privativo de profissionais altamente qualificados, estando as questões concernentes 

à participação no Esporte provavelmente deslocando-se para a área do lazer pago. 

Nesse sentido, realiza um apontamento indagador quanto à relação ambígua do 

Esporte com a educação indicando a colocação do Esporte como produto de 

consumo privilegiado para uma parcela de população cujo nível de renda permite 

esse tipo de consumo (Gebara, 2002, p. 14-15). E ressalta a importância da 

aplicação dos estudos de Bourdieu, no tocante à radicalização do “consumo de 

massas” na atualidade, ao escrever: 

 

É neste sentido que, ao pretender fundar uma história do esporte, estamos 
realmente falando da existência de um “campo esportivo”, campo este em 
que se defrontam múltiplos agentes: técnicos, médicos, jornalistas, 
jogadores, juízes, dirigentes, aficionados, etc. Aqui é possível articular a 
segunda questão proposta, a existência de uma demanda esportiva ampla, 
com a especificidade destes objetos (esporte, lazer e educação física). 
GEBARA (2002, p. 17)  

 

Seguindo os passos de Gebara, é possível, então, pensar o 

consumo, no século XX, como característica fundamental para o entendimento de 

vários fenômenos28, inclusive os que se referem  aos espetáculos esportivos e aos 

estilos de vida: 

 
É o consumo do espetáculo e da indústria do esporte que parecem permitir 
melhor compreender estes fenômenos. A questão nova a colocar refere-se 

                                                 
28

 Quando da leitura das indagações de Gebara, principalmente no que concerne ao direito da 
população de “ver” os grandes espetáculos esportivos que estão sendo monopolizados pelas 
indústrias do entretenimento, percebeu-se a importância da idéia do ilustre autor e iniciou-se um 
projeto preliminar para futuros estudos sobre o Estatuto do Torcedor à luz das indicações de Gebara 
e das teorias sociológicas de Elias e Bourdieu.  
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ao que é efetivamente mais representativo na massificação e 
democratização de atividades lúdico-esportivas: defender sua prática pela 
população, ou também, e talvez hoje de maneira mais evidente, defender o 
direito de a população “ver” os grandes espetáculos esportivos que estão 
sendo monopolizados pelas indústrias do entretenimento? Sem dúvida 
estamos indicando novos temas e novas abordagens de pesquisa. GEBARA 
(2002, p. 19-20)  

 

Dunning e Elias (1992, p. 310) utilizam uma visão configuracional 

para explicar a transformação do jogo em espetáculo destacando a necessidade de 

entendimento dos padrões de interdependência entre os grupos participantes – 

porque a presença dos espectadores em um evento esportivo pode induzir os 

jogadores a esforçarem-se em fornecer um espetáculo, tornando-se dependentes 

dos espectadores e de ações externas como interesses comerciais e recompensas 

financeiras. As pressões recíprocas e os controles que atuam nas sociedades 

urbanas industriais, reproduzidas na esfera esportiva, influenciaram na relação entre 

a atuação esportiva e a satisfação dos dirigentes e espectadores, estes últimos 

denominados literalmente pelos autores de “consumidores”: 

 

Em resultado disso, os desportistas de alto nível, homens e mulheres, não 
podem ser independentes e jogar por divertimento, sendo obrigados a 
dirigirem-se para os outros e a participar nos desportos com seriedade. Isto 
é, não podem jogar para si próprios, sendo forçados a representar unidades 
sociais mais vastas, como cidades, distritos e países. Como tal, fornecem-
lhes material e, ou também, recompensas de prestígio, facilidades e tempo 
para o treino. Em contrapartida, espera-se que realizem uma “actuação 
desportiva”, isto é, o tipo de satisfações que os dirigentes e os 
“consumidores” do desporto exigem, nomeadamente o espectáculo 
de um confronto excitante que as pessoas se dispõem a pagar para 
assistir ou a validação, através da vitória, da “imagem” e da “reputação” da 
unidade social com a qual se identificam esses dirigentes e 
“consumidores”.DUNNING (1992, p. 321) (grifo nosso)  

 

Nesse sentido, demonstram a relação da espetacularização 

esportiva com as interdependências entre os indivíduos, incluído nesse contexto o 

consumo. Quanto maior o desenvolvimento do Esporte no interior da sociedade, 

maior é a rede de interdependência entre os indivíduos. Com a espetacularização 

esportiva, o controle da violência, antes exercido exclusivamente pelo Estado, passa 

a ser exercido também pelos espectadores, pelas regras das modalidades 

esportivas, e pelos consumidores esportivos. A constante troca nas relações entre 

os jogadores, entre os jogadores e os dirigentes, entre os jogadores e os 
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consumidores e entre os próprios consumidores estabelece a complexidade da rede 

de interdependência e o nível da espetacularização.  

Percebe-se, então, que a forte presença do Estado no âmbito 

esportivo consubstanciada pela forte centralização foi cedendo e dando lugar a uma 

maior presença da iniciativa privada. Então, de certa forma, explica-se o significado 

mercantil e de espetacularização apresentado pelo Esporte nas últimas décadas. E 

esse processo é perceptível na própria legislação em análise no presente estudo. 

No Decreto-Lei nº 3199 de 1941 (Estado Novo) e na Lei nº 6251 de 

1975 a centralização e forte presença do Estado são claramente perceptíveis, bem 

como uma maior presença da identidade “nós”, sendo a estrutura esportiva 

estabelecida de cima (do Estado) para baixo (para a sociedade e os indivíduos nela 

inseridos). Já nos dispositivos da legislação esportiva surgida após a Constituição 

de 1988 (Lei Zico e Lei Pelé) é possível a visualização da transferência do domínio 

estatal para a iniciativa privada, tendo em vista a mudança das relações de 

interdependência entre os indivíduos, a sociedade e o Estado, bem como a maior 

presença do consumo no seio social. 

Esse processo de transformação do Esporte (de maior controle do 

Estado por uma maior participação da sociedade, indivíduos e iniciativa privada) 

pode ser confirmado à luz da teoria de Dunning e Elias para quem a 

espetacularização esportiva está relacionada com as interdependências entre os 

indivíduos e com a implementação do consumo. À medida que o Esporte se 

desenvolve no seio da sociedade, aumenta a rede de interdependência entre os 

indivíduos. Esse processo de elevação da rede de interdependência é entendido 

como resultado da individualização humana (Elias, 1994), conforme exposto na 

teoria do Processo Civilizador, sendo o Esporte um dos elementos da 

especialização da sociedade.  

As relações de interdependência entre os participantes da esfera 

esportiva (jogadores, dirigentes, consumidores) determinaram o nível da 

espetacularização esportiva. Nas últimas décadas, a espetacularização esportiva 

aumentou a tendência de diminuir a centralização estatal na organização esportiva 

transferindo-a para os indivíduos, notadamente para a iniciativa privada.  Esse 

processo pode ser percebido na análise comparativa entre a legislação esportiva 

anterior à Constituição de 1988 (Decreto-Lei nº 3199/41 e Lei nº 6251/75) e a 

legislação esportiva promulgada após a Carta Magna (Lei Zico e Lei Pelé). 
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Mezzadri atinge o cerne da questão ao escrever:  

 

Durante anos o Estado tornou-se uma das principais instituições de 
divulgação, de força e controle das práticas esportivas. Em função disso, 
estabelecer o equilíbrio entre o poder público e o setor privado é um dos 
desafios da compreensão do esporte moderno. A espetacularização do 
esporte é, pelo que se pode entender,  um divisor de águas na disputa 
interna do domínio do campo esportivo. 
Com o aumento da estrutura do espetáculo esportivo no mundo inteiro, 
parece que o Estado não é mais o grande centralizador das atividades, 
deixando para a iniciativa privada o domínio da organização esportiva. Até 
porque, atualmente, a vida privada dos indivíduos está cada vez mais 
independente nas configurações sociais, como já foi comentado. 
MEZZADRI (2000, p. 116)  

 

No presente item a espetacularização e a questão do consumo 

(mercantilização) na esfera esportiva foram abordadas para demonstrar um novo 

significado assumido pelo Esporte, perceptível na legislação posterior à Constituição 

de 1988, especialmente no que concerne à intencionalidade de diminuir a 

centralização estatal na organização esportiva, transferindo tal atribuição para a 

iniciativa privada, bem como a maior participação da sociedade através dos 

indivíduos nela inseridos nas questões relativas ao Esporte (principalmente o 

consumo).  

 

6.3 O ESPORTE NA LEI Nº 8.672 DE 06 DE JULHO DE 1993 – A LEI ZICO 

 

A Lei nº 8.672/1993 (Lei Zico) tinha por objetivo a tentativa de 

modernização do Esporte no país seguindo a mesma orientação histórica de 

modernização adotada até então. Porém, a pretendida modernização não foi levada 

a efeito, havendo, posteriormente, a necessidade de criação, aprovação e 

promulgação da Lei Pelé. Contudo, a Lei Zico sinaliza uma maior intencionalidade 

no sentido de estabelecer menor controle do Estado transferindo - o para a iniciativa 

privada e para o mercado. 

 

A Lei Zico (Brasil, 1993) foi assim dividida: 

 

CAPÍTULO I - Das Disposições Iniciais 
CAPÍTULO II - Dos Princípios Fundamentais 
CAPÍTULO III - Da Conceituação e Das Finalidades Do Desporto 
CAPÍTULO IV - Do Sistema Brasileiro Do Desporto 
SEÇÃO I - Da Composição e Objetivos 
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SEÇÃO II - Do Conselho Superior De Desportos 
SEÇÃO III - Do Sistema Federal Do Desporto 
SEÇÃO IV - Do Sistema Dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
CAPÍTULO V - Do Certificado De Mérito Desportivo 
CAPÍTULO VI - Da prática Desportiva Profissional 
CAPÍTULO VII - Da Ordem Desportiva 
CAPÍTULO VIII - Da Justiça Desportiva 
CAPÍTULO IX - Dos Recursos para o Desporto 
CAPÍTULO X - Das Disposições Gerais 
CAPÍTULO XI - Das Disposições Transitórias 

 

No Capítulo I (artigo 1º e parágrafos) observa-se a classificação no 

que se refere ao Esporte, que, na concepção adotada pela  Lei abrange práticas 

formais e não-formais, com inspiração nos fundamentos constitucionais do Estado 

Democrático de Direito. A prática esportiva formal é entendida como aquela 

regulada por normas e regras nacionais e pelas regras internacionais aceitas em 

cada modalidade. Já a  prática esportiva não-formal é caracterizada na Lei pela 

liberdade lúdica de seus praticantes. Nessa divisão é possível reconhecer o Esporte 

de rendimento considerado como prática esportiva formal e o Esporte Lazer, 

entendido como forma de participação, considerado como prática esportiva não 

formal.  

No Capítulo II (artigo 2º) a Lei preocupa-se em elencar alguns 

princípios que eram compreendidos como garantidores do Esporte:  soberania, 

autonomia, democratização, liberdade, direito social, diferenciação, identidade 

nacional, educação, qualidade, descentralização, segurança, eficiência. Destacam-

se, o princípio da autonomia, definido pela faculdade de pessoas físicas e jurídicas 

organizarem-se para a prática esportiva como sujeitos nas decisões que as afetam; 

o princípio da liberdade, expresso pela livre prática do Esporte, de acordo com a 

capacidade e interesse de cada um, associando-se ou não a entidades do setor; o 

princípio da educação,  voltado para o desenvolvimento integral do homem como 

ser autônomo e participante e fomentado através da prioridade dos recursos 

públicos ao Esporte educacional; e o princípio da descentralização, 

consubstanciado na organização e funcionamento harmônicos de sistemas 

esportivos diferenciados e autônomos para os níveis federal, estadual e municipal.  

No que concerne ao Capítulo II da Lei Zico, que trata dos “Princípios 

Fundamentais”, Schmitt explica que esse Capítulo: 

 

[...] destaca os princípios da autonomia, liberdade e descentralização, cujos 
reflexos são observados na organização e funcionamento das entidades 
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diretivas brasileiras do esporte, com o surgimento de ligas e associações, 
traduzindo a liberdade da prática do esporte assegurado como interesse 
público. SCHMITT (1996, p. 189)  

 

   Algumas considerações de Soares Júnior podem ser utilizadas como 

introdução inicial à análise do capítulo II da Lei Zico. Para o autor, o espírito de 

autonomia preconizado pelo artigo 217 da Constituição Federal de 1988, propiciou o 

surgimento  da Lei Zico: 

 

A Lei Zico em muito inovou, pois reduziu e descentralizou a interferência do 
Estado e desenvolveu a autonomia relacionada à organização e 
funcionamento dos diversos segmentos esportivos, enquadrando-se ao já 
citado artigo 217 da Constituição Federal. 
[...] adequou a capacidade decisória das diversas entidades ligadas a cada 
modalidade esportiva, estabeleceu tratamento diferenciado para o esporte 
profissional e não profissional, destinou 25% (vinte e cinco por cento) do 
total arrecadado dos recursos da loteria Federal ao esporte, concedeu 
garantia legal à denominação dos símbolos das entidades esportivas e por 
fim, criou o Conselho Superior de Desportos (CSD), órgão colegiado, com 
caráter consultivo e normativo, composto de quinze membros. SOARES 
JUNIOR (1994, p. 449-452)  

 

  Igualmente, é possível utilizar o alerta de Silva quanto aos princípios 

trazidos pelo capítulo II, notadamente a autonomia da organização e funcionamento 

do Esporte: 

 

 [...] criada para promover a autonomia, a soberania, o prazer, a melhoria da 
qualidade de vida do homem, da mulher, da comunidade, ao ser reduzida 
ao seu artigo 57, tornou-se apenas a “Lei do Bingo”, fonte de recursos para 
muitos e não sustentação para o desenvolvimento esportivo. SILVA (1998, 
p. 2) 

 
 

 

No caso da descentralização e da autonomia das entidades 

esportivas, princípios visualizáveis no capítulo II da Lei Zico, novamente frisa-se 

uma intencionalidade direcionada ao menor controle do Estado no que se refere ao 

Esporte. Como visto, a centralização caracterizou as ações do Estado frente ao 

Esporte a partir da década de 40 (Decreto-Lei nº 3199 de 1941), passando pela 

ditadura militar (Lei nº 6251 de 1975) e chegando à década de 80. Na década de 90, 

como visto anteriormente, as mudanças estruturais na sociedade apontaram em um 

novo entendimento do Esporte. Nesse sentido, é possível perceber na Lei Zico uma 

maior demanda social por uma menor interferência e centralização estatal em várias 

atividades, incluindo as manifestações esportivas. 
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Pautando-se nos entendimentos de Veronez (2005, p. 299-303) e 

Mezzadri (2000, p. 125-153), bem como a exposição anteriormente realizada acerca 

da mercantilização e espetacularização, infere-se que, na década de 90, o Esporte 

no Brasil sofreu mudanças significativas, principalmente no que concerne ao 

espetáculo esportivo, com reflexos na legislação esportiva do período. Uma das 

preocupações do período referia-se à necessidade de melhorar o sistema esportivo 

e o governo federal, que defendia a adoção de gestão administrativa baseada na 

eficiência dos serviços prestados à sociedade, decidiu adotar uma nova 

regulamentação para o Esporte. O marco inicial das mudanças na legislação 

ocorreu em 1993 com a Lei Zico, com a presença, logo em seguida, da Lei Pelé 

(BRASIL, 1998). 

Na Lei Zico observa-se a preocupação e implementar ações 

baseadas na autonomia das entidades esportivas e na descentralização, buscando-

se, como era característico no período,  menor interferência estatal e maior espaço 

para a liberdade de mercado. Estão presentes na Lei Zico a orientação neoliberal, 

seguindo-se o pensamento adotado pelo governo em outros setores da atividade 

social no mesmo período: menor intervenção estatal na sociedade com maior 

autonomia para os indivíduos e também participação mais efetiva da iniciativa 

privada.  Nas palavras de VERONEZ: 

 

A “nova política desportiva do Brasil”, que supostamente seria suportada 
pela mais recente legislação, do ponto de vista da questão do esporte como 
um direito social é essencialmente formal, pois fixa diretrizes visando 
apenas atender aos princípios constitucionais de 1988. É evidente o foco da 
lei na questão da liberalização do setor esportivo e do desatrelamento das 
entidades esportivas do Estado. A lei tomou o cuidado de assegurar que 
essas entidades tivessem reconhecido o seu estatuto de “pessoa jurídica de 
direito privado”. VERONEZ (2005, p;. 301)  

 

Uma contradição pode ser apontada quanto à autonomia das 

entidades esportivas preconizada no artigo 2º e o estabelecido no artigo 39 da Lei 

Zico que prevê a destinação de recursos públicos para o Esporte, sem, contudo, 

especificar para qual tipo, entendendo-se, então, a inclusão do Esporte de 

rendimento. Assim, visualiza-se novamente a contradição apontada por ocasião da 

análise da previsão do Esporte na Constituição de 1988, qual seja, apesar de a Lei 

Zico preconizar a autonomia das entidades esportivas institucionalizadas (as que 

administram o Esporte de rendimento) também estipula a destinação de recursos 
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públicos para essas entidades. Novamente questiona-se qual seria a função social 

do Estado em financiar o Esporte de rendimento, já que trata-se de manifestação 

acessível a uma pequena parcela da população: o atleta de rendimento, colocando 

em primeiro plano o resultado. É de se pensar como é possível atender às 

proclamadas “democratização” e “cidadania” quando se destina recursos públicos 

para um setor esportivo (Esporte de rendimento) que atende uma minoria e que 

coloca o rendimento em primeiro plano (e não a formação da cidadania).   

No Capítulo III (artigo 3º) encontram-se as concepções de Esporte 

trazidas pela Lei: Esporte educacional, através dos sistemas de ensino e formas 

assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de 

seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral e a 

formação para a cidadania e o lazer; Esporte de participação, de modo voluntário, 

compreendendo as modalidades esportivas praticadas com a finalidade de contribuir 

para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da 

saúde e da educação e na preservação do meio ambiente; e Esporte de rendimento, 

praticado segundo normas e regras nacionais e internacionais, com a finalidade de 

obter resultados e integrar pessoas e comunidades do País e estas com outras 

nações. 

Embora haja a preocupação da Lei em classificar e estabelecer três 

conceitos distintos de Esporte: educacional, de participação e de rendimento, a 

leitura de seus dispositivos revela um direcionamento de maior atenção e 

preocupação com o Esporte administrado pela iniciativa privada, com destaque ao 

Esporte de rendimento, já que houve pouca preocupação com o aspecto social na 

esfera esportiva, incluindo o Esporte em sua vertente educacional e em seu aspecto 

de participação. Conforme entende VERONEZ: 

 

Se ainda resta alguma dúvida sobre o “espírito” (neo)liberal da nova lei, ele 
se desfaz já no caput de seu segundo artigo, no capítulo II, “Princípios 
fundamentais”, no qual o esporte é tratado como direito individual e não 
social. Contudo, ele é coerente com o Art. 217 da CF de 1988, que definiu 
como “dever do Estado fomentar práticas desportivas [...] como direito de 
cada um [...]”.VERONEZ (2005, p. 302)  

 

É possível, na análise do capítulo III da Lei a sinalização de nova 

contradição, tendo em vista a explicação de Veronez acima. Ao mesmo tempo em 

que se preconiza o Esporte como direito de cada um e se propala a controversa 
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autonomia das entidades esportivas, não se quer perder o vínculo com o Estado. 

Questiona-se que autonomia seria essa, já que um certo vínculo com o Estado 

permanece (principalmente quanto ao financiamento com recursos públicos), 

obrigando o Estado, através da Constituição, a fomentar as práticas esportivas, 

incluindo nesse contexto o Esporte de rendimento.       

O Capítulo IV da Lei Zico (artigo 4º ao artigo 15) enfoca o Sistema 

Brasileiro do Desporto (composição e objetivos, sistema dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios, sistema Federal do desporto e Conselho Superior de 

Desportos) e, conforme explica Schmitt (1996, p. 192), foi parcialmente revogado 

pela Medida Provisória nº 931/95, que criou o Ministério Extraordinário dos Esportes 

e o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (INDESP). 

Destaca-se a extinção do CND e a criação do Conselho Superior de 

Desportos (CSD) que, na visão da Lei Zico adotou função consultiva e 

regulamentadora, ao contrário do CND que também fiscalizava. Assim, com a 

criação do CSD a intervenção estatal na esfera esportiva foi significativamente 

diminuída, atribuindo-se, ainda, ao CSD a função de decidir prioridades na aplicação 

dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Desportivo (FUNDESP): 

 

Art. 5º O Conselho Superior de Desportos é órgão colegiado de caráter 
consultivo e normativo, representativo da comunidade desportiva brasileira, 
cabendo-lhe: 
VII - propor prioridades para o plano de aplicação de recursos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), elaborado pelo 
Ministério da Educação e do Desporto, por meio de sua Secretaria de 
Desportos. BRASIL (1993)  

 

Ao observar-se a composição do CSD no artigo 6º da Lei Zico 

percebe-se a predominância de representantes dos interesses das entidades 

esportivas (notadamente as privadas) e do Esporte de rendimento, composição que 

determinou significativamente a ações implementadas pelo governo: 

 

Art. 6º O Conselho Superior de Desporto será composto de quinze 
membros nomeados pelo Presidente da República, discriminadamente: 
I - o Secretário de Desportos do Ministério da Educação e do Desporto, 
membro nato que o preside; 
II - dois, de reconhecido saber desportivo, indicados pelo Ministro da 
Educação e do Desporto; 
III - um representante do Comitê Olímpico Brasileiro; 
IV - um representante das entidades de administração federal do desporto 
profissional; 
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V - um representante das entidades de administração federal do desporto 
não-profissional; 
VI - um representante das entidades de prática do desporto profissional; 
VII - um representante das entidades de prática do desporto não-
profissional; 
VIII - um representante dos atletas profissionais; 
IX - um representante dos atletas não-profissionais; 
X - um representante dos árbitros; 
XI - um representante dos treinadores desportivos; 
XII - um representante das instituições que formam recursos humanos para 
o desporto; 
XIII - um representante das empresas que apóiam o desporto; 
XIV - um representante da imprensa desportiva. BRASIL (1993)  

 

É possível perceber, então, na leitura do artigo 6º, o significativo 

direcionamento da Lei Zico no sentido do atendimento dos interesses do setor 

esportivo vinculado ao Esporte de rendimento, agora com um sentido voltado à 

mercantilização e espetacularização – perceptível na preocupação em conceder 

maior autonomia  às entidades esportivas atreladas ao Esporte de rendimento, bem 

como tornar o Esporte mais acessível à iniciativa privada. A hegemonia dessa 

parcela do setor esportivo no CSD demonstra esse fato, inclusive no que concerne à 

maior atenção dada pela Lei ao Esporte de rendimento. 

Os Capítulos V e VI da Lei Zico, cuidaram do Certificado de Mérito 

Esportivo e da prática esportiva profissional, o que, segundo Schmitt (1996, p. 207-

210), destacou a prática profissional do Esporte e os contratos celebrados entre 

atletas e clubes registrados em confederações. Por fim, merece destaque o Capítulo 

IX da Lei Zico, que prevê a destinação de recursos para o Esporte, oriundos de 

fundos esportivos, receitas oriundas de concursos prognósticos, doações, 

patrocínios e legados, prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva 

Federal, incentivos fiscais previstos em lei e outras fontes (artigo 39). 

A criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo 

(FUNDESP), por exemplo, é destinado, na visão da Lei, a garantir a destinação de 

recursos para a educação esportiva e auxiliar o Esporte não-profissional, o Esporte 

de rendimento (jogos olímpicos, campeonatos mundiais, jogos pan-americanos e 

sul-americanos), capacitar recursos humanos e apoiar projetos e pesquisas no 

setor.” (artigos 43 e 44).  

Novamente, perceptível a predominância do Esporte de rendimento 

no enfoque adotado pela Lei Zico.  Do capítulo IV em diante, é possível perceber 

que a maioria dos artigos regulamenta questões voltadas à sistematização do 
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Esporte na lógica do rendimento. Todo o capítulo VIII, por exemplo, do artigo 33 até 

o artigo 38 trata da Justiça Desportiva, qual seja, uma manifestação utilizada para 

dirimir conflitos surgidos no âmbito da competitividade, em outras palavras, na 

esfera do Esporte de rendimento. Além disso, perceptível na leitura de muitos 

artigos um enfoque direcionado à perspectiva de mercantilização e 

espetacularização, muito bem visualizada, por exemplo, nos artigos 24 e 25 da Lei, 

que utilizam, inclusive, os termos “espetáculo” e “comercialização”: 

 

Art. 24. Às entidades de prática desportiva pertence o direito de autorizar a 
fixação, transmissão ou retransmissão de imagem de espetáculo 
desportivo de que participem. 
§ 1º Salvo convenção em contrário, vinte por cento do preço da autorização 
serão distribuídos, em partes iguais, aos atletas participantes do 
espetáculo. 
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica a flagrantes do espetáculo 
desportivo para fins exclusivamente jornalísticos ou educativos, cuja 
duração, no conjunto, não exceda de três minutos. 
 
Art. 25. Na comercialização de imagens decorrentes de contrato com a 
entidade de administração de desporto, as entidades de prática desportiva 
participarão com vinte cinco por cento do resultado da contratação, de 
modo proporcional à quantidade de atletas que cada uma cedeu, 
ressalvados os direitos assegurados no artigo anterior. BRASIL (1993) 
(grifo nosso) 

 

A leitura mais detida da Lei Zico revela uma intencionalidade pela 

descentralização estatal, bem como a intenção de conceder maior autonomia às 

entidades esportivas institucionalizadas na organização do Esporte, além de uma 

maior profissionalização do setor, que no contexto analisado adquiriu a tônica de 

“negócio”, envolvendo bilhões de dólares por ano. A ênfase maior da Lei recai sobre 

o Esporte de rendimento, enfocando-o sob uma perspectiva de mercantilização e 

espetacularização, estabelecendo uma espécie de contradição com a 

descentralização do poder e a democratização das práticas esportivas mencionadas 

na Lei, bem como outros princípios elencados no artigo 2º como educação, 

liberdade, direito social.  

Com relação a esse processo, Marchi Júnior destaca com as 

palavras de Bourdieu29, a preocupação do autor francês com as atuais funções e 

manifestações esportivas espetacularizadas, bem como a dúvida lançada pelo autor 

                                                 
29

 Pierre Bourdieu, em entrevista concedida ao escritor e sociólogo Juremir Machado da Silva, 
publicada no jornal Folha de S. Paulo do dia 7 de fevereiro de 1999, com o título “A ciência do real” 
(Caderno Mais!, p. 4-5).  
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quanto à função de integração dessas manifestações:  

 

Não estou seguro de que se possa conceder ao esporte-espetáculo a 
capacidade de integrar, mesmo simbolicamente, uma sociedade ameaçada 
pela segregação. Creio, ao contrário, que a prática do esporte, em particular 
a do futebol, nos pequenos clubes amadores, preenchia, e continua a fazê-
lo, mas cada vez com mais dificuldade, essa função de integração, 
especialmente pela oferta de uma via de ascenção social de substituição 
aos que, na falta de capital cultural herdado, não estão capacitados para 
tomar a via real proposta pela escola. 
Mas, conforme mostrei em trabalho recente, a submissão crescente do 
esporte à lógica do comércio, por meio da comercialização do espetáculo 
esportivo televisionado, tende a cortar a ligação orgânica entre o esporte de 
alto nível e a prática esportiva de base; ou, de maneira mais precisa, no 
caso do futebol, entre os grandes clubes profissionais, cada vez mais 
transformados em empresas capitalistas, por vezes cotadas em Bolsa, e os 
pequenos clubes amadores, direcionados para objetivos pedagógicos e 
sustentados em grande parte por uma devoção militante. Assim, o 
verdadeiro percurso que poderia conduzir o garoto das favelas ou da 
periferia, desde a pequena equipe local ou da escolinha de futebol do clube 
grande, até a equipe nacional e a carreira internacional está cada vez mais 
ameaçado, tanto na realidade quanto nas representações. MARCHI 
JUNIOR (2004, p. 61-62) 

 
 

 

Igualmente, importante relembrar as explicações de Gebara quanto 

à questão da democratização da prática esportiva, no caso em análise, propalada 

pela Lei Zico nos princípios elencados em seu artigo 2º, porque o autor destaca a 

ambigüidade desse conceito, esclarecendo que a massificação nem sempre 

significa sua democratização, no sentido de possibilitar às minorias (idosos, 

deficientes etc.) efetiva participação.GEBARA (2002, p. 13-14)   

Gebara destaca o consumo, discorrendo sobre o papel da indústria 

do entretenimento, principalmente a televisão que, segundo seu entendimento, tem 

forte influência universal, como no caso do futebol, definindo a função da mídia pela 

espetacularização do evento esportivo, colocando-o na dimensão tanto do cotidiano 

quanto do acontecimento único e universal, como os Jogos Olímpicos (Gebara,  

1995, p. 129). Nesse sentido alerta para a mercadorização de símbolos e signos, 

bem como a intervenção do Estado no mundo esportivo, no sentido de induzir a 

prática esportiva na direção de projetos políticos (Gebara, 1995, p. 131). No caso 

em análise, o Esporte com enfoque no rendimento, na mercantilização e no 

espetáculo. 

Nesse sentido, o autor demonstra o deslocamento do Esporte da 

área de saber articulada pelo lazer e tempo livre para sua aproximação do mundo 

do trabalho (profissionalização do Esporte) e da mercantilização em que as imagens 
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produzidas pelo atleta de rendimento se tornam mercadorias revelando novos 

consumos culturais. GEBARA (2002, p. 13)  

Por isso tece considerações sobre a existência de um fenômeno 

cada vez mais privativo de profissionais altamente qualificados, estando as 

questões concernentes à participação no Esporte provavelmente deslocando-se 

para a área do lazer pago (Gebara, 2002, p. 14-15). Nesse sentido, realiza um 

apontamento indagador quanto à relação ambígua do Esporte com a educação 

indicando a colocação do Esporte como produto de consumo privilegiado para uma 

parcela de população cujo nível de renda permite esse tipo de consumo. GEBARA 

(2002, p. 19-20)  

Da década de 1940 até a década de 1970 o Estado tentou 

centralizar as ações relativas ao Esporte, tentativa perceptível na legislação 

esportiva analisada e referente ao período, o que pode explicar um certo 

enfraquecimento de entidades esportivas como as confederações, federações, ligas, 

clubes. Nas décadas de 80 e 90 perceptível pela leitura da Lei Zico a preocupação 

com o incentivo ao financiamento do Esporte de rendimento e com o processo de 

descentralização e democratização do poder, buscando-se maior autonomia das 

entidades esportivas e da iniciativa privada no mercado de negócios, sem, contudo, 

desvincular-se completamente da égide estatal a quem a legislação reservou o 

papel de incentivador e financiador do Esporte. Seguindo o entendimento de 

Mezzadri, é preciso “encontrar um ponto de equilíbrio entre a participação do poder 

público e a do setor privado [...] se o objetivo é, realmente, definir os papéis de cada 

instituição” (MEZZADRI, 2000, p. 128). 

Na Lei Zico e também na Lei Pelé, é perceptível a preocupação de 

fortalecer as federações, as ligas e demais entidades privadas, separando, de forma 

mais marcante, as atribuições do poder público das do privado, concedendo maior 

mobilidade às organizações privadas. Nas palavras de MEZZADRI: 

 

Embora tenha havido uma pressão da sociedade na elaboração da lei, no 
sentido de consolidar a abertura de instituições, estas não são criadas de 
uma hora para outra. Isso requer tempo, fortalecimento das instituições 
privadas e participação dos indivíduos. MEZZADRI (2000, p. 145)  

 

  Isso ocorre porque o Esporte, nos dias atuais, conforme já explicitado, 

desenvolveu fortes características de mercantilização e espetacularização, 
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influenciando, então, a elaboração da Lei Zico já que, na sociedade de consumo 

atual, o Esporte volta-se mais fortemente para a lógica do mercado de consumo e 

para as sistematizações de sua manifestação como rendimento. Esse fenômeno é 

perfeitamente observável nos dispositivos da Lei Zico e também da Lei Pelé. 

 

6.4 O ESPORTE NA LEI Nº 9.615 DE 24 DE MARÇO DE 1998 – A LEI PELÉ 

 

Como exposto anteriormente, na década de 90 o Esporte passou 

por alterações significativas, desenvolvendo-se em grau elevado sua 

mercantilização e espetacularização, em função da busca pela supremacia de 

mercado entre os setores que comandavam a vida esportiva nacional. Esses 

aspectos acabaram por influenciar, então, a própria feitura da legislação esportiva 

do período: a Lei Zico e a Lei Pelé (Brasil, 2003), fundamentadas pela necessidade 

de melhoria do sistema esportivo e de adoção de modelos administrativos eficientes 

e profissionais. Ouriques explica que essa situação ficou evidente com a Lei Zico e 

a Lei Pelé, escrevendo: 

 

A presença de Zico no cenário nacional só poderia ser ofuscada pela 
entrada em cena, já no governo de Fernando Henrique Cardoso, do maior 
jogador do século: Pelé. Utilizando-se da receita dada por Collor, FHC 
credencia Pelé como seu ministro dos esportes e cabo eleitoral. Nessa 
condição ele incumbe-se de desfraldar velhas lutas já tentadas por seu 
antecessor, Zico. A primeira é quebrar a coluna da estrutura instalada na 
CBF e nas federações, a segunda é transformar obrigatoriamente os clubes 
em empresas, negociar as mudanças na lei do passe e finalmente colocar-
se como o grande representante da chamada modernização esportiva 
nacional.OURIQUES (1999, p. 287-288) 

  
 

No período que transcorreu entre a Lei Zico e a Lei nº 9.615/98 (Lei 

Pelé) ocorreu uma grande discussão a respeito das relações entre atletas e clubes, 

com ênfase na questão do “passe” e da profissionalização na organização e 

administração das entidades esportivas. Ou seja, todos temas e preocupações 

voltados ao Esporte de rendimento com maior ênfase na mercantilização. 

Sem dúvida, esses temas se destacaram na esfera das relações 

privadas, obtendo a atenção da  mídia esportiva nacional. Nesse sentido, alguns 

clubes, principalmente os de futebol, passaram a adotar administrações mais 

profissionais, estabelecendo parcerias com empresas multinacionais, que utilizaram 

estratégias de marketing voltadas ao Esporte para aumentarem sua aceitação no 
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mercado e consagração de suas marcas no país, bem como, em alguns casos, 

assumiram a administração parcial de alguns clubes. Esses fatos fizeram aumentar 

o debate sobre a modernização do Esporte no Brasil durante a administração 

presidencial de Fernando Henrique Cardoso. 

No caso do futebol brasileiro, Proni demonstra o contexto de sua 

profissionalização, e como sua organização modificou-se com o tempo, até chegar à 

crise financeira dos anos oitenta. O autor explica que a adoção de um modelo de 

gestão empresarial foi gradualmente preparada pelo avanço do marketing esportivo. 

Paralelamente, como explica o autor, a Lei Zico sinalizou com uma solução para os 

problemas estruturais relativos ao funcionamento dos clubes e das federações, 

enfatizando que o processo de mudança não poderia mais acontecer por imposição 

do governo federal, devendo ser discutido no Congresso e contar com a adesão dos 

atores envolvidos (PRONI, 2000, p. 95,173). 

No período referente à Lei Pelé, Proni analisa o debate sobre a 

modernização do futebol brasileiro e a implantação da chamada “gestão 100% 

profissional” demonstrando que, paralelamente às possíveis mudanças na 

legislação, a modernização foi conduzida por iniciativa dos próprios clubes porque a 

concorrência, interna e externa, obrigava os times a adotar novos modelos de 

organização e procurar novas fontes de receitas para aumentar a competitividade 

(PRONI, 2000, p. 176).  

Por um lado, a legislação esportiva (Lei Pelé) estimulava a adoção 

do futebol-empresa. Por outro lado, os agentes (federações, clubes, atletas, 

patrocinadores, mídia, agências de marketing, investidores e torcidas organizadas) 

adotaram estratégias para promover ou acompanhar as alterações resultantes do 

crescimento do marketing esportivo, da maior valorização dos torneios, das novas 

características de concorrência internacional  e da própria proposta da nova 

legislação (Lei Pelé) (PRONI, 2000, p. 176). 

Sobre a mercantilização esportiva, característica marcante na 

década de noventa, que denomina de “lógica mercantil”, Proni argumenta: 

 

[...] além de comandar a organização dos torneios, a lógica mercantil passou 
também a redefinir os marcos da competição esportiva e a própria finalidade 
das entidades que compõem o campo futebolístico, acabando por 
transformar os principais clubes em ativos financeiros de grandes 
investidores estrangeiros. PRONI (2000, p. 176)  
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Assim, é possível perceber que, no transcurso dos dois mandatos de 

FHC (de 1995 a 2002), ocorreram algumas alterações na administração relativa ao 

Esporte. Em 1995 é criado o cargo de ministro extraordinário do Esporte, sendo 

nomeado Edson Arantes do Nascimento (Pelé) para ocupá-lo, permanecendo até 

1998. Ainda em 1995 é criado o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto 

(INDESP), destacando- se, entre outras funções do Instituto: implementar decisões 

referentes à política e programas de desenvolvimento do Esporte; captar recursos 

financeiros para financiar projetos na área esportiva; manter intercâmbio com órgãos 

públicos e privados. VERONEZ (2005, p. 304)  

Nesse período, ocorriam intensos debates sobre a modernização e o 

aumento da profissionalização do futebol brasileiro. Alguns exemplos ilustrando a 

opinião e, portanto, os interesses de alguns agentes envolvidos naquele processo, 

são expostos e analisados por Proni (2000, p. 195-196), selecionando-se, neste 

estudo, três exemplos: 

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, na época Ministro dos 
Esportes: 
 

O país é tetracampeão, temos os melhores jogadores, mas financeiramente 
a atuação é muito ruim. Poucas equipes têm hoje receitas que cubram suas 
despesas. [...] É preciso administrar melhor. [...] Mas não é o suficiente. 
Também é preciso fazer uma nova lei. Vou mandar um projeto nesse 
sentido. [...] É difícil precisar [quantos teriam condições de se manter no 
país], mas no mínimo 40% dos clubes brasileiros vão acabar por 
desaparecer. Eles não são profissionais de fato. Não vão resistir às 
mudanças. (Folha de São Paulo, 22 abr. 1997). PRONI (2000, p. 195)  

 

Arthur Antunes Coimbra, Zico, então proprietário do primeiro time a 

nascer como clube-empresa: 

 

O futebol tem de se sustentar por si só. Ser uma empresa [...] Do jeito que 
eles [os clubes] são administrados, se mudar de uma hora para outra, a 
maioria fecha. [...] Na hora que eles perceberem que esse é o caminho, eles 
irão atrás. [...] Não dá para um time de US$ 100 milhões disputar um 
campeonato longo com outro de 500 “merréis”. [...] Quem não mostrar um 
mínimo de estrutura tem que ser eliminado de cara [da Copa do Brasil]. Se 
os pequenos querem ser grandes, que administrem direito. (Folha de São 
Paulo, 23 abr. 1997). PRONI (2000, p. 195)  

 

Fábio André Koff, presidente do Clube dos Treze: 
 

Minha tendência é profissionalizar o Clube dos 13. [...] Um dos grandes 
negócios do mundo é o entretenimento, da qual o futebol faz parte. Até bem 
pouco, os dirigentes não sabiam explorar esse mercado. E não sabíamos 
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porque a nossa mercadoria não era boa. Agora, há consciência de que o 
futebol não é um jogo de bola, mas é um negócio. [...] A intervenção do 
poder público não tem sentido. A própria constituição dá autonomia. (Folha 
de São Paulo, 25 abr. 1997). PRONI (2000, p. 195)  

 

Proni tece alguns comentários sobre as três visões acima expostas. 

No caso de Pelé atenta para o fato de, mesmo como representante do discurso 

neoliberal do governo federal, tinha consciência que as mudanças sugeridas 

resultariam em rupturas profundas e, nesse contexto, os menos aptos poderiam não 

sobreviver ao quadro que então se apresentava em perspectiva. O autor esclarece 

que Zico, então proprietário de um clube-empresa carioca, reforçava o discurso de 

Pelé, por acreditar que pequenos times, bem administrados e com prazo para se 

adaptarem às novas regras, poderiam obter sucesso no mercado competitivo que 

então surgia (PRONI, 2000, p.196). 

Considerando o contexto do período, bem como a tendência pela 

mercadorização e espetacularização, o autor revela nos discursos de Pelé e Zico, o 

cenário que se esperava em relação aos clubes de futebol: 

 

Tanto para Pelé como para Zico, a função do governo era induzir os clubes 
a uma transição que permitisse ao futebol brasileiro competir em condições 
de igualdade com os do “Primeiro Mundo”. De preferência, essa indução 
deveria ser “neutra”, ou melhor, era o mercado quem redefiniria as 
condições de concorrência e a hierarquia de poder, premiando o mérito 
individual e a competência. Mas, ambos certamente sabiam que o princípio 
fundamental do discurso neoliberal – a igualdade de oportunidades – não 
poderia ser produzido artificialmente, tamanha era a heterogeneidade entre 
os clubes (e a desigualdade no seu potencial mercantil), sendo necessário 
excluir do campo de jogo pelo menos 40% dos times para beneficiar uma 
elite e agradar a imensa maioria dos torcedores. PRONI (2000, p.196) 

 

Nas considerações sobre o discurso do representante da elite dos 

clubes (André Koff) Proni explica que era otimista em relação à gestão do futebol 

como um negócio e às perspectivas de expansão  desse mercado, ressaltando o 

autor, contudo, que não concordava com a maneira como o poder público 

tencionava interferir nesse assunto privado, esclarecendo que, na visão daquele 

representante, não havia motivo para acelerar o processo em curso e nem alterar a 

estrutura de poder então vigente, pois os dirigentes contavam com seu próprio 

projeto de modernização, que combinava “inovações gerenciais com a manutenção 

do sistema federativo e da natureza jurídica dos clubes (que continuariam sendo 

tratados como associações não econômicas)” (Proni, 2000, p.196). As palavras do 
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autor expressam o cenário de discussões e debates presentes no período, 

desvelando o cenário de disputa que antecedeu a promulgação da Lei Pelé: 

 

Certamente, havia outros discursos e uma gama maior de opiniões. Com o 
tempo, outros atores entraram em cena. Mas, o importante é que essa 
campanha na imprensa criou um clima bastante favorável para as mudanças 
que vinham sendo propostas e, particularmente, para uma ação mais 
ambiciosa do Governo nessa área. PRONI (2000, p.197) 

 

Em 1997, o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Esporte 

(INDESP), tendo por base as propostas do governo (através do Ministério 

Extraordinário dos Esportes então comandado por Pelé) estruturou uma comissão 

com representantes e profissionais da Educação Física, dos clubes de futebol, da 

iniciativa privada e de legisladores, com o intuito de debater estratégias e rumos 

para o Esporte no Brasil, sendo o projeto aprovado no ano seguinte. MEZZADRI 

(2000, p. 119-120)  

Como explica MEZZADRI: 

 

Essa lei federal chegou ao Congresso com o intuito de pôr fim ao passe dos 
jogadores, constituir o clube empresa, criar associações de árbitros, a 
fiscalização do Ministério Público, o voto unitário, a limitação de mandatos 
dos dirigentes, os tribunais esportivos autônomos, entre outros objetivos. 
MEZZADRI (2000, p. 120) 

 

Um dos resultados desse processo foi a elaboração e aprovação da 

Lei Pelé. Nas palavras de VERONEZ:  

 

Foi com essa estrutura sui generis que, até 1998, o governo federal 
administrou o esporte em sua esfera. Do ponto de vista institucional, a 
principal ação desenvolvida pelo ministro extraordinário do Esporte foi a 
elaboração e a aprovação de uma lei que tinha a intenção de consolidar o 
processo de modernização do esporte no Brasil. Formalmente, a Lei n.º 
9.615/1998, de 24 de março de 1998, decorria das deliberações da Câmara 
dos Deputados sobre os PLs n.ºs 1.159/1995, de autoria do deputado 
Arlindo Chinaglia; 2.437/1996, apresentado pelo deputado Eurico Miranda; 
3.633/1997, encaminhado pelo Poder Executivo; e 3.558/1997, de iniciativa 
do deputado Maurício Requião. Entretanto, embora essas proposições 
tenham tramitado em conjunto, o foco das atenções foi o PL n.º 3.633, 
encaminhado pelo Poder Executivo na gestão de Pelé como ministro 
extraordinário do Esporte.VERONEZ (2005, p. 304-305)  

 

Assim, partindo desse processo inicial, foi estabelecido o projeto 

que propunha alternativas para a legislação esportiva. Procurou-se seguir as 

mesmas orientações e princípios da Lei Zico, sendo perceptível a intencionalidade 
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em propor mudanças no que se refere ao Esporte profissional, ao fim da lei do 

passe, à profissionalização dos clubes, à autonomia das empresas e à fiscalização 

do Ministério Público.  

Como já exposto, o resultado da discussão inicial consubstanciou-

se na Lei Pelé (Lei nº 9.675), aprovada em 25 de março de 1998. A nova Lei buscou 

definir conceitos, a administração esportiva, a normatização para o Esporte e o 

Lazer, bem como as relações com o desenvolvimento do Esporte. A Lei foi dividida 

como segue: 

 

Capítulo I.  Das Disposições Gerais.  
Busca um entendimento do Estado de direito do indivíduo e sua relação do 
esporte formal (educacional e profissional) e o esporte não - formal (lazer 
prática lúdica)  
Capítulo II. Dos  Princípios Fundamentais.  
Centrar as ações das práticas esportivas e de Lazer no âmbito do formal e 
não-formal no indivíduo. Fundamentado na soberania, autonomia, 
democratização, liberdade, direito social, diferenciação, identidade 
nacional, educação, descentralização, segurança, eficiência.  
Capítulo III. Da Natureza e das Finalidades do Desporto.  
Uma melhor definição do Esporte Educacional, Esporte Lazer e Esporte 
espetáculo e suas possibilidades na formação do indivíduo.  
Capítulo IV. Do Sistema Brasileiro de Desporto.  
Objetiva a descentralização do poder nas esferas municipais, estaduais e 
federais, bem como regulamenta o INDESP Instituto Nacional de 
Desenvolvimento do Desporto, o CDDB Conselho do Desenvolvimento do 
Desporto Brasileiro, e o Sistema Nacional do Desporto.  
Capítulo V. Da Prática Desportiva Profissional.  
Regulamenta as ações dos profissionais do Esporte. 
Capítulo VI. Da Ordem Desportiva.  
Estrutura o Comitê Olímpico Brasileiro suas entidades filiadas.  
Capítulo VII. Da Justiça Desportiva.  
Promove a regulamentação das ações em competições esportivas no país.  
Capítulo VIII. Dos Recursos para o Desporto.  
Organiza as receitas de recursos financeiros e suas distribuições para o 
desporto educacional, lazer,  espetáculo ou outras atividades que possam 
contribuir para o desenvolvimento do desporto.  
Capítulo IX. Do Bingo.  
Regulamenta a disposição dos bingos no país. 
Capítulo X. Das Disposições Gerais.  
Determina as funções do Poder Público com o desenvolvimento do 
desporto.  
Capítulo XI. Das Disposições  
Transitórias. Regulamenta a passagem da Lei em vigor para a Lei Pelé. 
SILVA (1997)  

 

A Lei Pelé, herdando a orientação da Lei Zico, dividiu o Esporte em 

formal e não-formal, voltando sua atenção para profissionalização dos atletas. 

Buscou, também, redimensionar as categorias do futebol em amador, 
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semiprofissional e profissional, preocupando-se com temas relacionados à profissão 

do jogador de futebol. 

Em seu artigo 1º visualiza-se a divisão do Esporte descrita acima: 

 

Art. 1º O desporto brasileiro abrange práticas formais e não-formais e 
obedece às normas gerais desta lei, inspirado nos fundamentos 
constitucionais do Estado Democrático de Direito. 
§1º A prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e 
internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade, 
aceitas pelas respectivas entidades nacionais de administração do 
desporto. 
2º A prática desportiva não-formal é caracterizada pela liberdade lúdica de 
seus praticantes.BRASIL (1998)  

 

A concepção do Esporte é entendida a partir de sua separação entre 

formal e não-formal, nos fundamentos do artigo 1º, parágrafos 1º e 2º, sendo o 

Esporte formal embasado na profissionalização com regras preestabelecidas por 

entidades nacionais e internacionais e o Esporte não-formal entendido como lúdico, 

com a Lei aparentemente incentivando a participação da sociedade nas atividades 

esportivas.  

No artigo 2º, a Lei, entendendo o Esporte como “direito individual”, 

estabelece os mesmos princípios elencados na Lei Zico. Destacam-se, neste estudo: 

cidadania, democratização,  descentralização, autonomia e educação: 

 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
                                     
Art. 2º O desporto, como direito individual, tem como base os princípios: 
I - da soberania, caracterizado pela supremacia nacional na organização da 
prática desportiva; 
II - da autonomia, definido pela faculdade e liberdade de pessoas físicas e 
jurídicas organizarem-se para a prática desportiva; 
 III - da democratização, garantido em condições de acesso às atividades 
desportivas sem quaisquer distinções ou formas de discriminação; 
 IV - da liberdade, expresso pela livre prática do desporto, de acordo com a 
capacidade e interesse de cada um, associando-se ou não a entidade do 
setor; 
V - do direito social, caracterizado pelo dever do Estado em fomentar as 
práticas desportivas formais e não-formais;        
VI - da diferenciação, consubstanciado no tratamento específico dado ao 
desporto profissional e não-profissional; 
VII - da identidade nacional, refletido na proteção e incentivo às 
manifestações desportivas de criação nacional; 
VIII - da educação, voltado para o desenvolvimento integral do homem como 
ser autônomo e participante, e fomentado por meio da prioridade dos 
recursos públicos ao desporto educacional; 
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X - da qualidade, assegurado pela valorização dos resultados desportivos, 
educativos e dos relacionados à cidadania e ao desenvolvimento físico e 
moral; 
X - da descentralização, consubstanciado na organização e funcionamento 
harmônicos de sistemas desportivos diferenciados e autônomos para os 
níveis federal, estadual, distrital e municipal; 
XI - da segurança, propiciado ao praticante de qualquer modalidade 
desportiva, quanto a sua integridade física, mental ou sensorial; 
XII - da eficiência, obtido por meio do estímulo à prática desportiva e 
administrativa. BRASIL (1998) 

 

Um primeiro ponto pode ser pensado quanto ao espírito da Lei em 

seu artigo 2º, voltado, de forma aparente, à questão do indivíduo, qual seja, na 

referida Lei sugere-se um direcionamento à formação do indivíduo, e a preocupação 

em resguardar seus direitos. É nesse sentido que o artigo 2º menciona o Esporte 

como “direito de cada um”. Associando os dois primeiros artigos da Lei observa-se a 

inspiração da legislação nos fundamentos do Estado Democrático de Direito, a 

liberdade lúdica dos praticantes, o Esporte como direito individual, a autonomia 

expressa na liberdade de as pessoas organizarem-se em suas práticas esportivas, a 

democratização garantida em condições de acesso às atividades esportivas sem 

quaisquer distinções ou formas de discriminação e a descentralização. 

Esses dois primeiros artigos podem remeter à teoria do processo 

civilizador de Elias em função da possível influência do Estado nas ações dos 

indivíduos através da legislação. Como já abordado, notadamente na análise do 

Decreto-Lei nº 3199 de 1941, a formação dos indivíduos teve uma interferência 

bastante forte do Estado na sociedade, sendo que o Esporte foi também utilizado 

naquele período em uma perspectiva de cima para baixo. No caso da Lei Pelé, é 

possível visualizar a intenção de uma menor interferência do Estado através do 

estabelecimento de princípios como a descentralização, a democratização e a 

autonomia. Nesse sentido, poderia se pensar, por exemplo, no processo de 

individualização de Elias e portanto, uma maior autonomia frente às ações do 

Estado.  

Contudo, quando considerada em sua totalidade, a Lei Pelé, na 

maioria de seus dispositivos, preocupa-se com temas como, por exemplo: os 

contratos dos futebolistas com seus clubes adotando-se prazo de três meses a três 

anos e excepcionalmente quatro anos, valor das luvas, formas de pagamento, valor 

dos salários, valor dos prêmios, o índice e a forma de reajustes salariais, percentual 

igual ou superior a quinze por cento do valor total da transação na venda do restante 
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do contrato de trabalho a outro clube, apólice de seguro de vida e acidentes 

pessoais. 

Igualmente, muitos dispositivos regulamentam as transferências e os 

empréstimos de jogadores a outros clubes procurando resguardar o direito do 

jogador em receber uma percentagem sobre o valor da indenização e que variava de 

acordo com o contrato e o tempo de atuação do atleta no clube. Nesse sentido, 

também abordou o chamado “passe livre”, ou seja, ao completar 24 anos, o jogador 

teria a liberdade de negociar sua transferência, inclusive para o exterior, a partir do 

momento em que terminasse seu contrato de trabalho com o clube detentor de seu 

passe. 

Percebe-se, então, e novamente, uma ênfase no Esporte de 

rendimento e em aspectos como a mercantilização e a espetacularização, ou seja, 

uma ótica do Esporte entendido como “profissional” e “negócio”, em sobreposição a 

princípios como democratização, autonomia e direito social, elencados no artigo 2º. 

Uma  análise comparativa entre a Lei Zico e a Lei Pelé demonstra 

que, além da proposição de modernização do Esporte presente em ambas, em torno 

de 43 artigos são semelhantes. Apenas 12 artigos são diferentes, com acréscimo de 

23 artigos tratando da questão do bingo na Lei Pelé. Assim, quando comparadas, as 

duas Leis apresentam pontos de convergência no entendimento de Esporte em 

alguns dispositivos. Apenas com essa comparação quantitativa já é possível uma 

percepção inicial de que a Lei Pelé manteve o enfoque no Esporte de rendimento e 

a preocupação em regulamentar questões referentes à mercantilização e 

espetacularização.   

Observa-se, então, que a mudança na legislação não foi tão 

significativa como se desejava de início, pois foram mantidos alguns privilégios, 

como os dos clubes de futebol, por terem expressiva representatividade política. 

Também foi mantida a concepção de Esporte trazida pela Lei Zico no que se refere à 

sua classificação em Esporte de rendimento, Esporte educacional e Esporte de 

participação (Lazer). Essa classificação encontra-se em seu artigo 3º: 

 

Art. 3.  O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes 
manifestações: 
I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas 
assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a 
hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o 
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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 a finalidade de contribuir para a 
integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da 
saúde e educação e na preservação do meio ambiente; 
III - desporto de espetáculo, 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 
outras nações; 
Parágrafo único: O desporto de rendimento pode ser organizado e 
praticado: 
I - de modo profissional, caracterizado por remuneração pactuada por 
contrato formal de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva; 
II - de modo não-profissional, compreendendo o desporto: 
a) semiprofissional, expresso em contrato próprio e específico de estágio, 
com atletas de quatorze a dezoito anos de idade e pela existência de 
incentivos materiais que não caracterizem remuneração derivada de 
contrato de trabalho; 
b) amador, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de 
qualquer forma de remuneração ou de incentivos materiais para atletas de 
qualquer idade.BRASIL (1998)  

 

Interessante observar ainda que, além da divisão até então adotada: 

Esporte de rendimento, Esporte educacional (ou escolar) e Esporte de participação, 

a Lei Pelé insere uma outra categoria, qual seja, o Esporte espetáculo. Dois pontos 

precisam ser considerados. Por um lado, fica clara a consagração da 

espetacularização esportiva e, por outro lado, aponta-se uma contradição porque a 

Lei parece separar a espetacularização do Esporte de rendimento. 

Como analisado, a espetacularização é característica do Esporte de 

rendimento. Contudo, fica fortalecida a análise anteriormente realizada no que se 

refere a uma intencionalidade da legislação pós-Constituição de 1988 em 

contemplar mais enfaticamente o rendimento e a espetacularização no Esporte, 

relegando a segundo plano as manifestações esportivas que deveriam ser a maior 

preocupação do Estado Democrático de Direito, qual seja: o Esporte escolar e o 

Esporte de participação como forma de promoção social. 

Além do mais, a Lei Pelé procurou dividir o Esporte de rendimento 

em três categorias: profissional, semiprofissional e amador. Contudo, com essa 

divisão deixou evidente que, ainda que o atleta não receba remuneração ou 

incentivos e benefícios materiais (como é o caso do Esporte amador), as categorias 

propostas (semiprofissional e amador) são assumidas e pensadas pela 

sistematização do rendimento. Questiona-se, novamente, tomando-se por base 

todas as considerações já realizadas no presente trabalho, como é possível conciliar 
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as propaladas “democratização” e “cidadania”, que deveriam ser objetivo maior em 

um Estado Democrático de Direito com enfoque em sua função social, quando a 

própria Lei, apenas nesse artigo, contempla em maior proporção o Esporte em suas 

dimensões de rendimento e espetacularizada.  

Nos próprios termos do artigo 3º ao conceituar o Esporte como 

“espetáculo” (inciso III) fica evidente que a finalidade é obter resultado e promover o 

espetáculo. O mesmo inciso III do artigo 3º contraditoriamente coloca como um dos 

objetivos a “integração” de pessoas e comunidades. Revela-se, então, um paradoxo, 

uma vez que a obtenção de resultados dificilmente é compatível com a “integração”, 

pois quando se busca o resultado esportivo, apenas uma parcela restrita da 

população pode ser considerada: o atleta de rendimento. 

Outro ponto evidenciado na Lei Pelé refere-se à mercantilização, 

descrita e analisada com propriedade por Proni, e por ele denominada de “a lógica 

do mercado em ação”, esclarecendo inicialmente que mesmo antes da aprovação da 

Lei Pelé essa lógica já vinha influenciando na reestruturação do futebol brasileiro, 

situação intensificada após a publicação da referida Lei (PRONI, 2000, p. 204)  

No caso da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), por exemplo, 

o autor demonstra a parceria entre a referida entidade esportiva e empresas como a 

Nike e a Coca-Cola, pois, “sem dúvida, a CBF oferece um dos melhores exemplos 

de mercantilização da imagem construída pela tradição futebolística no Brasil” 

(Proni, 2000, p. 204). Nessa parceria a Nike se comprometeu a pagar US$ 160 

milhões por dez anos de exclusividade no fornecimento de material esportivo e pelo 

direito de promover 50 partidas amistosas da seleção brasileira; já a Coca-Cola 

renovou e aumentou valores contratuais com a CBF. Somam-se a esse panorama 

as rendas provenientes dos direitos de transmissão e da participação da seleção 

brasileira de futebol em torneios oficiais, o lançamento de álbuns de figurinhas e a 

exploração de bingos eletrônicos (Proni, 2000, p.204). E Proni acrescenta: 

 

Ao longo da década, em paralelo à valorização dos torneios imposta pelo 
avanço do futebol-empresa no país, a entidade transformou-se numa 
eficiente máquina de ganhar dinheiro. Quando completou dez anos à frente 
da CBF, em janeiro de 1999, Ricardo Teixeira procurou enfatizar os méritos 
de sua administração dizendo ter saneado as contas da entidade e 
modernizado sua estrutura, passando a contar com diretores remunerados e 
investindo na construção de novas sedes. De fato, a expansão patrimonial é 
visível. PRONI (2000, p.205)  
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Outro fator que influenciou no crescimento da mercantilização foi, 

como atenta o autor, o grande desenvolvimento do marketing esportivo, podendo 

considerar-se um marco e inovação na área a parceria entre o clube de futebol 

Palmeiras e a empresa Parmalat, cujo sucesso na questão da exposição da marca 

Parmalat despertou o interesse de muitas empresas interessadas em explorar a 

projeção que o futebol pode conferir a uma marca. No caso da Parmalat, ao início da 

parceria com o Palmeiras (1992) o faturamento bruto da empresa era de US$ 220 

milhões no Brasil, valor que subiu para US$ 1,2 bilhão em 1996 em função do 

aumento das vendas de produtos Parmalat à medida que o Palmeiras conquistava 

títulos e se firmava como carro-chefe das campanhas de popularização da referida 

marca (Proni, 2000, p.208). Sobre esse mercado de patrocínio Proni afirma: 

 

O mercado de patrocínio esportivo no país foi estimado, em 1999, entre R$ 
200 milhões e R$ 300 milhões, isto é, entre 2% e 3% do montante gasto 
anualmente com publicidade. [...] Em conseqüência surgiram agências 
especializadas em marketing esportivo, que convenceram alguns times a 
terceirizar esse departamento, na esperança de que profissionais 
experientes fossem mais competentes para valorizar o espetáculo, aumentar 
o público e atrair novos investidores interessados em entrar nesse mercado 
em expansão. PRONI (2000, p.209)  

 

Nesse cenário referente à mercantilização Proni aponta ainda a 

entrada de instituições financeiras no mundo do futebol, mudanças na forma como 

os principais torneios passaram a ser organizados e também na estrutura 

administrativa das federações estaduais mais fortes. No caso dos clubes, 

pressionados pela Lei Pelé, começaram a procurar maneiras de adotar uma gestão 

empresarial, bem como diferentes estratégias de parceria com o setor privado 

(Proni, 2000, p.215). O autor fornece alguns exemplos: 

 

No princípio, distintos encaminhamentos foram adotados: houve equipes 
que “terceirizaram” o departamento de marketing (Vasco), outras que 
cederam o controle acionário (Bahia), outras que foram compradas ou 
arrendadas (Paulista-Jundiaí), e as que “começaram do zero” (Unibol, 
Malutron). A maioria dos clubes, contudo, preferiu aguardar para escolher o 
melhor modelo. Em geral, a prerrogativa dos profissionais que foram 
assumindo o controle administrativo era equilibrar as contas, sanear o 
passivo e capitalizar os clubes, habilitando-os a competir segundo as novas 
regras do jogo. Havia, também, as equipes que tinham profissionalizado a 
gestão do departamento de futebol, ou adotado um modelo de co-gestão, 
mas resistiam à idéia de se converter em clube-empresa (Palmeiras). 
PRONI (2000, p.211)  

 



 

 

159 

Assim, a análise dos artigos da Lei Pelé revela essa preocupação 

com a mercantilização e maior abertura para a inserção da iniciativa privada na 

esfera esportiva. Alguns desses dispositivos podem ser destacados para demonstrar 

esse aspecto. 

É o caso, por exemplo, do que estipula o artigo 29, ao tratar da 

duração do contrato de trabalho com o clube formador do atleta, limitando-o a dois 

anos. Nas entrelinhas do dispositivo é possível perceber a intenção de liberação do 

atleta para ser disputado por outros clubes no mercado esportivo: 

 

Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora de atleta terá o direito de 
assinar com este o primeiro contrato de profissional, cujo prazo não poderá 
ser superior a dois anos.BRASIL (1998)  

 

Também o artigo 36 e parágrafo 4º, conferindo à entidade detentora 

do primeiro contrato de trabalho do atleta que por ela se tornou profissional, o direito 

e a preferência para renovar o referido contrato, facultando à entidade a cessão 

deste direito a terceiros, notando-se, nas entrelinhas do dispositivo o atendimento 

dos interesses de dirigentes do futebol: 

 

Art. 36. A atividade do atleta semiprofissional é caracterizada pela existência 
de incentivos materiais que não caracterizem remuneração derivada de 
contrato de trabalho, pactuado em contrato formal de estágio firmado com 
entidade de prática desportiva, pessoa jurídica de direito privado, que 
deverá conter, obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de 
descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral. 
 §4º A entidade de prática detentora do primeiro contrato de trabalho do 
atleta por ela profissionalizado terá direito de preferência para a primeira 
renovação deste contrato, sendo facultada a cessão deste direito a terceiros, 
de forma remunerada ou não.BRASIL (1998)  

 

Outros dois exemplos interessantes para demonstrar a 

intencionalidade da Lei em direção à mercantilização e à abertura para uma maior 

inserção da iniciativa privada na esfera esportiva podem ser encontrados nos artigos 

93 e 94; o primeiro estipulando o fim do “passe” três anos após a Lei entrar em vigor 

e o segundo estabelecendo dois anos para os clubes participantes de competições 

transformarem-se em empresas. Nas entrelinhas do artigo 93 percebe-se a tentativa 

de liberar o atleta para negociações no mercado esportivo, observando-se, então, o 

caráter mercantil dessa tentativa. No caso do artigo 94 é evidente o entendimento do 

Esporte nos moldes da iniciativa privada (empresa):  
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Art. 93. O disposto no §2º do art. 28 somente entrará em vigor após três 
anos a partir da vigência desta Lei. 
Art. 94. As entidades desportivas praticantes ou participantes de 
competições de atletas profissionais terão o prazo de dois anos para se 
adaptar ao disposto no art. 27.  
Art. 28 § 2º. O vínculo desportivo do atleta com a entidade contratante tem 
natureza acessória ao respectivo vínculo empregatício, dissolvendo-se, para 
todos os efeitos legais, com o término da vigência do contrato de trabalho. 
Art. 27. As atividades relacionadas a competições de atletas profissionais 
são privativas de: 
I - sociedades civis de fins econômicos; 
II - sociedades comerciais admitidas na legislação em vigor; 
III - entidades de prática desportiva que constituírem sociedade comercial 
para administração das atividades de que trata este artigo.BRASIL (1998)  

 

Outro ponto que demonstra o maior enfoque da Lei no Esporte de 

rendimento, notadamente no Esporte profissional, e sua preocupação com o 

aumento da participação da iniciativa privada, refletindo a mercantilização, refere-se 

ao financiamento destinado ao Esporte, qual seja, a regulamentação dos jogos de 

bingo, que deveriam repassar no mínimo 7% da receita para a entidade esportiva 

associada àquela empresa de bingo. Era o INDESP e os Estados conveniados quem 

credenciavam as entidades esportivas, autorizando e fiscalizando as casas de bingo: 

 

Art. 60. As entidades de administração e de prática desportiva poderão 
credenciar-se junto à União para explorar o jogo de bingo permanente ou 
eventual, com a finalidade de angariar recursos para o fomento do desporto. 
Art. 70. A entidade desportiva receberá percentual mínimo de sete por cento 
da receita bruta da sala de bingo ou do  bingo eventual. 
Parágrafo único. As entidades desportivas prestarão contas semestralmente 
ao poder público da aplicação dos recursos havidos dos bingos. BRASIL 
(1998)  

 

Novamente a discussão perpassa pela questão do papel do Estado 

frente à garantia constitucional do direito ao Esporte. Nesse aspecto, a Lei Pelé 

pouco se diferenciou da Lei Zico, contendo, também, uma grande quantidade de 

dispositivos que regulamentam os interesses do Esporte de rendimento e suas 

entidades e, em contrapartida um número menor de artigos tratando das outras 

manifestações esportivas: o Esporte educacional e o Esporte de participação. 

Ouriques ao expressar seu entendimento sobre um dos possíveis 

resultados da Lei Pelé, explica que o edifício burocrático (ligas, federações e CBF) 

ficou intocável e saiu vitorioso com a Lei (Ouriques, 1999, p. 289). No plano 

empresarial, explica que surgiu a realidade clube-empresa. Contudo, segundo ele 

mesmo, os clubes foram duramente atingidos na questão do passe, tornando-se 
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presas fáceis do mercado internacional em uma concorrência desigual com as 

grandes equipes internacionais. Em seu entendimento: 

 

Assim chegamos a um momento em que os setores que se vêem 
minimamente atingidos pelas transformações implementadas através da Lei 
Pelé, procuram um novo espaço de organização de suas forças para futuras 
transformações. Desta forma, percebe-se que uma nova ofensiva destes 
setores está sendo construída, agora sobre novos patamares e diante de um 
novo quadro do congresso nacional, criado pela última eleição. Nesta nova 
ofensiva, os elementos mais tradicionais mesclam-se a elementos tidos 
como modernos para construir a modernização da vida esportiva e do 
futebol nacional que mais lhes convier, mesmo que esta nova vida esportiva 
pareça a sua reprise sob uma nova maquilagem.OURIQUES (1999, p. 289)  

 

Uma questão a ser pensada com a Lei Pelé refere-se à influência do 

Estado nas ações dos indivíduos, na perspectiva da via de mão dupla (perspectiva 

de cima para baixo e de baixo para cima) de acordo com a teoria Processo 

Civilizador de Norbert Elias. Como já abordado, notadamente na análise do Decreto-

Lei nº 3199 de 1941, a formação dos indivíduos, teve uma interferência bastante 

forte do ente estatal na sociedade, sendo que o Esporte foi também utilizado 

naquele período em uma perspectiva de cima para baixo. No caso da Lei Pelé, é 

possível visualizar uma sinalização em direção a uma menor interferência do Estado 

no princípio da descentralização e abertura para a iniciativa privada no princípio da 

autonomia das entidades esportivas, o que pode não ter significado maior autonomia 

dos indivíduos. Contudo, quando comparada com a legislação esportiva anterior à 

Constituição de 1988, a Lei Pelé sinaliza para uma atuação do Estado de cima para 

baixo, mas também a maior participação, senão dos indivíduos, ao menos das 

entidades esportivas que compõem a sociedade, nas ações estatais no que se 

refere ao Esporte – verdadeira via de mão dupla. Nas palavras de MEZZADRI: 

 

Com  o estabelecimento de ações concretas para incentivar a autonomia e 
a liberdade através  do  esporte,  pode-se  dizer  que  o  processo  evolutivo  
da legislação sobre o esporte e lazer no país proporciona, mesmo que não 
explicitamente, um maior equilíbrio nas relações sociais, fruto da própria 
pressão exercida pelos indivíduos.

 
MEZZADRI (2000, p. 123)  

 

Sem dúvida, é perceptível na Lei Pelé uma preocupação com a 

descentralização. Como já citado, o poder governamental exercido a partir do 

Estado Novo na década de 40 caracterizou-se pela centralização das ações 

políticas e administrativas, sendo as regras de controle social (incluindo as do 
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Esporte) rígidas e determinadas pelo Estado (perspectiva de cima para baixo). A 

partir da década de 80 visualiza-se na legislação esportiva que a relação entre o 

Estado e a sociedade pode ter sofrido modificações, percebendo-se, com relação à 

legislação anterior à Constituição de 1988, uma maior pressão social na elaboração 

da Lei Pelé, o que pode indicar maior autonomia nas ações, senão dos indivíduos, 

das entidades esportivas, ao contrário do que ocorreu na década de 40, quando era 

maior a presença do Estado nas ações dos indivíduos.  

Contudo, para finalizar as considerações no presente item, vale 

transcrever as argumentações de Mezzadri, alertando que nem sempre o incentivo 

à democratização e à descentralização caracteriza automaticamente uma 

participação mais efetiva dos indivíduos na administração e organização do Esporte: 

 

Porém, o incentivo à democratização e à descentralização das ações 
políticas pode ser o resultado de um modelo administrativo que objetiva a 
eficiência do poder público, o que não caracteriza automaticamente uma 
participação mais ativa dos indivíduos na organização das práticas 
esportivas.  
A participação da sociedade na organização esportiva deve aproximar os 
interesses individuais das necessidades dos municípios, dos Estados, das 
associações de bairros, dos clubes, das instituições civis e das demais 
entidades esportivas. Porém, essas modificações só se efetivarão se o 
conjunto da sociedade e dos administradores se empenharem nesse intuito. 
Deve-se diminuir as práticas competitivas excludentes (há um número 
excessivo de jogos e eventos) e incentivar a sistematização dos clubes, das 
federações e das ligas esportivas. MEZZADRI (2000, p. 124)  

 

Percebe-se, então, pela análise da legislação esportiva em pauta, 

que a mudança na organização e administração esportiva do país em direção a uma 

efetiva democratização e maior participação dos indivíduos, necessita que sejam 

consideradas as inter-relações entre a sociedade, o Esporte e o Estado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No presente estudo buscou-se verificar a concepção de Esporte 

predominante nas legislações esportivas federais brasileiras mais importantes e 

marcantes em alguns períodos históricos, desde o Decreto-lei nº 3199 de 1941 até a 

Lei nº 9615 de 1998 (Lei Pelé). Nesse sentido, a análise do conceito de Esporte na 

referida legislação procurou correlacionar os conceitos de Esporte com as 

características econômicas e políticas referentes ao período de cada Lei, 

possibilitando, assim, o entendimento de algumas características da sociedade em 

cada período e a visualização de seu desenvolvimento e das mudanças nas 

relações entre os indivíduos e o Estado durante o transcurso de mais de cinco 

décadas.  

Assim, realizou-se uma exposição histórica contextualizada na 

legislação esportiva selecionada, pautando-se por uma análise teórica de algumas 

características e mudanças conceituais pelas quais passou o Esporte, utilizando-se, 

para tal, a legislação esportiva, possibilitando, então, o entendimento de algumas 

características e mudanças das relações entre a sociedade e o Estado, sendo o 

Esporte utilizado para o entendimento dessas mudanças.  

Sempre que possível, o estudo procurou observar se o Estado, 

através da legislação esportiva dos períodos selecionados, regulamenta com maior 

incidência o Esporte como fator de promoção e inclusão social e como fator de 

desenvolvimento educacional ou com o Esporte como fator de rendimento e 

profissionalização. 

Para que o estudo pudesse ser efetivado satisfatoriamente, 

recorreu-se à Pesquisa Documental das leis esportivas (fontes primárias) e à 

Pesquisa Bibliográfica, tendo em vista a utilização de diversos textos, livros, artigos 

científicos e teses dos autores trazidos no estudo (fontes secundárias).  

Sempre que possível, a análise realizada sobre a concepção de 

Esporte nos períodos abordados e na legislação esportiva selecionada, foi  norteada  

por elementos definidos na teoria do processo civilizador de Norbert Elias, com 

destaque para a interdependência e a configuração. As redes de interdependência 

foram utilizadas para possibilitarem um melhor entendimento das relações 
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estabelecidas entre as entidades esportivas e o Estado, bem como os significados 

do Esporte da década de 40 até a década de 90. A configuração foi utilizada para 

entender a questão da identidade “nós” e identidade “eu” presentes ou não na 

legislação esportiva em análise. 

Desde o início do Esporte no Brasil, a organização e administração 

de sua estrutura atraiu o interesse do Estado e de grupos pertencentes à sociedade, 

envolvendo interesses na disputa pela gestão da estrutura esportiva no país. Na 

década de 40 o Estado passa a interferir diretamente nas manifestações esportivas, 

na tentativa de centralizar o sistema esportivo nacional, como visualizado através da 

análise do Decreto-Lei nº 3199 de 1941, no qual o Estado procurou implementar e 

desenvolver na sociedade alguns valores adotados pelo Estado Novo, como é o 

caso do nacionalismo, através da identidade “nós” nacional, sendo o Esporte 

entendido enquanto uma prática voltada à educação moral da juventude, à 

obediência às autoridades, à valorização das raízes nacionais e à construção de 

uma forte nação brasileira através do estabelecimento de uma identidade nacional. 

Na análise da Lei nº 6251 de 1975, promulgada durante a ditadura 

militar, observou-se a continuidade da tutela estatal em relação ao Esporte, ficando 

as entidades esportivas sob controle do Estado; bem como uma maior aproximação 

entre o Esporte e a Educação Física, em função da preocupação em atrelar o 

Esporte ao modelo de desenvolvimento econômico adotado pelo governo militar já 

que a intervenção estatal no Esporte baseava-se em uma cultura de planejamento 

em que prevalecia estilo tecnocrático de planejamento no setor esportivo, com vistas 

à formação de uma elite esportiva, qual seja, o enfoque maior recaiu sobre o Esporte 

de rendimento.  

Na maior parte do texto constitucional (artigo 217), o Esporte de 

rendimento é regulamentado, em sobreposição ao seu entendimento como “direito 

de cada um” e a princípios como “cidadania”, “democratização”, “direito de todos” e a 

própria função social do Estado, contemplada na Constituição. A expressão “direito 

de cada um” pode estar a sinalizar uma nova relação entre Estado e indivíduos, 

indicando uma possível maior autonomia frente ao controle estatal e menor 

interferência do Estado frente à organização esportiva.  

Quanto à Lei nº 8672 de 1993 (Lei Zico) e à Lei nº 9675 de 1998 (Lei 

Pelé), foi possível perceber a intencionalidade de modernizar o Esporte 

transformando os clubes em empresas, na tentativa de implementação de uma 
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administração profissional e moderna, e de oferecer maior liberdade de mercado ao 

setor esportivo; estando presente, então, as características que já permeavam o 

Esporte no país: a mercantilização e a espetacularização. Também na legislação da 

década de 90 a manifestação esportiva mais contemplada foi o Esporte de 

rendimento, inclusive no que se refere ao financiamento com recursos públicos.  

Na legislação esportiva analisada, entre as três manifestações 

esportivas elencadas – Esporte de rendimento, Esporte escolar e Esporte Lazer – a 

mais regulamentada  e com maior predominância de dispositivos é o Esporte de 

rendimento. Nesse sentido, é possível posicionar-se no entendimento de que o ente 

estatal deveria voltar-se com mais intensidade para o Esporte enquanto 

manifestação educacional e de participação e inclusão social, tendo em vista valores 

trazidos pela própria legislação: cidadania, democratização e a função social do 

Estado, bem como o fato de que o Esporte de rendimento não ser o mais adequado 

para atender os referidos valores. 

No que se refere às sugestões de futuros estudos, a análise da 

mercantilização e espetacularização, notadamente as reflexões trazidas por Gebara 

e expostas neste estudo, despertou a necessidade de pesquisas posteriores, tendo 

em vista a presença da mercantilização e da espetacularização na legislação da 

década de 90 e legislação posterior, como é o caso do Estatuto do Torcedor (2003), 

que pode estar a trazer a visão do Esporte como bem de consumo e a equiparação 

da figura do torcedor à figura do consumidor regulamentado no Código de Defesa do 

Consumidor. 

Igualmente, ainda na perspectiva de pesquisas futuras, na análise 

da legislação à luz da configuração e interdependência sentiu-se a necessidade de, 

em futuros estudos, levantar com maior detalhamento os nomes dos indivíduos e 

dos grupos (agentes) que participaram da discussão e elaboração das referidas Leis. 

Tal necessidade revelou-se importante para melhor compreender as configurações e 

interdependências estabelecidas entre os participantes, bem como um melhor 

entendimento das nuances e conceitos trazidos pela legislação esportiva.   

A mudança na estrutura esportiva do país em direção a uma efetiva 

democratização e maior participação dos indivíduos na organização esportiva 

demanda uma série de fatores para fornecer alterações efetivas e substanciais na 

organização esportiva. Seguindo -se as coordenadas da teoria Elias, é necessário 

levar em conta, na elaboração das leis esportivas, as inter-relações entre a 
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sociedade, o Esporte e o Estado, fundamental para a transformação na estrutura 

esportiva. 

Por isso, é fundamental uma participação mais ativa dos indivíduos 

na organização das práticas esportivas e também no processo de elaboração das 

leis esportivas, aproximando os interesses individuais das necessidades dos 

municípios, dos Estados e de vários setores da sociedade civil. Essas modificações 

só ocorrerão se todos os setores, ou pelo menos a maior parte da representatividade 

da sociedade e entidades esportivas se esforçarem em alcançar esse objetivo, 

procurando contemplar, na legislação, de forma mais eqüitativa com o Esporte de 

rendimento, as outras manifestações do Esporte: escolar e de participação. 
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DECRETO-LEI N. 3.199 - DE 14 DE ABRIL DE 1941 
Estabelece as bases de organização dos desportos em todo o país. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, 
 

DECRETA: 
CAPÍTULO I 

DO CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS E DOS CONSELHOS REGIONAIS DE 
DESPORTOS 

    Art. 1º Fica instituído, no Ministério da Educação e Saúde, o Conselho Nacional de 
Desportos, destinado a orientar, fiscalizar e incentivar a prática, dos desportos em todo o 
país. 
    Art. 2º O Conselho Nacional de Desportos compor-se-á de cinco membros, a serem 
nomeados pelo Presidente da República, dentre pessoas de elevada expressão cívica, e 
que representem, em seus vários aspectos, o movimento desportivo nacional. 
    Parágrafo único. A nomeação, de que trata este artigo, será feita por um ano, não sendo 
vedada a recondução. 
    Art. 3º Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Desportos: 
    a) estudar e promover medidas que tenham por objetivo assegurar uma conveniente e 
constante disciplina à organização e à administração das associações e demais entidades 
desportivas do país, bem como tornar os desportos, cada vez mais, um eficiente processo 
de educação física e espiritual da juventude e uma alta expressão da cultura e da energia 
nacionais; 
    b) incentivar, por todos os meios, o desenvolvimento do amadorismo, como prática de 
desportos educativa por excelência, e ao mesmo tempo exercer rigorosa vigilância sobre o 
profissionalismo, com o objetivo de mantê-lo dentro de princípios de estrita moralidade; 
    c) decidir quanto à participação de delegações dos desportos nacionais em jogos 
internacionais, ouvidas as competentes entidades de alta direção, e bem assim fiscalizar a 
constituição das mesmas; 
    d) estudar a situação das entidades desportivas existentes no país para o fim de opinar 
quanto às subvenções que lhes devam ser concedidas pelo Governo Federal, e ainda 
fiscalizar a aplicação dessas subvenções. 
    Art. 4º Para participar das reuniões do Conselho Nacional de Desportos, em que houver 
de se tratar qualquer matéria relativa aos Jogos Olímpicos serão sempre convocados os 
delegados do Comitê Internacional Olímpico. 
    Parágrafo único. Os delegados, de que trata o presente artigo, poderão designar, se o 
preferirem, uma só pessoa que sirva de ligação entre a representação do Comitê 
Internacional Olímpico e o Conselho Nacional de Desportos. 
    Art. 5º A discriminação das atribuições do Conselho Nacional de Desportos, a forma de 
seu funcionamento e a organização de seus serviços burocráticos serão reguladas no 
respectivo regimento a ser baixado com o decreto do Presidente da República. 
    Art. 6º Haverá, em cada Estado ou Território, um conselho regional de desportos, que se 
comporá de cinco membros, nomeados pelo respectivo governo, pelo prazo de um ano, não 
sendo vedada a recondução. 
    Parágrafo único. Um dos membros, de que trata o presente artigo, será de indicação do 
Conselho Nacional de Desportos. 
    Art. 7º Compete essencialmente ao conselho regional de desportos cooperar com o 
Conselho Nacional de Desportos para a realização de suas finalidades, bem como funcionar 
como órgão consultivo do governo do Estado ou Território em tudo que disser respeito 
proteção a ser por este dada, aos desportos. 
    Parágrafo único. O Conselho Nacional de Desportos exercerá, relativamente à Prefeitura 
do Distrito Federal, as funções consultivas próprias do conselho regional de desportos. 
    Art. 8º O regime da organização e funcionamento de cada conselho regional de desportos 
constará de seu regimento, decretado pelo governo no respectivo Estado ou Território 
ouvido o Conselho Nacional de Desportos. 
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CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS DESPORTOS 

    Art. 9º A administração de cada ramo desportivo, ou de cada grupo de ramos desportivos 
reunidos por conveniência de ordem técnica ou financeira, far-se-á, sob a alta 
superintendência do Conselho Nacional de Desportos, nos termos do presente decreto-lei, 
pelas confederações, federações, ligas e associações desportivas. 
    Art. 10. Os desportos, que, por sua natureza especial ou pelo número ainda incipiente das 
associações que os pratiquem não possam organizar-se nos termos do artigo anterior, 
terão, de modo permanente ou transitório, um sistema de administração peculiar, ficando as 
respectivas entidades máximas ou associações autônomas vinculadas ao Conselho 
Nacional de Desportos, com ou sem reconhecimento internacional. 
    Art. 11. Terão organização à parte, relacionados entretanto com o Conselho Nacional de 
Desportos, e com as confederações e com as entidades especiais de que trata o artigo 
anterior, os desportos universitários e os da Juventude Brasileira, bem como os da Marinha, 
os do Exército, e os das forças policiais. 

CAPÍTULO III 
DAS CONFEDERAÇÕES DESPORTIVAS 

    Art. 12. As confederações, imediatamente colocadas sob a alta superintendência do 
Conselho Nacional de Desportos, são as entidades máximas de direção dos desportos 
nacionais. 
    Art. 13. As confederações serão especializadas ou ecléticas, conforme tenham a seu 
cargo um só ramo desportivo ou um grupo de ramos desportivos reunidos por conveniência 
de ordem técnica ou financeira. 
    Art. 14. Não poderá organizar-se uma confederação especializada ou eclética, sem que 
concorram pelo menos três federações que tratem do desporto ou de cada um dos 
desportos, que ela pretenda dirigir; nem entrará a funcionar sem que haja obtido a 
correspondente filiação internacional. 
    Art. 15. Consideram-se, desde logo, constituídas, para todos os efeitos, as seguintes 
confederações: 
    I - Confederação Brasileira de Desportos. 
    Il - Confederação Brasileira de Basket-ball. 
    III - Confederação Brasileira de Pugilismo. 
    IV - Confederação Brasileira de Vela e Motor. 
    V - Confederação Brasileira de Esgrima. 
    VI - Confederação Brasileira de Xadrez. 
    Parágrafo único. A Confederação Brasileira de Desportos, compreenderá o foot-ball, o 
tenis, o atletismo, o remo, a natação, os saltos, o water-polo, o volley-ball o hand-ball, e bem 
assim quaisquer outros desportos que não entrem a ser dirigidos por outra confederação 
especializada ou eclética ou não estejam vinculados a qualquer entidade de natureza 
especial nos termos do art. 10 deste decreto-lei; as demais confederações mencionadas no 
presente artigo tem a sua competência desportiva determinada na própria denominação. 
    Art. 16. Periodicamente, de três em três anos, contados da data da sua instalação, o 
Conselho Nacional de Desportos, por iniciativa própria ou mediante proposta da 
confederação ou da maioria das federações interessadas, examinará o quadro das 
confederações existentes e julgará da conveniência de propor ao Ministro da Educação e 
Saúde quer a criação de uma ou mais confederações novas, quer a supressão de qualquer 
das confederações existentes. 
    § 1º A criação de uma nova confederação justificar-se-á sempre que o ramo desportivo ou 
o grupo de ramos desportivos, que entre a constituí-la, tenha alcançado no país grande 
desenvolvimento e não ocorra em contrário nenhum motivo relevante; a supressão de uma 
confederação existente só se fará quando ficar demonstrado que lhe faltam os elementos 
essenciais de proveitosa existência. 
    § 2º No exercício da atribuição que lhe confere o presente artigo, o Conselho Nacional de 
Desportos terá em mira que o foot-ball constitui o desporto básico e essencial da 
Confederação Brasileira de Desportos. 
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    § 3º A criação de confederação nova ou a supressão de confederação existente far-se-á, 
por decreto do Presidente da República. 
    Art. 17. As atribuições de cada confederação, assim como sistema de sua organização e 
funcionamento, deverão ser definidos nos respectivos estatutos. 
    Parágrafo único. Os estatutos iniciais de cada confederação, e as suas sucessivas 
reformas, só entrarão a vigorar depois de aprovados pelo Conselho Nacional de Desportos, 
em parecer homologado pelo Ministro da Educação e Saúde. 

CAPÍTULO IV 
DAS FEDERAÇÕES DESPORTIVAS 

    Art. 18. As federações, filiadas às confederações, são os órgãos de direção dos desportos 
em cada uma das unidades territoriais do país (Distrito Federal, Estados, Territórios). 
    Art. 19. Poderão as federações ser especializadas ou ecléticas, segundo tratem de um só, 
ou de dois ou mais desportos. 
    Art. 20. As confederações darão filiação, no Distrito Federal e em cada Estado ou 
Território, a uma única federação para cada desporto. 
    Art. 21. Sempre que existam, no Distrito Federal e em cada Estado ou Território, pelo 
menos três associações desportivas que tratem do mesmo desporto, ficarão elas sob a 
direção de uma federação, que poderá ser especializada ou eclética. 
    Art. 22. No caso de existirem, no Distrito Federal, ou em algum Estado ou Território, 
apenas uma ou duas associações desportivas que pratiquem certo e determinado desporto, 
filiar-se-ão à federação ou a uma das federações aí existentes, até que possa constituir-se a 
federação própria, salvo se tal desporto pertencer no número dos que, nos termos do art. 10 
deste decreto-lei devam ter organização de caráter especial. 
    Art. 23. Os estatutos de cada federação regular-lhe-ão competência, organização e 
funcionamento, e deverão, no texto inicial e reformas posteriores, ser aprovados pelo 
Conselho Nacional de Desportos, em parecer homologado pelo Ministro da Educação e 
Saúde. 

CAPÍTULO V 
DAS LIGAS E DAS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS 

    Art. 24. As associações desportivas, entidades básicas da organização nacional dos 
desportos, constituem os centros em que os desportos são ensinados e praticados. As ligas 
desportivas, que tem caráter facultativo, são entidades de direção dos desportos, na órbita 
municipal. 
    Parágrafo único. As ligas, bem como as associações desportivas poderão ser 
especializadas ou ecléticas. 
    Art. 25. As associações desportivas, no Distrito Federal e nas capitais dos Estados e dos 
Territórios, filiar-se-ão diretamente à respectiva federação; nos demais municípios, duas ou 
mais associações desportivas poderão filiar-se a uma liga, que se vinculará, à federação 
correspondente. 
    Parágrafo único. As federações não poderão conceder, dentro de um mesmo município, 
filiação a mais de uma liga para o mesmo desporto. 
    Art. 26. Os estatutos das associações e das ligas desportivas deverão ser aprovados pela 
federação a que elas estiverem filiadas. 

CAPÍTULO VI 
DAS COMPETIÇÕES DESPORTIVAS 

    Art. 27. Nenhuma entidade desportiva nacional poderá, sem prévia autorização do 
Conselho Nacional de Desportos, participar de qualquer competição internacional. 
    Art. 28. Resolvida, pelo Conselho Nacional de Desportos, a participação do país em 
competição internacional, não poderão as confederações nem as entidades que lhes sejam 
direta ou indiretamente filiadas, se convocadas, dela abster-se. 
    Art. 29. Para participar de competição desportiva internacional de amadores, dentro ou 
fora do país, poderá o Conselho Nacional de Desportos, mediante prévia autorização do 
Presidente da República, requisitar à autoridade competente qualquer funcionário ou 
extranumerário, contratado ou mensalista, sem prejuízo das vantagens de seu cargo ou 
função. 
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    Parágrafo único. Se se tratar do empregado em serviço particular poderá igualmente 
fazer-se a requisição, sem prejuízo do jogador, cumprindo todavia à confederação 
interessada indenizar o empregador do prejuízo correspondente ao salário por ele vencido. 
Art. 30. Nenhuma associação desportiva poderá exigir qualquer indenização ou vantagem 
especial, em seu proveito, ou no de seus jogadores, quando estes estejam a serviço de uma 
confederação, federação ou liga, para competição internacional, nacional ou regional, que 
não se revista de caráter amistoso. 
    Art. 31. Para a realização de competição internacional no país, poderá o Conselho 
Nacional de Desportos requisitar qualquer praça de desportos pertencentes à União, aos 
Estados ou aos Municípios e bem assim às entidades desportivas que lhe sejam direta ou 
indiretamente filiadas, sem reserva de direitos dos quadros sociais. 
    Art. 32. Nas exibições desportivas públicas de profissionais, nenhum quadro nacional 
poderá figurar com mais de um jogador estrangeiro. 
    Parágrafo único. O Conselho Nacional de Desportos poderá, em circunstâncias especiais, 
elevar até o máximo de três o número de estrangeiros de cada quadro nas exibições 
públicas. 
    Art. 33. Sempre que uma federação, liga ou associação desportiva deixar de tomar parte 
em mais de um campeonato, promovido pela entidade a que estiver filiada, perderá o direito 
de voto na assembléia, dessa entidade, e só o readquirirá no momento de participar ou 
depois que houver participação de novo campeonato. 
    Art. 34. Em toda praça de desportes, haverá lugar próprio para alojamento das 
autoridades policiais incumbidas de manter a ordem durante as competições. 
    Art. 35. Nenhuma pessoa estranha à competição desportiva, enquanto esta durar, poderá 
entrar ou ficar no local de sua realização. 
    Parágrafo único. Dar-se-á a intervenção da polícia, quando solicitada pelo juiz ou outra 
autoridade dirigente da competição. 
    Art. 36. Não poderão promover exibições públicas de qualquer modo remuneradas, as 
entidades desportivas que não sejam direta ou indiretamente vinculadas ao Conselho 
Nacional de Desportos. 

CAPÍTULO VII 
DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO AOS DESPORTOS 

    Art. 37. Incumbe à União, ao Distrito Federal, aos Estados e aos Municípios, 
isoladamente ou mediante conjunções de esforços, estimular e facilitar a edificação de 
praças de desportos pela iniciativa particular, e bem assim, na falta desta iniciativa, construí-
las e montá-las, afim de que sirvam aos exercícios e competições das entidades 
desportivas. 
    Parágrafo único. Serão baixadas pelo Conselho Nacional de Desportos as necessárias 
instruções técnicas para organização de projetos, de praças de desportos. 
    Art. 38. A União, do Distrito Federal, os Estados e os Municípios deverão subvencionar as 
entidades desportivas filiadas direta ou indiretamente ao Conselho Nacional de Desportos, 
para o fim de possibilitar a manutenção e o desenvolvimento de suas atividades. 
    § 1º A subvenção federal será concedida com observância do regime estabelecido pelos 
decretos-leis n. 527, de 1 de julho de 1938, n. 693, de 15 de setembro do mesmo ano, e n. 
1.500, de 9 de agosto de 1939. 
    § 2º Os conselhos regionais de desportos darão ciência ao Conselho Nacional de 
Desportos de todas as subvenções concedida às entidades desportivas, pelo governo do 
Estado ou Território, bem como pelas administrações municipais. 
Art. 39. O Conselho Nacional de Desportos estudará um plano tendente o promover a 
realização do necessário seguro em benefício dos jogadores sujeitos a acidentes. 
    Art. 40. As exibições públicas, promovidas pelas entidades desportivas filiadas direta ou 
indiretamente ao Conselho Nacional de Desportos, serão isentas de quaisquer impostos ou 
taxas federais devendo as autoridades estaduais e municipais expedir os atos necessários a 
todas as isenções da mesma natureza. 
    Art. 41. O material importado pelas entidades desportivas filiadas direta ou indiretamente 
ao Conselho Nacional de Desportos e destinado à prática dos desportos gozará de isenção 
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de direitos de importação para consumo e demais taxas aduaneiras, sempre que não haja 
similar na indústria nacional. 
    Art. 42. Os componentes de delegação, escalados para representar o país no estrangeiro, 
em competições ou congressos desportivos, terão passaportes isentos de impostos ou taxas 
de qualquer natureza. 
    Parágrafo único. Quando os membros de uma delegação excederem de dez, os 
passaportes serão concedidos em lista coletiva, acompanhada de mais de três via, 
constando em todas, debaixo de cada fotografia, o nome do desportista, sua nacionalidade 
e outras indicações necessárias. 

CAPÍTULO VIII 
DAS REGRAS, SÍMBOLOS E EXPRESSÕES DESPORTIVAS 

    Art. 43. Cada confederação adotará o código de regras desportivas de entidade 
internacional a que estiver filiada, fa-lo-á observar rigorosamente pelas entidades nacionais 
que lhe estejam direta ou indiretamente vinculadas. 
    Art. 44. O Conselho Nacional de Desportos fará elaborar projeto dos símbolos desportivos 
nacionais, a serem usados pelos competidores brasileiros nos Jogos Olímpicos, e os 
aprovará por decisão unânime. 
    Parágrafo único. Os símbolos das confederações, federações, ligas e associações 
desportivas serão definidos nos respectivos estatutos. 
    Art. 45. Será constituída, pelo Ministro da Educação e Saúde, uma comissão de 
especialistas que estude e organize um plano de nacionalização e uniformização das 
expressões usadas nos desportos. 
    Parágrafo único. Os preceitos constantes do plano referido neste artigo entrarão a vigorar 
depois de aprovados pelo Conselho Nacional de Desportos, em parecer homologado pelo 
Ministro da Educação e Saúde. 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

    Art. 46. Toda a matéria relativa à organização desportiva do país deverá ser regulada por 
lei federal. 
    Art. 47. As confederações terão sede na Capital da República; as federações, salvo as do 
Distrito Federal, nas capitais dos Estados ou Territórios; e as ligas nas sedes dos 
Municípios. 
    Art. 48. A entidade desportiva exerce uma função de caráter patriótico. É proibido a 
organização e funcionamento de entidade desportiva, de que resulte lucro para os que nela 
empreguem capitais sob qualquer forma. 
    Art. 49. A função executiva, na administração de qualquer entidade desportiva, caberá ao 
respectivo presidente. 
    Art. 50. As funções de direção das entidades desportivas não poderão ser, de nenhum 
modo, remuneradas. 
    Art. 51. As diretorias das entidades desportivas serão compostas de brasileiros natos ou 
naturalizados; os seus conselhos deverão constituir-se de dois terços de brasileiros natos ou 
naturalizados pelo menos. 
    Parágrafo único. Poderá o Conselho Nacional de Desportos abrir exceção para o 
estrangeiro radicado no país, com relevantes serviços prestados à comunidade brasileira em 
geral ou aos desportos nacionais em particular. 
    Art. 52. Só poderão ser contratados técnicos estrangeiros em desportos, com autorização 
do Conselho Nacional de Desportos, salvo se se destinarem a qualquer serviço oficial. 
    Art. 53. É dever das entidades desportivas, que abranjam desportos de prática 
profissional, organizar a superintendência técnica das atividades amadoras correspondentes 
e realizar torneios e campeonatos exclusivamente de amadores. 
    Art. 54. Às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as 
condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos 
baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. 
    Art. 55. O Conselho Nacional de Desportos estudará e promoverá a instituição de uma ou 
mais associações nacionais de árbitros. 

179 



 

 

180 

    Art. 56. O Conselho Nacional de Desportos estudará e proporá ao Ministro da Educação e 
Saúde nova forma de sua constituição, para o efeito de tornar mais definida a sua expressão 
representativa. 
    Art. 57. Dentro de um ano, a contar da data de sua instalação, poderá o Conselho 
Nacional de Desportos, uma vez que verifique estarem satisfeitas as condições mínimas 
exigidas, propor ao Ministro da Educação e Saúde a instituição de uma ou mais 
confederações novas, destinadas à direção de desportos não mencionados no artigo 15 
deste decreto-lei. 
    Parágrafo único. A declaração de existência de qualquer nova confederação será feita por 
decreto do Presidente da República. 
    Art. 58. Dentro do prazo de noventa dias contados da data da instalação do Conselho 
Nacional de Desportos, as confederações mencionadas no art. 15 deste decreto-lei deverão 
apresentar-lhe projeto de seus estatutos, bem como dos estatutos das federações a elas 
filiadas. 
    Parágrafo único. Imediatamente depois de instalado, deverá o Conselho Nacional de 
Desportos baixar instruções às confederações que trata o presente artigo relativamente à 
matéria de seus estatutos e dos estatutos das federações. 
    Art. 59. Dentro do prazo de sessenta dias depois de instalado o Conselho Nacional de 
Desportos, deverão estar organizados os conselhos regionais de desportos. 
    Art. 60. Os contratos relativos à matéria do art. 32 deste decreto-lei, vigente na data de 
sua publicação, serão válidos até à respectiva extinção. 
    Art. 61. Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
    Rio de Janeiro, 14 de abril de 1941, 120º da Independência e 53º da República. 

    GETULIO VARGAS. 
Gustavo Capanema. 
    Francisco Campos. 
    A. de Souza Costa. 

    Eurico G. Dutra. 
    Henrique A. Guilhem. 

    João de Mendonça Lima. 
    Oswaldo Aranha. 
    Fernando Costa. 

    Waldemar Falcão. 
J. F. Salgado Filho. 
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LEI Nº 6.251, DE 8 DE OUTUBRO DE 1975 
Institui normas gerais sobre desportos, e dá outras providências. 

 
    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 
    Art. 1º A organização desportiva do País obedecerá ao disposto nesta Lei, à 
regulamentação subseqüente e às Resoluções que o Conselho Nacional de Desportos 
expedir no exercício de sua competência. 
    Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se desporto a atividade predominantemente 
física, com finalidade competitiva, exercitada segundo regras pré-estabelecidas. 
    Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios conjugarão 
recursos, técnicos e financeiros, para promover e incentivar a prática dos desportos em suas 
diversas modalidades. 
    Art. 4º Observadas as disposições legais, a organização para a prática dos desportos 
será livre à iniciativa privada, que merecerá o amparo técnico e financeiro dos Poderes 
Públicos. 

Da Política Nacional de Educação Física e Desportos 
    Art. 5º O Poder Executivo definirá a Política Nacional de Educação Física e Desportos, 
com os seguintes objetivos básicos: 
    I - Aprimoramento da aptidão física da população; 
    II - Elevação do nível dos desportos em todas as áreas; 
    III - Implantação e intensificação da prática dos desportos de massa; 
    IV - Elevação do nível técnico-desportivo das representações nacionais; 
    V - Difusão dos desportos como forma de utilização do tempo de lazer. 

Do Plano Nacional de Educação Física e Desportos 
    Art. 6º Caberá ao Ministério da Educação e Cultura elaborar o Plano Nacional de 
Educação Física e Desportos (PNED), observadas as diretrizes da Política Nacional de 
Educação Física e Desportos. 
    Parágrafo único. O PNED atribuirá prioridade a programas de estímulo à educação física 
e desporto estudantil, à prática desportiva de massa e ao desporto de alto nível. 

Dos Recursos para os Desportos 
    Art. 7º O apoio financeiro da União aos desportos, orientado para os objetivos fixados na 
Política Nacional de Educação Física e Desportos, será realizado à conta das dotações 
orçamentárias destinadas a programas, projetos e atividades desportivas e de recursos 
provenientes: 
    I - Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 
    II - Do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social; 
    III - Do reembolso de financiamento de programas ou projetos desportivos; 
    IV - De receitas patrimoniais; 
    V - De doações e legados; e 
    VI - De outras fontes. 
    § 1º Os recursos de que trata este artigo serão creditados em subconta específica do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aplicados de acordo com programas, 
projetos e atividades, em conformidade com o Plano Nacional de Educação Física e 
Desportos. 
    § 2º Quando se destinar a obras e instalações, o apoio financeiro referido neste artigo 
somente será admitido com o caráter de suplementação de recursos. 
    Art. 8º O apoio financeiro da União somente será concedido a entidades que observarem 
as disposições desta Lei e de seu regulamento ou as normas expedidas por órgãos ou 
entidades competentes do Sistema Desportivo Nacional. 

Do Sistema Desportivo Nacional 
    Art. 9º O Sistema Desportivo Nacional é integrado por órgãos públicos e entidades 
privadas que dirigem, orientam, supervisionam, coordenam, controlam ou proporcionam a 
prática do desporto no País. 
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    Art. 10. Para efeito de definição do Sistema Desportivo Nacional são reconhecidas as 
seguintes formas de organização dos desportos: 
    I - comunitária; 
    II - estudantil; 
    III - militar; e 
    IV - classista. 

Do Desporto Comunitário 
    Art. 11. O desporto comunitário, amadorista ou profissional, sob a supervisão normativa e 
disciplinar do Conselho Nacional de Desportos, abrange as atividades das associações, 
ligas, federações, confederações e do Comitê Olímpico Brasileiro, integrantes obrigatórios 
do Sistema Desportivo Nacional. 
    § 1º As pessoas jurídicas de direito privado que proporcionam a prática de atividades 
desportivas e não se integrarem no Sistema Desportivo Nacional serão classificadas como 
entidades recreativas. 
    § 2º Observadas a competência e as atribuições específicas dos Ministérios Militares e do 
Estado Maior das Forças Armadas, os assuntos relacionados com os desportos são da 
competência do Ministério da Educação e Cultura. 
    Art. 12. As confederações, sob a imediata supervisão do Conselho Nacional de 
Desportos, são as entidades responsáveis pela direção dos desportos nacionais, cabendo-
lhes a representação no exterior e o intercâmbio com as entidades internacionais, 
observada a competência do Comitê Olímpico Brasileiro. 
    Art. 13. Cada confederação, especializada ou eclética, organizar-se-á mediante a reunião 
de três federações, pelo menos, referentes ao desporto ou a cada um dos ramos 
desportivos cuja direção exerça ou pretenda exercer no País, só podendo funcionar com 
prévia autorização do Conselho Nacional de Desportos. 
    Parágrafo único. Cada confederação adotará o código de regras desportivas e as normas 
da entidade internacional a que estiver filiada e fará com que sejam observados pelas 
entidades nacionais que lhe estejam direta ou indiretamente filiadas. 
    Art. 14. As federações, filiadas às confederações, são entidades de direção dos 
desportos em cada Estado, no Distrito Federal e nos Territórios. 
    § 1º Não poderá haver, em qualquer Estado, no Distrito Federal e nos Territórios mais de 
uma Federação para cada desporto. 
    § 2º Sempre que haja, em cada Estado, no Distrito Federal ou qualquer dos Territórios, 
pelo menos três associações desportivas que tratem do mesmo desporto, ficarão elas sob a 
direção de uma federação, que poderá ser especializada ou eclética. 
    § 3º Aos membros de poderes de federações aplica-se o disposto no artigo 21 desta lei. 
    Art. 15. As ligas desportivas, cuja organização é facultativa, são entidades de direção dos 
desportos no âmbito municipal. 
    Art. 16. As associações desportivas ou clubes, entidades básicas da organização 
nacional de desporto comunitário, constituem os centros em que os desportos são 
ensinados e praticados. 
    Parágrafo único. As associações desportivas, no Distrito Federal e nas capitais dos 
Estados e dos Territórios, filiar-se-ão diretamente à respectiva federação; nos demais 
municípios, duas ou mais associações desportivas, praticantes do mesmo desporto, 
poderão filiar-se a uma liga que, por sua vez, filiar-se-á a federação correspondente. 
    Art. 17. Caberá ao Conselho Nacional de Desportos fixar os requisitos necessários à 
constituição, organização e funcionamento das confederações, federações, ligas e 
associações desportivas, ficando-Ihe reservado, ainda, aprovar os estatutos das 
confederações e federações e suas respectivas modificações. 
    Art. 18. Sob pena de nulidade, os estatutos das confederações, das federações e das 
ligas desportivas, obedecerão ao sistema de voto unitário na representação das filiadas em 
quaisquer reuniões dos seus poderes. 
    § 1º O Conselho Nacional de Desportos padronizará o sistema de votação nos estatutos 
das confederações, federações e ligas desportivas. 
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    § 2º As confederações, federações e ligas desportivas terão, a partir da publicação do 
decreto de regulamentação desta lei, o prazo máximo, improrrogável, de 90 (noventa) dias 
para adaptarem os seus Estatutos ao presente artigo. 
    Art. 19. Os mandatos de Presidente e Vice-Presidente das confederações, federações e 
ligas desportivas não poderão exceder de 3 (três) anos, permitida a recondução por uma só 
vez. 
    Parágrafo único - (VETADO) 
    Art. 20. As eleições para os poderes das confederações, federações e ligas desportivas, 
realizar-se-ão (vetado) em data previamente fixada pelo Conselho Nacional de Desportos, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data marcada para a respectiva posse. 
    § 1º As entidades, de qualquer nível, que se organizarem no período compreendido entre 
as eleições gerais, elegerão os membros de seus poderes, com mandatos limitados ao 
tempo que faltar para a data das eleições gerais. 
    § 2º - (VETADO) 
    Art. 21. É vedado aos membros de poderes de confederações integrar poder de qualquer 
entidade direta ou indiretamente filiada, salvo a assembléia geral e o conselho deliberativo. 
    Art. 22. O Conselho Nacional de Desportos, por iniciativa própria ou mediante proposta 
da Confederação ou da maioria das federações interessadas, poderá reexaminar o quadro 
das confederações existentes e propor ao Ministro da Educação e Cultura a criação de uma 
ou mais confederações e a supressão, desmembramento ou fusão de qualquer das 
existentes. 

Do Comitê Olímpico Brasileiro 
    Art. 23. Ao Comitê Olímpico Brasileiro, associação civil constituída, de acordo com a lei e 
em conformidade com as disposições estatutárias e regulamentares do Comitê Olímpico 
Internacional, com independência e autonomia, são reconhecidos os seguintes direitos: 
    I - organizar e dirigir, com a colaboração das confederações desportivas nacionais 
dirigentes do desporto amador, a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos, Pan-
Americanos e em outros de igual natureza; 
    II - promover torneios de âmbito nacional e internacional; 
    III - adotar as providências cabíveis para a organização e realização dos Jogos Olímpicos, 
Pan-Americanos e outros de igual natureza, quando o Brasil for escolhido para sua sede; 
    IV - difundir e propagar o ideal olímpico no território brasileiro; 
    V - cumprir e fazer cumprir, no território nacional, os estatutos, regulamentos e decisões 
do Comitê Olímpico Internacional, bem como os de organizações desportivas continentais a 
que esteja vinculado; 
    VI - representar o olimpismo brasileiro junto aos Poderes Públicos. 
    Art. 24. É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro o uso da bandeira e dos símbolos 
olímpicos. 
    Art. 25. O Comitê Olímpico Brasileiro, assegurada a autonomia que lhe é reconhecida, 
integrará o Sistema Desportivo Nacional. 

Do Desporto Estudantil 
    Art. 26. Para efeito de sua organização e estruturação, o desporto estudantil será dividido 
em universitário e escolar. 
    § 1º O desporto universitário abrange, sob a supervisão normativa do Conselho Nacional 
de Desportos, as atividades desportivas dirigidas pela Confederação Brasileira de Desportos 
Universitários, pelas Federações Desportivas Universitárias e pelas Associações Atléticas 
Acadêmicas. 
    § 2º O desporto escolar abrange, sob a supervisão normativa do órgão competente do 
Ministério da Educação e Cultura, as atividades desportivas praticadas nas áreas de ensino 
de 1º e 2º graus, e será organizado na conformidade das normas a serem estabelecidas por 
aquele órgão. 
    Art. 27. As entidades universitárias de direção do desporto integram, obrigatoriamente, o 
Sistema Desportivo Nacional. 
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    Art. 28. As disposições deste Título, observado o disposto no artigo 35, não se aplicam 
ao desporto praticado nas escolas e estabelecimentos de ensino das Forças Armadas e 
Auxiliares. 
    Art. 29. Caberá ao Ministro da Educação e Cultura, ouvido o Conselho Nacional de 
Desportos, fixar sistema de organização e as normas de funcionamento da Confederação 
Brasileira de Desportos Universitários, das Federações Desportivas Universitárias e das 
Associações Atléticas Acadêmicas, todas integrantes do Sistema Desportivo Nacional. 

Do Desporto Militar 
    Art. 30. Os desportos serão praticados nas Forças Armadas sob a direção do órgão 
especializado de cada Ministério Militar e das organizações consideradas como Auxiliares 
das Forças Armadas. 
    Art. 31. Caberá à Comissão Desportiva das Forças Armadas (CDFA) organizar e dirigir as 
competições desportivas entre as Forças Armadas, visando ao maior espírito de 
confraternização e à divulgação das práticas desportivas em todo o território nacional, e 
constituir as representações nacionais a competições desportivas militares internacionais 
opinando pelas Forças Armadas em Congressos desportivos nacionais e internacionais. 
    Art. 32. Os órgãos especializados das Forças Armadas e das organizações consideradas 
como Auxiliares destas coordenarão as atividades desportivas desenvolvidas na área militar. 
    Art. 33. Nas Escolas de Formação de Oficiais é permitida, após a aprovação da 
autoridade competente, a criação de associações desportivas integradas por militares a elas 
pertencentes, as quais poderão ser filiadas às federações desportivas regionais da 
organização desportiva comunitária, e participar de suas competições oficiais, quando 
julgado conveniente pelo comando da organização. 
    Art. 34. As equipes representativas de unidades das Forças Armadas e Auxiliares 
poderão participar de campeonatos e torneios regionais e nacionais dirigidos ou organizados 
pelas confederações e federações dirigentes do desporto comunitário nas regiões sob a 
jurisdição destas entidades. 
    Parágrafo único. A participação a que se refere este artigo é condicionada à prévia 
aprovação do regulamento da competição pelos órgãos dirigentes dos desportos nas Forças 
Armadas e Auxiliares. 
    Art. 35. O desporto praticado nas Escolas e Estabelecimentos de Ensino das Forças 
Armadas e das Corporações consideradas como Auxiliares destas ficará subordinado à 
estrutura de organização do Desporto Militar, podendo as referidas Organizações participar 
das competições oficiais dos desportos estudantis, na forma que vier a ser estabelecida em 
regulamento. 

Do Desporto Classista 
    Art. 36. Qualquer empresa poderá organizar uma associação desportiva classista, com 
personalidade jurídica de direito privado, integrada, exclusivamente, pelos seus empregados 
e dirigentes. 
    Art. 37. Extinta, por qualquer motivo, a empresa, a associação desportiva classista a ela 
vinculada poderá subsistir, transformando-se em associação desportiva integrante da área 
do desporto comunitário, mediante adaptação de seus estatutos e filiação a qualquer 
entidade dirigente do desporto. 
    Art. 38. As Associações desportivas classistas poderão ser grupadas, em cada Estado, 
no Distrito Federal e nos Territórios, em Centros Regionais de Desportos Classistas, aos 
quais é obrigatória a filiação a Centros Brasileiros de Desportos Classistas, entidades 
dirigentes no âmbito nacional. 
    Art. 39. As associações desportivas classistas poderão filiar-se às entidades do desporto 
comunitário, e participar de suas competições oficiais, nas condições fixadas pelo Conselho 
Nacional de Desportos. 
    Parágrafo Único. O disposto neste artigo, não se aplica ao Futebol profissional, o qual, em 
nenhuma hipótese, poderá ser disputado por equipes de associações desportivas classistas. 
    Art. 40. O Ministro da Educação e Cultura, ouvido o Conselho Nacional de Desportos, 
disporá sobre a organização do Desporto Classista. 
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Do Conselho Nacional de Desportos 
    Art. 41.O Conselho Nacional de Desportos, do Ministério da Educação e Cultura, é o 
órgão normativo e disciplinador do Desporto Nacional. 
    Art. 42. Compete ao Conselho Nacional de Desportos: 
    I - opinar, quando consultado pelo Ministro da Educação e Cultura, sobre a Política 
Nacional de Educação Física e Desportos; 
    II - estudar, propor e promover medidas que tenham por objetivo assegurar conveniente e 
constante disciplina à organização e à administração das associações e demais entidades 
desportivas do País; 
    III - propor ao Ministro da Educação e Cultura a expedição de normas referentes à 
manutenção da ordem desportiva e à organização da justiça e disciplina desportivas; 
    IV - editar normas complementares sobre desportos, inclusive o desporto profissional, 
observadas, quanto a este, as normas especiais de proteção de tais atividades; 
    V - editar normas disciplinadoras dos Estatutos das entidades integrantes do Sistema 
Desportivo Nacional; 
    VI - decidir quanto à participação de delegações desportivas nacionais em competições 
internacionais, ouvidas as competentes entidades de alta direção, bem assim fiscalizar a 
sua constituição e desempenho; 
    VII - editar normas gerais sobre transferência de atletas amadores e profissionais, 
observadas as determinações das entidades internacionais de direção dos desportos; 
    VIII - coordenar a elaboração do Calendário Desportivo Nacional; 
    IX - baixar normas referentes ao regime econômico e financeiro das entidades 
desportivas, inclusive no que diz respeito aos atos administrativos; 
    X - disciplinar a participação de qualquer entidade desportiva brasileira em competições 
internacionais; 
    XI - baixar instruções que orientem a execução da presente Lei e do seu Regulamento 
pelas entidades desportivas; 
    Xll - praticar os demais atos que lhe são atribuídos por esta Lei. 
Parágrafo único. O regulamento desta Lei indicará quais as decisões do Conselho Nacional 
de Desportos que dependerão de homologação do Ministro da Educação e Cultura. 

Da Composição e Estrutura do Conselho Nacional de Desportos 
    Art. 43. O Conselho Nacional de Desportos compor-se-á de 11 (onze) membros, sendo: 
    I - 8 (oito) de livre escolha do Presidente da República, dentre pessoas de elevada 
expressão cívica e de notórios conhecimentos e experiência sobre desporto, com mandato 
de 4 (quatro) anos, permitida a recondução por uma só vez; 
    II - 1 (um) representante do Comitê Olímpico Brasileiro, por este indicado; 
    III - 1 (um) representante das confederações desportivas, por estas eleito em reunião 
convocada e presidida pelo Presidente do Conselho NacionaI de Desportos; 
    IV - o dirigente do órgão do Ministério da Educação e Cultura responsável pela 
administração e coordenação das atividades de educação física e desportos, que integrará o 
Conselho como membro nato. 
    § 1º Os membros do Conselho, exceto o membro nato, serão nomeados por ato do 
Presidente da República. 
    § 2º Os membros referidos nos itens II e III deste artigo terão mandato de dois anos, 
permitida a recondução por uma só vez, não sendo admitida nova indicação ou eleição no 
período, salvo nos casos de falecimento, renúncia, destituição ou perda da função de 
conselheiro. 
    § 3º Em caso de vaga, a nomeação será para completar o mandato e somente será 
considerada, para o efeito de limitar a recondução, se ocorrer na primeira metade do prazo 
normal do mandato. 
    § 4º Dentre os membros referidos no item 1 deste artigo o Presidente da República 
designará o Presidente e Vice-Presidente do ConseIho. 
    Art. 44. O Regimento do Conselho Nacional de Desportos será aprovado por ato do 
Ministro da Educação e Cultura, admitida a criação de Conselhos Regionais de Desportos 
na forma que vier a ser definida. 
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Medidas de Proteção Especial dos Desportos 
    Art. 45. Para efeito do Imposto de Renda, poderão ser abatidas da renda bruta ou 
deduzidas do lucro as contribuições ou doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas às 
entidades esportivas que proporcionem a prática de pelo menos três esportes olímpicos. 
    § 1º O abatimento nos termos deste artigo, realizado por pessoa física, não poderá 
exceder o limite que for fixado pelo Ministério da Fazenda. 
    § 2º O total das contribuições ou doações admitidas como despesas operacionais não 
poderá exceder, em cada exercício, de 5% (cinco por cento) do lucro operacional da 
empresa, antes de computada essa dedução. 
    Art. 46. É concedida isenção do imposto de importação e do imposto sobre produtos 
industrializados ao equipamento destinado à prática de desportos, sem similar nacional, 
importado por entidades desportivas ou órgãos vinculados direta ou indiretamente ao 
Conselho Nacional de Desportos. 
    § 1º A concessão do benefício ficará condicionada à prévia aprovação do Conselho 
Nacional de Desportos, que examinará a compatibilidade do equipamento a ser importado 
com a natureza e o vulto da atividade desportiva desenvolvida pela entidade para o qual se 
destina. 
    § 2º O disposto neste artigo aplica-se também, satisfeitos os requisitos do parágrafo 
anterior, ao equipamento importado por desportista, desde que esse equipamento conste de 
relação aprovada pelo Conselho Nacional de Desportos e homologada pelo Ministro da 
Educação e Cultura, e o pedido seja encaminhado através da Confederação Desportiva, 
com parecer favorável deste. 
    Art. 47. Ficam isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados as embarcações 
desportivas a remo e a vela, quando adquiridas pelas entidades desportivas para seu uso 
próprio. 
    Art. 48. Nos anos de realização de Jogos Olímpicos, de Jogos Pan-Americanos e do 
Campeonato Mundial de Futebol, a Loteria Esportiva realizará, em determinado dia, um 
concurso de prognósticos, cuja renda líquida total será destinada ao atendimento do preparo 
e à participação das delegações brasileiras nos referidos eventos desportivos. 
    Parágrafo único. A data da realização do concurso de prognósticos destinados a atender 
aos fins previstos neste artigo será fixada pelo Conselho Nacional de Desportos, dentre as 
dos testes programados para os citados anos e será comunicada à Caixa Econômica 
Federal, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 
    Art. 49. Os órgãos oficiais incumbidos da concessão de bolsas de estudos deverão 
concedê-las, preferencialmente, aos alunos de qualquer nível que se sagrarem campeões 
desportivos, nas áreas estadual, nacional e internacional, desde que tenham obtido 
aproveitamento escolar satisfatório. 
    Parágrafo único. Os benefícios deste artigo se estendem aos campeões desportivos que 
não estejam estudando por carência de recursos. 
    Art. 50. Será considerado como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o 
período em que o militar da ativa, o servidor público ou empregado de qualquer empresa 
pública ou privada, estiver convocado para integrar representação desportiva nacional. 
    Parágrafo único. Será disciplinada em regulamento a situação escolar dos estudantes que 
integrarem representação desportiva nacional. 
    Art. 51. Os órgãos atualmente existentes no sistema desportivo brasileiro continuarão 
incumbidos de sua execução, até a regulamentação da presente Lei. 
    Art. 52. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
    Brasília, 8 de outubro de 1975; 154º da Independência e 87º da República. 

    ERNESTO GEISEL 
    Ney Braga 

    Antônio Jorge Corrêa  
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LEI Nº 8.672, DE 6 DE JULHO DE 1993. 
Institui normas gerais sobre desportos e dá outras providências 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Iniciais 

Art. 1º desporto brasileiro abrange práticas formais e não-formais e obedece às normas 
gerais desta lei, inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático de 
Direito. 
§ 1º A prática desportiva formal é regulada por normas e regras nacionais e pelas regras 
internacionais aceitas em cada modalidade. 
§ 2º A prática desportiva não-formal é caracterizada pela liberdade lúdica de seus 
praticantes. 

CAPÍTULO II 
Dos Princípios Fundamentais 

Art. 2º O desporto, como direito individual, tem como base os seguintes princípios: 
I - soberania, caracterizado pela supremacia nacional na organização da prática desportiva; 
II - autonomia, definido pela faculdade de pessoas físicas e jurídicas organizarem-se para a 
prática desportiva como sujeitos nas decisões que as afetam; 
III - democratização, garantido em condições de acesso às atividades desportivas sem 
distinções e quaisquer formas de discriminação; 
IV - liberdade, expresso pela livre prática do desporto, de acordo com a capacidade e 
interesse de cada um, associando-se ou não a entidades do setor; 
V - direito social, caracterizado pelo dever do Estado de fomentar as práticas desportivas 
formais e não-formais; 
VI - diferenciação, consubstanciado no tratamento específico dado ao desporto profissional 
e não-profissional; 
VII - identidade nacional, refletido na proteção e incentivo às manifestações desportivas de 
criação nacional; 
VIII - educação, voltado para o desenvolvimento integral do homem como ser autônomo e 
participante e fomentado através da prioridade dos recursos públicos ao desporto 
educacional; 
IX - qualidade, assegurado pela valorização dos resultados desportivos, educativos e dos 
relacionados à cidadania e ao desenvolvimento físico e moral; 
X - descentralização, consubstanciado na organização e funcionamento harmônicos de 
sistemas desportivos diferenciados e autônomos para os níveis federal, estadual e 
municipal; 
XI - segurança, propiciado ao praticante de qualquer modalidade desportiva, quanto a sua 
integridade física, mental ou sensorial; 
XII - eficiência, obtido através do estímulo à competência desportiva e administrativa. 

CAPÍTULO III 
Da Conceituação e Das Finalidades Do Desporto 

Art. 3º O desporto como atividade predominantemente física e intelectual pode ser 
reconhecido em qualquer das seguintes manifestações: 
I - desporto educacional, através dos sistemas de ensino e formas assistemáticas de 
educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a 
finalidade de alcançar o desenvolvimento integral e a formação para a cidadania e o lazer; 
II - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades 
desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na 
plenitude da vida social, na promoção da saúde e da educação e na preservação do meio 
ambiente; 
III - desporto de rendimento, praticado segundo normas e regras nacionais e internacionais, 
com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do País e estas com 
outras nações. 
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Parágrafo único. O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado: 
I - de modo profissional, caracterizado por remuneração pactuada por contrato de trabalho 
ou demais formas contratuais pertinentes; 
II - de modo não-profissional, compreendendo o desporto: 
a) semiprofissional, expresso pela existência de incentivos materiais que não caracterizem 
remuneração derivada de contrato de trabalho; 
b) amador, identificado pela inexistência de qualquer forma de remuneração ou de 
incentivos materiais. 

CAPÍTULO IV 
Do Sistema Brasileiro Do Desporto 

SEÇÃO I 
Da Composição e Objetivos 

Art. 4º O Sistema Brasileiro do Desporto compreende: 
I - o Conselho Superior de Desportos; 
II - a Secretaria de Desportos do Ministério da Educação e do Desporto; 
III - o Sistema Federal, os Sistemas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
organizados de forma autônoma e em regime de colaboração, integrados por vínculos de 
natureza técnica específicos de cada modalidade desportiva. 
§ 1º O Sistema Brasileiro do Desporto tem por objetivo garantir a prática desportiva regular e 
melhorar-lhe o padrão de qualidade. 
§ 2º Poderão ser incluídas no Sistema Brasileiro do Desporto as pessoas jurídicas que 
desenvolvam práticas não-formais, promovam a cultura e as ciências do desporto e formem 
ou aprimorem especialistas. 
§ 3º Ao Ministério da Educação e do Desporto, por sua Secretaria de Desportos, cumpre 
elaborar o Plano Nacional do Desporto, observadas as diretrizes da Política Nacional do 
Desporto, e exercer o papel do Estado na forma do art. 217 da Constituição Federal. 

SEÇÃO II 
Do Conselho Superior De Desportos 

Art. 5º O Conselho Superior de Desportos é órgão colegiado de caráter consultivo e 
normativo, representativo da comunidade desportiva brasileira, cabendo-lhe: 
I - fazer cumprir e preservar os princípios e preceitos desta lei; 
II - oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano Nacional do Desporto; 
III - dirimir os conflitos de superposição de autonomias; 
IV - emitir pareceres e recomendações sobre questões desportivas nacionais; 
V - estabelecer normas, sob a forma de resoluções, que garantam os direitos e impeçam a 
utilização de meios ilícitos nas práticas desportivas; 
VI - aprovar os Códigos de Justiça Desportiva e suas alterações; 
VII - propor prioridades para o plano de aplicação de recursos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), elaborado pelo Ministério da Educação e do 
Desporto, por meio de sua Secretaria de Desportos; 
VIII - outorgar o Certificado de Mérito Desportivo; 
IX - exercer outras atribuições constantes da legislação desportiva. 
Art. 6º O Conselho Superior de Desporto será composto de quinze membros nomeados pelo 
Presidente da República, discriminadamente: 
I - o Secretário de Desportos do Ministério da Educação e do Desporto, membro nato que o 
preside; 
II - dois, de reconhecido saber desportivo, indicados pelo Ministro da Educação e do 
Desporto; 
III - um representante do Comitê Olímpico Brasileiro; 
IV - um representante das entidades de administração federal do desporto profissional; 
V - um representante das entidades de administração federal do desporto não-profissional; 
VI - um representante das entidades de prática do desporto profissional; 
VII - um representante das entidades de prática do desporto não-profissional; 
VIII - um representante dos atletas profissionais; 
IX - um representante dos atletas não-profissionais; 
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X - um representante dos árbitros; 
XI - um representante dos treinadores desportivos; 
XII - um representante das instituições que formam recursos humanos para o desporto; 
XIII - um representante das empresas que apoiam o desporto; 
XIV - um representante da imprensa desportiva. 
§ 1º A escolha dos membros do Conselho dar-se-á por eleição ou indicação dos segmentos 
e setores interessados, na forma da regulamentação desta lei. 
§ 2º Quando segmentos e setores desportivos tornarem-se relevantes e influentes, o 
Conselho, por deliberação de dois terços de seus membros, poderá ampliar a composição 
do colegiado até o máximo de vinte e nove conselheiros. 
§ 3º O mandato dos conselheiros será de três anos, permitida uma recondução. 
§ 4º Os conselheiros terão direito a passagem e diária para comparecimento às reuniões do 
Conselho. 

SEÇÃO III 
Do Sistema Federal Do Desporto 

Art. 7º O Sistema Federal do Desporto tem por finalidade promover e aprimorar as práticas 
desportivas de rendimento. 
Parágrafo único. O Sistema Federal do Desporto congrega as pessoas físicas e jurídicas de 
direito privado, com ou sem fins lucrativos, encarregadas da coordenação, da administração, 
da normatização, do apoio e da prática do desporto, bem como às incumbências da Justiça 
Desportiva e, especialmente: 
I - o Comitê Olímpico Brasileiro; 
II - as entidades federais de administração do desporto; 
III - as entidades de prática do desporto filiadas àquelas referidas no inciso anterior. 
Art. 8º Ao Comitê Olímpico Brasileiro, entidade jurídica de direito privado, compete 
representar o País nos eventos olímpicos, pan-americanos e outros de igual natureza, no 
Comitê Olímpico Internacional e no Movimento Internacional e fomentar o movimento 
olímpico no território nacional, em conformidade com as disposições estatutárias e 
regulamentares do Comitê Olímpico Internacional. 
§ 1º Caberá ao Comitê Olímpico Brasileiro representar o olimpismo brasileiro junto aos 
poderes públicos. 
§ 2º É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro o uso da bandeira e dos símbolos olímpicos. 
Art. 9º As entidades federais de administração do desporto são pessoas jurídicas de direito 
privado, com organização e funcionamento autônomos, e terão as competências definidas 
em seus estatutos. 
§ 1º As entidades federais de administração do desporto filiarão, nos termos dos seus 
estatutos, tanto entidades estaduais de administração quanto entidades de prática 
desportiva. 
§ 2º É facultada a filiação direta de atletas nos termos previstos no estatuto da respectiva 
entidade. 
Art. 10. As entidades de prática do desporto são pessoas jurídicas de direito privado, com ou 
sem fins lucrativos, constituídas na forma da lei, mediante o exercício do direito de livre 
associação. 
Parágrafo único. As entidades de prática desportiva poderão filiar-se, por modalidade, a 
entidades de administração do desporto de mais de um sistema. 
Art. 11. É facultado às entidades de prática e às entidades federais de administração de 
modalidade profissional, manter a gestão de suas atividades sob a responsabilidade de 
sociedade com fins lucrativos, desde que adotada uma das seguintes formas: 
I - transformar-se em sociedade comercial com finalidade desportiva; 
II - constituir sociedade comercial com finalidade desportiva, controlando a maioria de seu 
capital com direito a voto; 
III - contratar sociedade comercial para gerir suas atividades desportivas. 
Parágrafo único. As entidades a que se refere este artigo não poderão utilizar seus bens 
patrimoniais, desportivos ou sociais para integralizar sua parcela de capital ou oferecê-los 
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como garantia, salvo com a concordância da maioria absoluta na assembléia geral dos 
associados e na conformidade dos respectivos estatutos. 
Art. 12. As entidades de prática desportiva poderão organizar ligas regionais ou nacionais e 
competições, seriadas ou não, observadas as disposições estatutárias das entidades de 
administração do desporto a que pertençam. 
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo é facultado às entidades de prática 
desportiva participar, também, de campeonatos nas entidades de administração do desporto 
a que estejam filiadas. 
Art. 13. A duração dos mandatos deve ajustar-se, sempre que possível, ao ciclo olímpico ou 
à periodicidade das competições mundiais da respectiva modalidade desportiva. 
Art. 14. São causas de inelegibilidade para o desempenho de cargos e funções, eletivas ou 
de livre nomeação, de entidades federais de administração do desporto, sem prejuízo de 
outras estatutariamente previstas: 
I - ter sido condenado por crime doloso em sentença definitiva; 
II - ser considerado inadimplente na prestação de contas de recursos financeiros recebidos 
de órgãos públicos, em decisão administrativa definitiva. 
Parágrafo único. A ocorrência de qualquer das situações previstas neste artigo, ao longo do 
mandato, importa na perda automática do cargo ou função de direção. 

SEÇÃO IV 
Do Sistema Dos Estados, Distrito Federal e Municípios 

Art. 15. Os Estados e o Distrito Federal constituirão seus próprios sistemas, respeitadas as 
normas estabelecidas nesta lei. 
Parágrafo único. Aos Municípios é facultado constituir sistemas próprios, observadas as 
disposições desta lei e as contidas na legislação do respectivo Estado. 

CAPÍTULO V 
Do Certificado De Mérito Desportivo 

Art. 16. É criado o Certificado de Mérito Desportivo a ser outorgado pelo Conselho Superior 
de Desportos. 
Parágrafo único. As entidades contempladas farão jus a: 
I - prioridade no recebimento de recursos de natureza pública; 
II - benefícios previstos na legislação em vigor referente à utilidade pública; 
III - benefícios fiscais na forma da lei. 
Art. 17. Para obtenção do Certificado de Mérito Desportivo são requisitos entre outros: 
I - ter estatuto de acordo com a legislação em vigor; 
II - demonstrar relevantes serviços ao desporto nacional; 
III - (Vetado.) 
IV - apresentar manifestação do Comitê Olímpico Brasileiro, no caso de suas filiadas; 
V - possuir viabilidade e autonomia financeiras; 
VI - manter a independência técnica e o apoio administrativo aos órgãos judicantes. 

CAPÍTULO VI 
Da prática Desportiva Profissional 

Art. 18. Atletas, entidades de prática desportiva e entidades de administração do desporto 
são livres para organizar a atividade profissional de sua modalidade, respeitados os termos 
desta lei. 
Art. 19. Qualquer cessão ou transferência de atleta profissional depende de expressa 
anuência deste. 
Art. 20. A cessão ou transferência de atleta profissional para entidade desportiva estrangeira 
observará as instruções expedidas pela entidade federal de administração do desporto da 
modalidade. 
Parágrafo único. Além da taxa prevista na alínea b do inciso II do art. 43 desta lei, nenhuma 
outra poderá ser exigida, a qualquer título, na transferência do atleta. 
Art. 21. A participação de atletas profissionais em seleções será estabelecida na forma 
como acordarem a entidade de administração e a entidade de prática desportiva cedente. 
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§ 1º A entidade convocadora indenizará a cedente dos encargos previstos no contrato de 
trabalho, pelo período em que durar a convocação do atleta, sem prejuízo de eventuais 
ajustes celebrados entre estes e a entidade convocadora. 
§ 2º O período de convocação estender-se-á até a reintegração do atleta à entidade que o 
cedeu, apto a exercer sua atividade. 
Art. 22. A atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em 
contrato com pessoa jurídica, devidamente registrado na entidade federal de administração 
do desporto, e deverá conter cláusula penal para as hipóteses de descumprimento ou 
rompimento unilateral. 
§ 1º A entidade de prática desportiva empregadora que estiver com pagamento de salários 
dos atletas profissionais em atraso, por período superior a três meses, não poderá participar 
de qualquer competição, oficial ou amistosa. 
§ 2º Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da 
seguridade social, ressalvadas as peculiaridades expressas nesta lei ou integrantes do 
contrato de trabalho respectivo. 
Art. 23. O contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado, com vigência 
não inferior a três meses e não superior trinta e seis meses. 
Parágrafo único. De modo excepcional, o prazo do primeiro contrato poderá ser de até 
quarenta e oito meses, no caso de atleta em formação, não-profissional, vinculado à 
entidade de prática, na qual venha exercendo a mesma atividade, pelo menos durante vinte 
e quatro meses. 
Art. 24. Às entidades de prática desportiva pertence o direito de autorizar a fixação, 
transmissão ou retransmissão de imagem de espetáculo desportivo de que participem. 
§ 1º Salvo convenção em contrário, vinte por cento do preço da autorização serão 
distribuídos, em partes iguais, aos atletas participantes do espetáculo. 
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica a flagrantes do espetáculo desportivo para fins 
exclusivamente jornalísticos ou educativos, cuja duração, no conjunto, não exceda de três 
minutos. 
Art. 25. Na comercialização de imagens decorrentes de contrato com a entidade de 
administração de desporto, as entidades de prática desportiva participarão com vinte cinco 
por cento do resultado da contratação, de modo proporcional à quantidade de atletas que 
cada uma cedeu, ressalvados os direitos assegurados no artigo anterior. 
Art. 26. Caberá ao Conselho Superior de Desportos fixar o valor, os critérios e condições 
para o pagamento da importância denominada passe. 
Art. 27. É vedada a participação de atletas não-profissionais, com idade superior a vinte 
anos, em competições desportivas de profissionais. 
Art. 28. É vedada a prática do profissionalismo em qualquer modalidade desportiva, quando 
se tratar de: 
I - desporto educacional, seja nos estabelecimentos escolares de 1º e 2º graus ou 
superiores; 
II - desporto militar; 
III - menores até a categoria de juvenil. 
Art. 29. Será constituído um sistema de seguro obrigatório específico para os praticantes 
desportivos profissionais, com o objetivo de cobrir os riscos a que estão sujeitos, protegendo 
especialmente os praticantes de alto rendimento. 

CAPÍTULO VII 
Da Ordem Desportiva 

Art. 30. No âmbito de suas atribuições, cada entidade de administração do desporto tem 
competência para decidir, de ofício ou quando lhe forem submetidas pela parte interessada, 
as questões relativas ao cumprimento das normas e regras desportivas. 
Art. 31. É vedado às entidades federais de administração do desporto intervir na 
organização e funcionamento de suas filiadas. 
§ 1º Com o objetivo de manter a ordem desportiva, o respeito aos atos emanados de seus 
poderes internos e fazer cumprir os atos legalmente expedidos pelos órgãos ou 
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representantes do Poder Público, poderão ser aplicadas, pelas entidades de administração 
do desporto e de prática desportiva, as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - censura escrita; 
III - multa; 
IV - suspensão; 
V - desfiliação ou desvinculação. 
§ 2º A aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III do parágrafo anterior não 
prescinde do processo administrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. 
§ 3º As penalidades de que tratam os incisos IV e V do § 1º deste artigo só serão aplicadas 
após a decisão definitiva da Justiça Desportiva. 
Art. 32. Quando se adotar o voto plural, a quantificação ou ponderação de votos observará, 
sempre, critérios técnicos e a classificação nas competições oficiais promovidas nos últimos 
cinco anos ou em período inferior, sem prejuízo de outros parâmetros estabelecidos em 
regulamento. 

CAPÍTULO VIII 
Da Justiça Desportiva 

Art. 33. A Justiça Desportiva a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 217 da Constituição 
Federal, e o art. 33 da Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990, regula-se pelas disposições 
deste capítulo. 
Art. 34. A organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça Desportiva, limitadas ao 
processo e julgamento das infrações disciplinares e às competições desportivas, serão 
definidas em Códigos. 
§ 1º Os Códigos de Justiça dos desportos profissional e não-profissional serão propostos 
pelas entidades federais de administração do desporto para aprovação pelo Conselho 
Superior de Desportos. 
§ 2º As transgressões relativas à disciplina e às competições desportivas sujeitam o infrator 
a: 
I - advertência; 
II - eliminação; 
III - exclusão de campeonato ou torneio; 
IV - indenização; 
V - interdição de praça de desporto; 
VI - multa; 
VII - perda de mando do campo; 
VIII - perda de pontos; 
IX - perda de renda; 
X - suspensão por partida; 
XI - suspensão por prazo. 
§ 3º As penas pecuniárias não serão aplicadas a atletas não-profissionais. 
§ 4º O disposto nesta lei sobre Justiça Desportiva não se aplica ao Comitê Olímpico 
Brasileiro. 
Art. 35. Aos Tribunais de Justiça Desportiva, unidades autônomas e independentes das 
entidades de administração do desporto de cada sistema, compete processar e julgar, em 
última instância, as questões de descumprimento de normas relativas à disciplina e às 
competições desportivas, sempre assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
§ 1º Sem prejuízo do disposto neste artigo, as decisões finais dos Tribunais de Justiça 
Desportiva são impugnáveis, nos termos gerais do direito, respeitados os pressupostos 
processuais estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 217 da Constituição Federal. 
§ 2º O recurso ao Poder Judiciário não prejudica os efeitos desportivos validamente 
produzidos em conseqüência da decisão proferida pelos Tribunais de Justiça Desportiva. 
Art. 36. As entidades de administração do desporto, nos campeonatos e competições por 
elas promovidos, terão como primeira instância a Comissão Disciplinar integrada por três 
membros de sua livre nomeação, para aplicação imediata das sanções decorrentes de 
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infrações cometidas durante as disputas e constantes das súmulas ou documentos similares 
dos árbitros, ou ainda, decorrentes de infringência ao regulamento da respectiva 
competição. 
§ 1º A Comissão Disciplinar aplicará sanções em procedimento sumário. 
§ 2º Das decisões da Comissão Disciplinar caberá recurso aos Tribunais Desportivos, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
§ 3º O recurso a que se refere o parágrafo anterior será recebido com efeito suspensivo 
quando a penalidade exceder de duas partidas consecutivas ou quinze dias. 
Art. 37. O membro do Tribunal de Justiça Desportiva exerce função considerada de 
relevante interesse público e, sendo servidor público, terá abonada suas faltas, computando-
se como de efetivo exercício a participação nas respectivas sessões. 
Art. 38. Os Tribunais de Justiça Desportiva serão compostos por, no mínimo, sete membros 
e, no máximo, onze membros, sendo: 
a) um indicado pelas entidades de Administração do Desporto; 
b) um indicado pelas entidades de Práticas Desportivas que participem de competições 
oficiais da divisão principal; 
c) três advogados com notório saber jurídico desportivo, indicados pela Ordem dos 
Advogados do Brasil; 
d) um representante dos árbitros, por estes indicado; 
e) um representante dos atletas, por estes indicado. 
§ 1º Para efeito de acréscimo na composição, deverá ser assegurada a paridade 
apresentada nas alíneas a, b, d e e, respeitado o constante no caput deste artigo. 
§ 2º O mandato dos membros dos Tribunais de Justiça Desportiva será de, no máximo, 
quatro anos, permitida apenas uma recondução. 
§ 3º (Vetado). 
§ 4º É vedado a dirigentes desportivos das Entidades de Administração e das Entidades de 
Prática, o exercício de cargo ou função na Justiça Desportiva, exceção feita aos membros 
de Conselho Deliberativo das Entidades de Prática Desportiva. 

CAPÍTULO IX 
Dos Recursos para o Desporto 

Art. 39. Os recursos necessários à execução da Política Nacional do Desporto serão 
assegurados em programas de trabalho específicos constantes dos Orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além dos provenientes de: 
I - fundos desportivos; 
II - receitas oriundas de concursos de prognósticos; 
III - doações, patrocínios e legados; 
IV - prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não reclamados nos 
prazos regulamentares; 
V - incentivos fiscais previstos em lei; 
VI - outras fontes. 
Art. 40. Ao Comitê Olímpico Brasileiro é concedida autorização para importar, livre de 
tributos federais, equipamentos, materiais e componentes destinados, exclusivamente, ao 
treinamento de atletas, às competições desportivas do seu programa de trabalho e aos 
programas das entidades federais de administração do desporto que lhe sejam filiadas ou 
vinculadas. 
§ 1º O Ministério da Fazenda poderá, mediante proposta do Ministério da Educação e do 
Desporto, através de sua Secretaria de Desportos, estender o benefício previsto neste artigo 
às entidades de prática desportiva e aos atletas integrantes do Sistema Federal do 
Desporto, para execução de atividades relacionadas com a melhoria do desempenho das 
representações desportivas nacionais. (Revogado pela Lei nº 9.532, de 10.12.97) 
§ 2º É vedada a comercialização dos equipamentos, materiais e componentes importados 
com benefício previsto neste artigo. (Revogado pela Lei nº 9.532, de 10.12.97) 
§ 3º Os equipamentos, materiais e componentes importados poderão ser definitivamente 
transferidos para as entidades e os atletas referidos no § 1º, caso em que, para os fins deste 
artigo, ficarão equiparados ao importador. (Revogado pela Lei nº 9.532, de 10.12.97)) 
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§ 4º A infringência do disposto neste artigo inabilita definitivamente o infrator aos benefícios 
nele previstos, sem prejuízo das sanções e do recolhimento dos tributos dispensados, 
atualizados monetariamente e acrescidos das combinações previstas na legislação 
pertinente. (Revogado pela Lei nº 9.532, de 10.12.97) 
Art. 41. (Vetado). 
Art. 42. Por unificação do Fundo de Assistência ao Atleta Profissional de que trata a Lei nº 
6.269, de 24 de novembro de 1975, com o Fundo de Promoção ao Esporte Amador de que 
trata a Lei nº 7.752, de 14 de abril de 1989, fica criado o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), como unidade orçamentária destinada a dar apoio 
financeiro a programas e projetos de caráter desportivo que se enquadrem nas diretrizes e 
prioridades constantes da Política Nacional do Desporto. (Alterado de FUNDESP para 
INDESP pela MPV 1.549-35, de 09/10/97) 
§ 1º O Fundesp, de natureza autárquica, será subordinado ao Ministério da Educação e do 
Desporto, através de sua Secretaria de Desporto, observado o disposto no inciso VII do art. 
5º desta lei. 
§ 2º O Fundesp terá duas contas específicas: uma destinada a fomentar o desporto não-
profissional, e, outra, à assistência ao atleta profissional e ao em formação. 
Art. 43. Constituem recursos do Fundesp: 
I - para fomento ao desporto não-profissional: 
a) receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos em lei; 
b) adicional de quatro e meio por cento incidente sobre cada bilhete, permitido o 
arredondamento do seu valor feito nos concursos de prognósticos a que refere o Decreto-
Lei nº 594, de 27 de maio de 1969 e a Lei nº 6.717, de 12 de novembro de 1979, destinada 
ao cumprimento do disposto neste inciso; 
c) doações, legados e patrocínios; 
d) prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não reclamados; 
e) (Vetado); 
f) outras fontes: 
II - para assistência ao atleta profissional e ao em formação: 
a) um por cento do valor do contrato do atleta profissional pertencente ao Sistema Federal 
do Desporto, devido e recolhido pela entidade contratante; 
b) um por cento do valor da indenização fixada pela entidade cedente, no caso de cessão de 
atleta a entidade estrangeira; 
c) um por cento da arrecadação proveniente das competições organizadas pelas entidades 
federais de administração do desporto profissional; 
d) penalidades disciplinares pecuniárias aplicadas aos atletas profissionais pelas entidades 
de prática desportiva, pelas de administração do desporto ou pelos Tribunais de Justiça 
Desportiva; 
e) receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos em lei; 
f) dotações, auxílios e subvenções da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 
g) doações, legados e outras receitas eventuais. 
Art. 44. Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo terão a seguinte 
destinação: 
I - para o desporto não-profissional: 
a) desporto educacional; 
b) desporto de rendimento, nos casos de Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, Jogos 
Pan-americanos e Jogos Sul-Americanos; 
c) desporto de criação nacional; 
d) capacitação de recursos humanos: cientistas desportivos, professores de educação física 
e técnicos em desporto; 
e) apoio a projetos de pesquisa, documentação e informação; 
f) construção, ampliação e recuperação de instalações desportivas; 
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II - para o desporto profissional, através de sistema de assistência ao atleta profissional e ao 
em formação, com a finalidade de promover sua adaptação ao mercado de trabalho, quando 
deixar a atividade; 
III - para apoio técnico e administrativo do Conselho Superior de Desportos. 
Art. 45. A arrecadação obtida em cada teste da Loteria Esportiva Federal terá a seguinte 
destinação: 
I - quarenta e cinco por cento para pagamento dos prêmios, incluindo o valor 
correspondente ao imposto sobre a renda; 
II - vinte por cento para a Caixa Econômica Federal, destinados ao custeio total da 
administração dos concursos de prognósticos desportivos; 
III - dez por cento para pagamento, em parcelas iguais, às entidades de prática desportiva, 
constantes do teste, pelo uso de suas denominações ou símbolos; 
IV - quinze por cento para o Fundesp. 
Parágrafo único. O total da arrecadação, deduzidos os valores previstos nos incisos I, II, III e 
IV será destinada à seguridade social. 
Art. 46. Anualmente, a renda líquida total de um dos testes da Loteria Esportiva Federal será 
destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro para o treinamento e as competições preparatórias 
das equipes olímpicas nacionais. 
Parágrafo único. Nos anos de realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Pan-americanos, 
a renda líquida total de um segundo teste será destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro, 
para o atendimento da participação de delegações nacionais nesses eventos. 
Art. 47. (Vetado). 
Art. 48. Os recursos financeiros correspondentes às destinações previstas no inciso III do 
art. 45 e nos arts. 46 e 47 desta lei constituem receitas próprias dos beneficiários, que lhes 
serão entregues diretamente pela Caixa Econômica Federal até o décimo dia útil do mês 
subseqüente ao da ocorrência do fato gerador. 

CAPÍTULO X 
Das Disposições Gerais 

Art. 49. Os dirigentes, unidades ou órgãos de entidades de administração do desporto 
inscritos no Registro Público competente, não exercem função delegada pelo Poder Público 
nem são considerados autoridades públicas para os efeitos da lei. 
Art. 50. A Secretaria de Desportos do Ministério da Educação e do Desporto expedirá 
instruções e desenvolverá ações para o cumprimento do disposto no inciso IV do art. 217 da 
Constituição Federal e elaborará projetos de prática desportiva para pessoas portadoras de 
deficiência. 
Art. 51. As entidades desportivas internacionais, com sede permanente ou temporária no 
País, receberão dos poderes públicos o mesmo tratamento dispensado às entidades 
federais de administração do desporto. 
Art. 52. Será considerado como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o período 
em que o atleta, servidor público civil ou militar, da Administração Pública direta, indireta, 
autárquica ou fundacional, estiver convocado para integrar representação nacional em 
competição desportiva no País ou no exterior. 
§ 1º O período de convocação será definido pela entidade federal de administração da 
respectiva modalidade desportiva, cabendo a esta ou ao Comitê Olímpico Brasileiro fazer a 
devida comunicação. 
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se, também, aos profissionais especializados e 
dirigentes, quando indispensáveis à composição da delegação. 
Art. 53. Os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
bem como as instituições de ensino superior, definirão normas específicas para a verificação 
do rendimento e o controle de freqüência dos estudantes que integrarem representação 
desportiva nacional, de forma a harmonizar a atividade desportiva com os interesses 
relacionados ao aproveitamento e à promoção escolar. 
Art. 54. Fica instituído o Dia do Desporto, a ser comemorado no dia 19 de fevereiro. 
Art. 55. A denominação e os símbolos de entidades de administração do desporto ou de 
prática desportiva são de propriedade exclusiva dessas entidades, contando com proteção 
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legal válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de 
registro ou averbação no órgão competente. 
Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades referidas neste artigo permite-lhes 
o uso comercial de sua denominação e de seus símbolos. 
Art. 56. São vedados o registro e o uso, para fins comerciais, como marca ou emblema, de 
qualquer sinal que consista no símbolo olímpico ou que o contenha, exceto mediante prévia 
autorização do Comitê Olímpico Brasileiro. 
Art. 57. As entidades de direção e de prática desportiva filiadas a entidades de 
administração em, no mínimo, três modalidades olímpicas, e que comprovem, na forma da 
regulamentação desta lei, atividade e a participação em competições oficiais organizadas 
pela mesma, credenciar-se-ão na Secretaria da Fazenda da respectiva Unidade da 
Federação para promover reuniões destinadas a angariar recursos para o fomento do 
desporto, mediante sorteios de modalidade denominada Bingo, ou similar. 
§ 1º O órgão competente de cada Estado e do Distrito Federal normatizará e fiscalizará a 
realização dos eventos de que trata este artigo. 
§ 2º Quando se tratar de entidade de direção, a comprovação de que trata o caput deste 
artigo limitar-se-á à filiação na entidade de direção nacional ou internacional. 
Art. 58. Os árbitros e auxiliares de arbitragem poderão constituir associações nacionais e 
estaduais, por modalidade desportiva ou grupo de modalidades, objetivando o recrutamento, 
a formação e a prestação de serviços às entidades de administração do desporto. 
Parágrafo único. Independentemente da constituição das associações referidas no caput 
deste artigo, os árbitros e auxiliares de arbitragem não têm qualquer vínculo empregatício 
com as entidades desportivas diretivas onde atuam, e a sua remuneração como autônomos 
exonera tais entidades de quaisquer outras responsabilidades trabalhistas e previdenciárias. 
Art. 59. Em campeonatos ou torneios regulares com mais de uma divisão, as entidades de 
administração do desporto determinarão em seus regulamentos o princípio do acesso e 
descenso, observado sempre o critério técnico. 
Art. 60. É vedado aos administradores e membros de Conselho Fiscal das entidades de 
prática desportiva o exercício de cargo ou função nas entidades de administração do 
desporto. 
Art. 61. Nas Forças Armadas os desportos serão praticados sob a direção do Estado-Maior 
das Forças Armadas e do órgão especializado de cada Ministério Militar. 
Art. 62. O valor do adicional previsto na alínea b do inciso I do art. 43 desta lei não será 
computado no montante da arrecadação das apostas para fins de cálculo de prêmios, 
rateios, tributos de qualquer natureza ou taxas de administração. 
Parágrafo único. Trimestralmente a Caixa Econômica Federal apresentará à Secretaria de 
Desportos do Ministério da Educação e do Desporto balancete com o resultado da receita 
proveniente do adicional mencionado no caput deste artigo. 
Art. 63. Do adicional de quatro e meio por cento de que trata a alínea b do inciso I do art. 43 
desta lei, a parcela de um ponto e meio percentual será repassada à Secretaria de Esporte 
dos Estados e do Distrito Federal ou órgãos que tenham atribuições semelhantes na área do 
desporto proporcionalmente ao montante das apostas efetuadas em cada Unidade da 
Federação para aplicação segundo o disposto no inciso I do art. 44. 

CAPÍTULO XI 
Das Disposições Transitórias 

Art. 64. Até a regulamentação do valor do passe, prevista no art. 26 desta lei, prevalecem as 
Resoluções nºs 10, de 10 de abril de 1986, e 19, de 6 de dezembro de 1988, do Conselho 
Nacional de Desportos. 
Art. 65. Fica extinto o Conselho Nacional de Desportos. 
Art. 66. Até a aprovação dos Códigos de Justiça dos Desportos Profissional e não-
Profissional, continuam em vigor os atuais códigos. 
Art. 67. As atuais entidades federais de administração do desporto, no prazo de cento e 
oitenta dias a contar da publicação desta lei, realizarão assembléia geral para adaptar seus 
estatutos às normas desta lei. 
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§ 1º Em qualquer hipótese, respeitar-se-ão os mandatos em curso dos dirigentes legalmente 
constituídos. 
§ 2º A inobservância do prazo fixado no caput deste artigo sujeita a entidade infratora ao 
cancelamento do Certificado do Mérito Desportivo que lhe houver sido outorgado e 
importará na sua exclusão automática do Sistema Federal do Desporto até que se 
concretize e seja averbada no registro público a referida adaptação estatutária. 
Art. 68. No prazo de sessenta dias contados da vigência desta lei, a Caixa Econômica 
Federal promoverá a implantação dos registros de processamento eletrônico, necessários à 
cobrança do adicional a que se refere a alínea b do inciso I do art. 43. 
Art. 69. No prazo de noventa dias contados da publicação desta lei, o Poder Executivo 
proporá a estrutura para o financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo 
e do Conselho Superior de Desportos. (Redação dada pela Lei nº 8.879, de 20/05/94) 
§ 1º Enquanto não for aprovada a estrutura para o funcionamento do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Desportivo (Fundesp), os recursos previstos no art. 43 desta lei serão 
geridos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em conta 
específica com contabilidade em separado. (Incluído pela Lei nº 8.879, de 20/05/94) 
§ 2º Cabe à Secretaria de Desportos decidir sobre a relevância e a adequação técnica dos 
projetos e atividades a serem executados e elaborar, sob supervisão ministerial, os 
respectivos planos de aplicação. (Incluído pela Lei nº 8.879, de 20/05/94) 
Art. 70. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 71. Revogam-se as Leis nºs 6.251, de 8 de outubro de 1975, 6.269, de 24 de novembro 
de 1975, o Decreto-Lei nº 1.617, de 3 de março de 1978, o Decreto-Lei nº 1.924, de 20 de 
janeiro de 1982, o art. 5º da Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, a Lei nº 7.921, de 12 de 
dezembro de 1989, o art. 14 e art. 44 da Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990 e demais 
disposições em contrário. 
Brasília, 6 de julho de 1993, 172º da Independência e 105º da República. 
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ANEXO 4 

LEI Nº 9.615 DE 24 DE MARÇO DE 1998 - LEI PELÉ 
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LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998 
 

Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. 
 
 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
   

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º O desporto brasileiro abrange práticas formais e não-formais e obedece às 
normas gerais desta lei, inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático 
de Direito. 

§1º A prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e internacionais e pelas 
regras de prática desportiva de cada modalidade, aceitas pelas respectivas entidades 
nacionais de administração do desporto. 

§2º A prática desportiva não-formal é caracterizada pela liberdade lúdica de seus 
praticantes. 
 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

                                     
Art. 2º O desporto, como direito individual, tem como base os princípios: 
I - da soberania, caracterizado pela supremacia nacional na organização da prática 

desportiva; 
II - da autonomia, definido pela faculdade e liberdade de pessoas físicas e jurídicas 

organizarem-se para a prática desportiva; 
III - da democratização, garantido em condições de acesso às atividades desportivas 

sem quaisquer distinções ou formas de discriminação; 
IV - da liberdade, expresso pela livre prática do desporto, de acordo com a capacidade e 

interesse de cada um, associando-se ou não a entidade do setor; 
V - do direito social, caracterizado pelo dever do Estado em fomentar as práticas 

desportivas formais e não-formais;         
VI - da diferenciação, consubstanciado no tratamento específico dado ao desporto 

profissional e não-profissional; 
VII - da identidade nacional, refletido na proteção e incentivo às manifestações 

desportivas de criação nacional; 
VIII - da educação, voltado para o desenvolvimento integral do homem como ser 

autônomo e participante, e fomentado por meio da prioridade dos recursos públicos ao 
desporto educacional; 

IX - da qualidade, assegurado pela valorização dos resultados desportivos, educativos e 
dos relacionados à cidadania e ao desenvolvimento físico e moral; 

X - da descentralização, consubstanciado na organização e funcionamento harmônicos 
de sistemas desportivos diferenciados e autônomos para os níveis federal, estadual, distrital 
e municipal; 

XI - da segurança, propiciado ao praticante de qualquer modalidade desportiva, quanto a 
sua integridade física, mental ou sensorial; 

XII - da eficiência, obtido por meio do estímulo à prática desportiva e administrativa.  
 

CAPÍTULO III 
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES DO DESPORTO 

 
Art. 3º O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações: 
 
I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas 

de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a 
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finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o 
exercício da cidadania e a prática do lazer; 

II - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades 
desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na 
plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio 
ambiente; 

III - desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta Lei e regras de 
prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar 
pessoas e comunidades do País e estas com as de outras nações. 

Parágrafo único.  O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado: 
I - de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada em contrato formal 

de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva; 
II - de modo não-profissional, compreendendo o desporto: 
a) semiprofissional, expresso em contrato próprio e específico de estágio, com atletas 

entre quatorze e dezoito anos de idade e pela existência de incentivos materiais que não 
caracterizem remuneração derivada de contrato de trabalho; 

b) amador, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de qualquer forma 
de remuneração ou de incentivos materiais para atletas de qualquer idade. 

 
CAPÍTULO IV 

DO SISTEMA BRASILEIRO DO DESPORTO 
 

Seção I 
Da Composição dos Objetivos 

Art. 4º O Sistema Brasileiro do Desporto compreende: 
I - Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes; 
II - o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - INDESP; 
III - o Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro - CDDB; 
IV - o sistema nacional do desporto e os sistemas de desporto dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, organizados de forma autônoma e em regime de colaboração, 
integrados por vínculos de natureza técnica específicos de cada modalidade desportiva. 

§1º O Sistema Brasileiro do Desporto tem por objetivo garantir a prática desportiva 
regular e melhorar-lhe o padrão de qualidade. 

§2º A organização desportiva do País, fundada na liberdade de associação, integra o 
patrimônio cultural brasileiro e é considerada de elevado interesse social. 

§3º Poderão ser incluídas no Sistema Brasileiro de Desporto as pessoas jurídicas que 
desenvolvam práticas não-formais, promovam a cultura e as ciências do desporto e formem 
e aprimorem especialistas. 
 

              Seção II 
Do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP 

 
Art. 5º O Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP é uma autarquia 

federal com a finalidade de promover, desenvolver a prática do desporto e exercer outras 
competências específicas que lhe são atribuídas nesta Lei. 

§1º O INDESP disporá, em sua estrutura básica, de uma Diretoria integrada por um 
presidente e quatro diretores, todos nomeados pelo Presidente da República. 

§2º As competências dos órgãos que integram a estrutura regimental do INDESP serão 
fixadas em decreto. 

§3º Caberá ao INDESP, ouvido o Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro - 
CDDB, propor o Plano Nacional de Desporto, observado o disposto no art. 217 da 
Constituição Federal. 

§4º O INDESP expedirá instruções e desenvolverá ações para o cumprimento do 
disposto no inciso IV do art. 217 da Constituição Federal e elaborará o projeto de fomento 
da prática desportiva para pessoas portadoras de deficiência. 
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Art. 6º Constituem recursos do INDESP: 
I - receitas oriundas de concursos de prognósticos previstos em lei; 
II - adicional de quatro e meio por cento incidente sobre cada bilhete, permitido o 

arredondamento do seu valor feito nos concursos de prognósticos a que se refere o 
Decreto-Lei nº. 594, de 27 de maio de 1969, e a Lei nº. 6.717, de 12 de novembro de 1979, 
destinado ao cumprimento do disposto no art. 7º; 

III - doações, legados e patrocínos; 
IV - prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal, não 

reclamados; 
V - outras fontes. 
§1º O valor do adicional previsto no inciso II deste artigo não será computado no 

montante da arrecadação das apostas para fins de cálculo de prêmios, rateios, tributos de 
qualquer natureza ou taxas de administração. 

§2º Do adicional de quatro e meio por cento de que trata o inciso II deste artigo, um 
terço será repassado às Secretarias de Esportes dos Estados e do Distrito Federal, ou, na 
inexistência destas, a órgãos que tenham atribuições semelhantes na área do desporto, 
proporcionalmente ao montante das apostas efetuadas em cada unidade da Federação para 
aplicação segundo o disposto no art. 7º. 

§3º Do montante arrecadado nos termos do §2º, cinqüenta por cento caberão às 
Secretarias Estaduais e/ou aos órgãos que as substituam, e cinqüenta por cento serão 
divididos entre os Municípios de cada Estado, na proporção de sua população. 

§4º Trimestralmente, a Caixa Econômica Federal-CEF apresentará balancete ao 
INDESP, com o resultado da receita proveniente do adicional mencionado neste artigo. 

Art.7º Os recursos do INDESP terão a seguinte destinação: 
I - desporto educacional; 
II - desporto de rendimento, nos casos de participação de entidades nacionais de 

administração do desporto em competições internacionais, bem como as competições 
brasileiras dos desportos de criação nacional; 

III - desporto de criação nacional; 
IV - capacitação de recursos humanos: 
 a) cientistas desportivos; 

b) professores de educação física; e  
 c) técnicos de desporto; 
V - apoio a projeto de pesquisa, documentação e informação; 
VI - construção, ampliação e recuperação de instalações esportivas; 
VII - apoio supletivo ao sistema de assistência ao atleta profissional com a finalidade de 

promover sua adaptação ao mercado de trabalho quando deixar a atividade; 
VIII - apoio ao desporto para pessoas portadoras de deficiência. 
Art. 8º A arrecadação obtida em cada teste da Loteria Esportiva terá a seguinte 

destinação: 
I - quarenta e cinco por cento para pagamento dos prêmios, incluindo o valor 

correspondente ao imposto sobre a renda; 
II - vinte por cento para a Caixa Econômica Federal - CEF, destinados ao custeio total da 

administração dos recursos e prognósticos desportivos; 
III - dez por cento para pagamento, em parcelas iguais, às entidades de práticas 

desportivas constantes do teste, pelo uso de suas denominações, marcas e símbolos; 
IV - quinze por cento para o INDESP. 
Parágrafo único.  Os dez por cento restantes do total da arrecadação serão destinados à 

seguridade social. 
Art. 9º Anualmente, a renda líquida total de um dos testes da Loteria Esportiva Federal 

será destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB, para treinamento e competições 
preparatórias das equipes olímpicas nacionais. 

§1º Nos anos de realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Pan-Americanos, a renda 
líquida de um segundo teste da Loteria Esportiva Federal será destinada ao Comitê 
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Olímpico Brasileiro-COB, para o atendimento da participação de delegações nacionais 
nesses eventos. 

§2º Ao Comitê Paraolímpico Brasileiro serão concedidas as rendas líquidas de testes da 
Loteria Esportiva Federal nas mesmas condições estabelecidas neste artigo para o Comitê 
Olímpico Brasileiro-COB. 

Art.10. Os recursos financeiros correspondentes às destinações previstas no inciso III do 
art. 8º e no art. 9º constituem receitas próprias dos beneficiários que lhes serão entregues 
diretamente pela Caixa Econômica Federal - CEF, até o décimo dia útil do mês subseqüente 
ao da ocorrência do fato gerador. 

    
Seção III 

Do Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro - CDDB 
 

Art. 11. O Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro - CDDB é órgão 
colegiado de deliberação e assessoramento, diretamente subordinado ao Gabinete do 
Ministro de Estado Extraordinário dos Esportes, cabendo-lhe: 

I - zelar pela aplicação dos princípios e preceitos desta lei; 
II - oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano Nacional do Desporto; 
III - emitir pareceres e recomendações sobre questões desportivas nacionais; 
IV - propor prioridades para o plano de aplicação de recursos do INDESP; 
V - exercer outras atribuições previstas na legislação em vigor, relativas a questões de 

natureza desportiva; 
VI - aprovar os Códigos da Justiça Desportiva; 
VII - expedir diretrizes para o controle de substâncias e métodos proibidos na prática 

desportiva. 
Parágrafo único. O INDESP dará apoio técnico e administrativo ao Conselho de 

Desenvolvimento do Desporto Brasileiro - CDDB. 
Art. 12. (VETADO) 

 
Seção IV 

Do Sistema Nacional do Desporto 
Art. 13. O Sistema Nacional do Desporto tem por finalidade promover e aprimorar as 

práticas desportivas de rendimento. 
Parágrafo único.  O Sistema Nacional do Desporto congrega as pessoas físicas e 

jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, encarregadas da coordenação, 
administração, normalização, apoio e prática de desporto, bem como as incumbidas da 
Justiça Desportiva e, especialmente: 

I - o Comitê Olímpico Brasileiro-COB; 
II - o Comitê Paraolímpico Brasileiro; 
III - as entidades nacionais de administração do desporto; 
IV - as entidades regionais de administração do desporto; 
V - as ligas regionais e nacionais; 
VI - as entidades de prática desportiva filiadas ou não àquelas referidas nos incisos 

anteriores. 
Art. 14. O Comitê Olímpico Brasileiro-COB e o Comitê Paraolímpico Brasileiro, e as 

entidades nacionais de administração do desporto que lhes são filiadas ou vinculadas, 
constituem subsistema específico do Sistema Nacional do Desporto, ao qual se aplicará a 
prioridade prevista no inciso II do art. 217 da Constituição Federal, desde que seus estatutos 
obedeçam integralmente à Constituição Federal e às leis vigentes no País. 

Art. 15. Ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB, entidade jurídica de direito privado, 
compete representar o País nos eventos olímpicos, pan-americanos e outros de igual 
natureza, no Comitê Olímpico Internacional e nos movimentos olímpicos internacionais, e 
fomentar o movimento olímpico no território nacional, em conformidade com as disposições 
da Constituição Federal, bem como com as disposições estatutárias e regulamentares do 
Comitê Olímpico Internacional e da Carta Olímpica. 
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§1º Caberá ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB representar o olimpismo brasileiro junto 
aos poderes públicos. 

§2º É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro-COB o uso da bandeira e dos símbolos, 
lemas e hinos de cada comitê, em território nacional. 

§3º Ao Comitê Olímpico Brasileiro-COB são concedidos os direitos e benefícios 
conferidos em lei às entidades nacionais de administração do desporto. 

§4º São vedados o registro e uso para qualquer fim de sinal que integre o símbolo 
olímpico ou que o contenha, bem como do hino e dos lemas olímpicos, exceto mediante 
prévia autorização do Comitê Olímpico Brasileiro-COB. 

§5º Aplicam-se ao Comitê Paraolímpico Brasileiro, no que couber, as disposições 
previstas neste artigo. 

Art. 16. As entidades de prática desportiva e as entidades nacionais de administração do 
desporto, bem como as ligas de que trata o art. 20, são pessoas jurídicas de direito privado, 
com organização e funcionamento autônomo, e terão as competências definidas em seus 
estatutos. 

§1º As entidades nacionais de administração do desporto poderão filiar, nos termos de 
seus estatutos, entidades regionais de administração e entidades de prática desportiva. 

§2º As ligas poderão, a seu critério, filiar-se ou vincular-se a entidades nacionais de 
administração do desporto, vedado a estas, sob qualquer pretexto, exigir tal filiação ou 
vinculação. 

§3º É facultada a filiação direta de atletas nos termos previstos nos estatutos das 
respectivas entidades de administração do desporto. 

Art. 17. (VETADO)                     
Art. 18. Somente serão beneficiadas com isenções fiscais e repasses de recursos 

públicos federais da administração direta e indireta, nos termos do inciso II do art. 217 da 
Constituição Federal, as entidades do Sistema Nacional do Desporto que: 

I - possuírem viabilidade e autonomia financeiras; 
II - apresentarem manifestação favorável do Comitê Olímpico Brasileiro-COB ou do 

Comitê Paraolímpico Brasileiro, nos casos de suas filiadas e vinculadas; 
III - atendam aos demais requisitos estabelecidos em lei; 
IV - estiverem quites com suas obrigações fiscais e trabalhistas. 
Parágrafo único. A verificação do cumprimento da exigência contida no inciso I é de 

responsabilidade do INDESP, e das contidas nos incisos III e IV, do Ministério Público. 
Art. 19. (VETADO) 
Art.20. As entidades de prática desportiva participantes de competições do Sistema 

Nacional do Desporto poderão organizar ligas regionais ou nacionais. 
§1º (VETADO) 
§2º As entidades de prática desportiva que organizarem ligas, na forma do caput deste 

artigo, comunicarão a criação destas às entidades nacionais de administração do desporto 
das respectivas modalidades. 

§3º As ligas integrarão os sistemas das entidades nacionais de administração do 
desporto que incluírem suas competições nos respectivos calendários anuais de eventos 
oficiais. 

§4º Na hipótese prevista no caput deste artigo, é facultado às entidades de prática 
desportiva participarem, também, de campeonatos nas entidades de administração do 
desporto a que estiverem filiadas. 

§5º É vedada qualquer intervenção das entidades de administração do desporto nas 
ligas que se mantiverem independentes. 

Art. 21. As entidades de prática desportiva poderão filiar-se, em cada modalidade, à 
entidade de administração do desporto do Sistema Nacional do Desporto, bem como à 
correspondente entidade de administração do desporto de um dos sistemas regionais. 

Art. 22. Os processos eleitorais assegurarão: 
I - colégio eleitoral constituído de todos os filiados no gozo de seus direitos, admitida a 

diferenciação de valor dos seus votos; 
II - defesa prévia, em caso de impugnação, do direito de participar da eleição; 
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III - eleição convocada mediante edital publicado em órgão da imprensa de grande 
circulação, por três vezes; 

IV - sistema de recolhimento dos votos imune a fraude; 
V - acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios de comunicação. 
Parágrafo único.  Na hipótese da adoção de critério diferenciado de valoração dos votos, 

este não poderá exceder à proporção de um para seis entre o de menor e o de maior valor. 
Art. 23. Os estatutos das entidades de administração do desporto, elaborados de 

conformidade com esta Lei, deverão obrigatoriamente regularmentar, no mínimo: 
I - instituição do Tribunal de Justiça Desportiva, nos termos desta Lei; 
II - inelegibilidade de seus dirigentes para desempenho de cargos e funções eletivas ou 

de livre nomeação de: 
a) condenados por crime doloso em sentença definitiva; 
b) inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão administrativa 

definitiva; 
c) inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; 
d) afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude de 

gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade; 
e) inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; 
f) falidos. 
Art. 24. As prestações de contas anuais de todas as entidades de administração 

integrantes do Sistema Nacional do Desporto serão obrigatoriamente submetidas,  com 
parecer dos Conselhos Fiscais, às respectivas assembléias-gerais, para a aprovação final. 

Parágrafo único. Todos os integrantes das assembléias-gerais terão acesso irrestrito aos 
documentos, informações e comprovantes de despesas de contas de que trata este artigo. 

  
Seção V 

Dos Sistemas dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
 

Art. 25. Os Estados e o Distrito Federal constituirão seus próprios sistemas, respeitadas 
as normas estabelecidas nesta Lei e a observância do processo eleitoral. 

Parágrafo único. Aos Municípios é facultado constituir sistemas próprios, observadas as 
disposições desta Lei e as contidas na legislação do respectivo Estado. 

 
CAPÍTULO V 

DA PRÁTICA DESPORTIVA PROFISSIONAL 
 

Art. 26. Atletas e entidades de prática desportiva são livres para organizar a atividade 
profissional, qualquer que seja sua modalidade, respeitados os termos desta Lei. 

Art. 27 As atividades relacionadas a competições de atletas profissionais são privativas 
de: 

I - sociedades civis de fins econômicos; 
II - sociedades comerciais admitidas na legislação em vigor; 
III - entidades de prática desportiva que constituírem sociedade comercial para 

administração das atividades de que trata este artigo. 
Parágrafo único. As entidades de que tratam  os incisos I, II e III que infringirem qualquer 

dispositivo desta Lei terão suas atividades suspensas, enquanto perdurar a violação. 
Art. 28. A atividade do atleta profissional, de todas as modalidades desportivas, é 

caracterizada por remuneração pactuada em contrato formal de trabalho firmado com 
entidade de  prática desportiva, pessoa jurídica de direito privado, que deverá conter, 
obrigatoriamente, cláusula penal para as hipóteses de descumprimento, rompimento ou 
rescisão unilateral. 

 
§1º Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da 

seguridade social, ressalvadas as peculiaridades expressas nesta Lei ou integrantes do 
respectivo contrato de trabalho. 
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§2º O vínculo desportivo do atleta com a entidade contratante tem natureza acessória ao 
respectivo vínculo empregatício, dissolvendo-se, para todos os efeitos legais, com o término 
da vigência do contrato de trabalho. 

Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora de atleta terá o direito de assinar 
com este o primeiro contrato de profisional, cujo prazo não poderá ser superior a dois anos. 

Parágrafo único. (VETADO) 
Art. 30. O contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado, com 

vigência nunca inferior a três meses. 
Art. 31. A entidade de prática desportiva empregadora que estiver com pagamento de 

salário de atleta profissional em atraso, no todo ou em parte, por período igual ou superior a 
três meses, terá o contrato de trabalho daquele atleta rescindido, ficando o atleta livre para 
se transferir para qualquer outra agremiação de mesma modalidade, nacional ou 
internacional, e exigir a multa rescisória e os haveres devidos. 

§1º São entendidos como salário, para efeitos do previsto no caput, o abono de férias, o 
décimo terceiro salário, as gratificações, os prêmios e demais verbas inclusas no contrato de 
trabalho. 

§2º A mora contumaz será considerada também pelo não recolhimento do FGTS e das 
contribuições previdenciárias. 

§3º Sempre que a rescisão se operar pela aplicação do disposto no caput, a multa 
rescisória a favor da parte inocente será conhecida pela aplicação do disposto nos arts. 479 
e 480 da CLT. 

Art. 32. É lícito ao atleta profissional recusar competir por entidade de prática desportiva 
quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em dois ou mais meses. 

Art.33. Independentemente de qualquer outro procedimento, entidade nacional de 
administração do desporto fornecerá condição de jogo ao atleta para outra entidade de 
prática, nacional ou internacional, mediante a prova da notificação do pedido de rescisão 
unilateral firmado pelo atleta ou por documento do empregador no mesmo sentido. 

Art. 34. O contrato de trabalho do atleta profissional obedecerá a modelo padrão, 
constante da regulamentação desta Lei. 

Art. 35. A entidade de prática desportiva comunicará em  impresso padrão à entidade 
nacional de administração da modalidade a condição de profissional, semi-profissional ou 
amador do atleta. 

Art. 36. A atividade do atleta semiprofissional é caracterizada pela existência de 
incentivos materiais que não caracterizem remuneração derivada de contrato de trabalho, 
pactuado em contrato formal de estágio firmado com entidade de prática desportiva, pessoa 
jurídica de direito privado, que deverá conter, obrigatoriamente, cláusula penal para as 
hipóteses de descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral. 

§1º Estão compreendidos na categoria dos semiprofissionais os atletas com idade entre 
quatorze e dezoito anos completos. 

§2º Só poderão participar de competição entre profissionais os atletas semiprofissionais 
com idade superior a dezesseis anos. 

§3º Ao completar dezoito anos de idade, o atleta semiprofissional deverá ser 
obrigatoriamente profissionalizado, sob pena de, não o fazendo, voltar à condição de 
amador, ficando impedido de participar em competições entre profissionais. 

§4º A entidade de prática detentora do primeiro contrato de trabalho do atleta por ela 
profissionalizado terá direito de preferência para a primeira renovação deste contrato, sendo 
facultada a cessão deste direito a terceiros, de forma remunerada ou não. 

§5º Do disposto neste artigo estão excluídos os desportos individuais e coletivos 
olímpicos, exceto o futebol de campo. 

Art. 37. O contrato de estágio do atleta semiprofissional obedecerá a modelo padrão, 
constante da regulamentação desta Lei. 

Art. 38. Qualquer cessão ou transferência de atleta profissional, na vigência do contrato 
de trabalho, depende de formal e expressa anuência deste, e será isenta de qualquer taxa 
que venha a ser cobrada pela entidade de administração.                  
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Art. 39. A transferência do atleta profissional de uma entidade de prática desportiva para 
outra do mesmo gênero poderá ser temporária (contrato de empréstimo) e o novo contrato 
celebrado deverá ser por período igual ou menor que o anterior, ficando o atleta  sujeito à 
cláusula de retorno à entidade de prática desportiva cedente, vigorando no retorno o antigo 
contrato, quando for o caso. 

Art. 40. Na cessão ou transferência de atleta profissional para entidade de prática 
desportiva estrangeira observar-se-ão as instruções expedidas pela entidade nacional de 
título.  

 Parágrafo único. As condições para transferência do atleta profissional para o exterior 
deverão integrar obrigatoriamente os contratos de trabalho entre o atleta e a entidade de 
prática desportiva brasileira que o contratou. 

Art. 41. A participação de atletas profissionais em seleções será estabelecida na forma 
como acordarem a entidade de administração convocante e a entidade de prática desportiva 
cedente. 

§1º A entidade convocadora indenizará a cedente dos encargos previstos no contrato de 
trabalho, pelo período em que durar a convocação do atleta, sem prejuízo de eventuais 
ajustes celebrados entre este e a entidade convocadora. 

§2º O período de convocação estender-se-á até a reintegração do atleta à entidade que 
o cedeu, apto a exercer sua atividade. 

Art. 42. Às entidades de prática desportiva pertence o direito de negociar, autorizar e 
proibir a fixação, a transmissão ou retransmissão de imagem de espetáculo ou eventos 
desportivos de que participem. 

§1º Salvo convenção em contrário, vinte por cento do preço total da autorização, como 
mínimo, será distribuído, em partes iguais, aos atletas profissionais participantes do 
espetáculo ou evento. 

§2º O disposto neste artigo não se aplica a flagrantes de espetáculo ou evento 
desportivo para fins, exclusivamente, jornalísticos ou educativos, cuja duração, no conjunto, 
não exceda de três por cento do total do tempo previsto para o espetáculo. 

§3º O espectador pagante, por qualquer meio, de espetáculo ou evento desportivo 
equipara-se, para todos os efeitos legais, ao consumidor, nos termos do art. 2º da Lei nº. 
8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Art. 43. É vedada a participação em  competições desportivas profissionais de atletas 
amadores de qualquer idade e de semiprofissionais com idade superior a vinte anos. 

Art. 44. É vedada a prática do profissionalismo, em qualquer modalidade, quando se 
tratar de: 

I - desporto educacional, seja nos estabelecimentos escolares de 1º. e 2º. graus ou 
superiores; 

II - desporto militar; 
III - menores até a idade de dezesseis anos completos. 
Art. 45. As entidades de prática desportiva serão obrigadas a contratar seguro de 

acidentes pessoais e do trabalho para os atletas profissionais e semiprofissionais a elas 
vinculados, com o objetivo de cobrir os riscos a que estão sujeitos. 

Parágrafo único. Para os atletas profissionais, o prêmio mínimo de que trata este artigo 
deverá corresponder à importância total anual da remuneração ajustada e, para os atletas 
semiprofissionais, ao total das verbas de incentivos materiais. 

Art. 46. A presença de atleta de nacionalidade estrangeira com visto temporário de 
trabalho previsto no inciso V do art. 13 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, como 
integrante da equipe de competição da entidade de prática desportiva, caracteriza para os 
termos desta Lei a prática desportiva profissional, tornando obrigatório o enquadramento 
previsto no caput do art. 27. 

§1º É vedada a participação de atleta de nacionalidade estrangeira como integrante de 
equipe de competição de entidade de prática desportiva nacional nos campeonatos oficiais, 
quando o visto de trabalho temporário expedido pelo Ministério do Trabalho recair no inciso 
III do art. 13 da Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980. 
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§2º A entidade de administração do desporto será obrigada a exigir da entidade de 
prática desportiva o comprovante do visto de trabalho do atleta de nacionalidade estrangeira 
fornecido pelo Ministério do Trabalho, sob pena de cancelamento da inscrição desportiva. 
 

CAPÍTULO VI 
DA ORDEM DESPORTIVA 

 
Art. 47. No âmbito de suas atribuições, os Comitês Olímpico e Paraolímpico Brasileiros e 

as entidades nacionais de administração do desporto têm competência para decidir, de 
ofício ou quando lhes forem submetidas pelos seus filiados, as questões relativas ao 
cumprimento das normas e regras de prática desportiva. 

Art. 48. Com o objetivo de manter a ordem desportiva, o respeito aos atos emanados de 
seus poderes internos, poderão ser aplicadas, pelas entidades de administração do 
desporto e de prática desportiva, as seguintes sanções: 

I - advertência; 
II - censura escrita; 
III - multa; 
IV - suspensão; 
V - desfiliação ou desvinculação. 
§1º  A aplicação das sanções previstas neste artigo não prescinde do processo 

administrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
§2º As penalidades de que tratam os incisos IV e V deste artigo somente poderão ser 

aplicadas após decisão definitiva da Justiça  Desportiva. 
 

CAPÍTULO VII 
DA JUSTIÇA DESPORTIVA 

 
Art. 49. A Justiça Desportiva a que se referem os §§1º e 2º do art. 217 da Constituição 

Federal e o art. 33 da Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990, regula-se pelas disposições 
deste Capítulo. 

Art. 50. A organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça Desportiva, limitadas 
ao processo e julgamento das infrações disciplinares e às competições desportivas, serão 
definidas em Códigos Desportivos. 

§1º As transgressões relativas à disciplina e às competições desportivas sujeitam o 
infrator a: 

I - advertência; 
II - eliminação; 
III - exclusão de campeonato ou torneio; 
IV - indenização; 
V - interdição de praça de desportos; 
VI - multa; 
VII - perda do mando do campo; 
VIII - perda de pontos; 
IX - perda de renda; 
X - suspensão por partida; 
XI - suspensão por prazo. 
§2º As penas disciplinares não serão aplicadas aos menores de quatorze anos. 
§3º As penas pecuniárias não serão aplicadas a atletas não-profissionais. 
Art. 51. O disposto nesta Lei sobre Justiça Desportiva não se aplica aos Comitês 

Olímpico e Paraolímpico Brasileiros. 
Art. 52.  Aos Tribunais de Justiça Desportiva, unidades autônomas e independentes das 

entidades de administração do desporto de cada sistema, compete processar e julgar, em 
última instância, as questões de descumprimento de normas relativas à disciplina e às 
competições desportivas, sempre assegurados a ampla defesa e o contraditório. 
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§1º Sem prejuízo do disposto neste artigo, as decisões finais dos Tribunais de Justiça 
Desportiva são impugnáveis nos termos gerais do direito, respeitados os pressupostos 
processuais estabelecidos nos §§1º e 2º do art. 217 da Constituição Federal. 

§2º O recurso ao Poder Judiciário não prejudicará os efeitos desportivos validamente 
produzidos em conseqüência da decisão proferida pelos Tribunais de Justiça Desportiva. 

Art. 53. Os Tribunais de Justiça Desportiva terão como primeira instância a Comissão 
Disciplinar, integrada por três membros de sua livre nomeação, para a aplicação imediata 
das sanções decorrentes de infrações cometidas durante as disputas e constantes das 
súmulas ou documentos similares dos árbitros, ou, ainda, decorrentes de infringência ao 
regulamento da respectiva competição. 

§1º (VETADO) 
§2º A Comissão Disciplinar aplicará sanções em procedimento sumário, assegurados a 

ampla defesa e o contraditório. 
§3º Das decisões da Comissão Disciplinar caberá recurso aos Tribunais de Justiça 

Desportiva. 
§4º O recurso ao qual se refere o parágrafo anterior será recebido e processado com 

efeito suspensivo quando a penalidade exceder de duas partidas consecutivas ou quinze 
dias. 

Art. 54. O membro do Tribunal de Justiça Desportiva  exerce função considerada de 
relevante interesse público e, sendo servidor público, terá abonadas suas faltas, 
computando-se como de efetivo exercício a participação nas respectivas sessões. 

Art. 55. Os Tribunais de Justiça Desportiva serão compostos por, no mínimo, sete 
membros, ou onze membros, no máximo, sendo: 

I - um indicado pela entidade de administração do desporto; 
II - um indicado pelas entidades de prática desportiva que participem de competições 

oficiais da divisão principal; 
III - três advogados com notório saber jurídico desportivo, indicados pela Ordem dos 

Advogados do Brasil.; 
IV - um representante dos árbitros, por estes indicado; 
V- um representante dos atletas, por estes indicado. 
§1º Para efeito de acréscimo de composição, deverá ser assegurada a paridade 

apresentada nos incisos I, II, IV e V, respeitado o disposto no caput deste artigo. 
§2º O mandato dos membros dos Tribunais de Justiça terá a duração máxima de quatro 

anos, permitida apenas uma recondução. 
§3º É vedado aos dirigentes desportivos das entidades de administração e das 

entidades de prática o exercício de cargo ou função na Justiça Desportiva, exceção feita aos 
membros dos conselhos deliberativos das entidades de prática desportiva. 

§4º Os membros dos Tribunais de Justiça desportiva serão obrigatoriamente bacharéis 
em Direito ou pessoas de notório saber jurídico, e de conduta ilibada. 

 
CAPÍTULO VIII 

DOS RECURSOS PARA O DESPORTO 
Art. 56.  Os recursos necessários ao fomento das práticas desportivas formais e não-

formais a que se refere o art. 217 da Constituição Federal serão assegurados em programas 
de trabalho específicos constantes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, além dos provenientes de: 

I - fundos desportivos; 
II - receitas oriundas de concursos de prognósticos; 
III - doações, patrocínios e legados; 
IV - prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não reclamados 

nos prazos regulamentares; 
V- incentivos fiscais previstos em lei; 
VI - outras fontes; 
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Art. 57. Constituirão recursos para a assistência social e educacional aos atletas 
profissionais, ex-atletas e aos em formação, recolhidos diretamente para a Federação das 
Associações de Atletas Profissionais - FAAP: 

I - um por cento do contrato do atleta profissional pertencente ao Sistema Brasileiro do 
Desporto, devido e recolhido pela entidade contratante; 

II - um por cento do valor da multa contratual, nos casos de transferências nacionais e 
internacionais, a ser pago pela entidade cedente; 

III - um por cento da arrecadação proveniente das competições organizadas pelas 
entidades nacionais de administração do desporto profissional; 

IV - penalidades disciplinares pecuniárias aplicadas  aos atletas profissionais pelas 
entidades de prática desportiva, pelas de administração do desporto ou pelos Tribunais de 
Justiça Desportiva. 

Art. 58. (VETADO) 
 

CAPÍTULO IX 
DO BINGO 

 
Art. 59. Os jogos de bingo são permitidos em todo o território nacional nos termos desta 

Lei. 
Art. 60. As entidades de administração e de prática desportiva poderão credenciar-se 

junto à União para explorar o jogo de bingo permanente ou eventual, com a finalidade de 
angariar recursos para o fomento do desporto. 

§1º Considera-se bingo permanente aquele realizado em salas próprias, com utilização 
de processo de extração isento de contato humano, que assegure integral lisura dos  
resultados, inclusive com o apoio de sistema de circuito fechado de televisão e difusão de 
som, oferecendo prêmios exclusivamente em dinheiro. 

§2º (VETADO) 
§3º As máquinas utilizadas nos sorteios, antes de iniciar quaisquer operações, deverão 

ser submetidas à fiscalização do poder público, que autorizará ou não seu funcionamento, 
bem como as verificará semestralmente, quando em operação. 

Art. 61. Os bingos funcionarão sob responsabilidade exclusiva das entidades 
desportivas, mesmo que a administração da sala seja entregue a empresa comercial idônea. 

Art. 62. São requisitos para concessão da autorização de exploração dos bingos para a 
entidade desportiva: 

I - filiação a entidade de administração do esporte ou, conforme o caso, a entidade 
nacional de administração, por um período mínimo de três anos, completados até a data do 
pedido de autorização; 

II - (VETADO) 
III - (VETADO) 
IV - prévia apresentação e aprovação de projeto detalhado de aplicação de recursos na 

melhoria do desporto olímpico, com prioridade para a formação do atleta; 
V - apresentação de certidões dos distribuidores cíveis, trabalhistas, criminais e dos 

cartórios de protesto; 
VI - comprovação de regularização de contribuições junto à Receita Federal e à 

Seguridade Social; 
VII - apresentação de parecer favorável da Prefeitura do Município onde se instalará a 

sala de bingo, versando sobre os aspectos urbanísticos e o alcance social do 
empreendimento; 

VIII - apresentação de planta da sala de bingo, demonstrando ter capacidade mínima 
para duzentas pessoas e local isolado de recepção, sem acesso direto para a sala; 

IX - prova de que a sede da entidade desportiva é situada no mesmo Município em que 
funcionará a sala de bingo. 

§1º Excepcionalmente, o mérito esportivo pode ser comprovado em relatório quantitativo 
e qualitativo das atividades desenvolvidas pela entidade requerente nos três anos anteriores 
ao pedido de autorização. 
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§2º Para a autorização do bingo eventual são requisitos os constantes nos incisos I a VI 
do caput, além da prova de prévia aquisição dos prêmios oferecidos. 

Art. 63. Se a administração da sala de bingo for entregue a empresa comercial, entidade 
desportiva juntará, ao pedido de autorização, além dos requisitos do artigo anterior, os 
seguintes documentos: 

I - certidão da Junta Comercial, demonstrando o regular registro da empresa e sua 
capacidade para o comércio; 

II - certidões dos distribuidores cíveis, trabalhistas e de cartórios de protesto em nome 
da empresa; 

III - certidões dos distribuidores cíveis, criminais, trabalhistas e de cartórios de protestos 
em nome da pessoa ou pessoas físicas titulares da empresa; 

IV - certidões de quitação de tributos federais e da seguridade social; 
V - demonstrativo de contratação de firma para auditoria permanente da empresa 

administradora; 
VI - cópia do instrumento do contrato entre a entidade desportiva e a empresa 

administrativa, cujo prazo máximo será de dois anos, renovável por igual período, sempre 
exigida a forma escrita. 

Art. 64. O Poder Público negará a autorização se não provados quaisquer dos requisitos 
dos artigos anteriores ou houver indícios de inidoneidade da entidade desportiva, da 
empresa comercial ou de seus dirigentes, podendo ainda cassar a autorização se verificar 
terem deixado de ser preenchidos os mesmos requisitos. 

Art. 65. A autorização concedida somente será válida para local determinado e endereço 
certo, sendo proibida a venda de cartelas fora da sala de bingo. 

Parágrafo único. As cartelas de bingo eventual poderão ser vendidas em todo o território 
nacional. 

Art. 66. (VETADO) 
Art. 67. (VETADO) 
Art. 68. A premiação do bingo permanente será apenas em dinheiro, cujo montante não 

poderá exceder o valor arrecadado por partida. 
Parágrafo único. (VETADO) 
Art. 69. (VETADO) 
Art. 70. A entidade desportiva receberá percentual mínimo de sete por cento da receita 

bruta da sala de bingo ou do  bingo eventual. 
Parágrafo único. As entidades desportivas prestarão contas semestralmente ao poder 

público da aplicação dos recursos havidos dos bingos. 
Art. 71. (VETADO) 
§1º (VETADO) 
§2º (VETADO) 
§3º (VETADO) 
§4º É proibido o ingresso de menores de dezoito anos nas salas de bingo. 
Art. 72. As salas de bingo destinar-se-ão exclusivamente a esse tipo de jogo. 
Parágrafo único. A única atividade admissível concomitantemente ao bingo na sala é o 

serviço de bar ou restaurante. 
Art. 73. É proibida a instalação de qualquer tipo de máquinas de jogo de azar ou de 

diversões eletrônicas nas salas de bingo. 
Art 74. Nenhuma outra modalidade de jogo ou similar, que não seja o bingo permanente 

ou o eventual, poderá ser autorizada com base nesta Lei. 
Parágrafo único. Excluem-se das exigências desta Lei os bingos realizados com fins 

apenas beneficentes em favor de entidades filantrópicas federais, estaduais ou municipais, 
nos termos da legislação específica, desde que devidamente autorizados pela União. 

Art. 75. Manter, facilitar ou realizar jogo de bingo sem a autorização prevista nesta Lei. 
Pena  - prisão simples de seis meses a dois anos, e multa. 
Art. 76. (VETADO) 
Art. 77. Oferecer, em bingo permanente ou eventual, prêmio diverso do permitido nesta 

Lei. 

212 



 

 

213 

Pena - prisão simples de seis meses a um ano, e multa de até cem vezes o valor do 
prêmio oferecido. 

Art. 78. (VETADO) 
Art. 79. Fraudar, adulterar ou controlar de qualquer modo o resultado do jogo de bingo: 
Pena - reclusão de um a três anos, e multa. 
Art 80. Permitir o ingresso de menor de dezoito anos em sala de bingo: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa. 
Art 81. Manter nas salas de bingo máquinas de jogo de azar ou diversões eletrônicas: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa. 

 
CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 82. Os dirigentes, unidades ou órgãos de entidades de administração do desporto, 
inscritas ou não no registro de comércio, não exercem função delegada pelo Poder Público, 
nem são consideradas autoridades públicas para os efeitos desta Lei. 

Art. 83. As entidades desportivas internacionais com sede permanente ou temporária no 
País receberão dos poderes públicos o mesmo tratamento dispensado às entidades 
nacionais de administração do desporto. 

Art. 84. Será considerado como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o 
período em que o atleta servidor público civil ou militar, da Administração Pública direta, 
indireta, autárquica ou fundacional, estiver convocado para integrar representação nacional 
em competição desportiva no País ou no exterior. 

§1º  O período de convocação será definido pela entidade nacional da administração da 
respectiva modalidade desportiva, cabendo a esta ou aos Comitês Olímpico e Paraolímpico 
Brasileiros fazer a devida comunicação e solicitar ao Ministério Extraordinário dos Esportes 
a competente liberação do afastamento do atleta ou dirigente. 

§2º O disposto neste artigo aplica-se, também, aos profissionais especializados e 
dirigentes, quando indispensáveis à composição da delegação. 

Art. 85. Os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como as instituições de ensino superior, definirão normas específicas para 
verificação do rendimento e o controle de freqüência dos estudantes que integrarem 
representação desportiva nacional, de forma a harmonizar a atividade desportiva com os 
interesses relacionados ao aproveitamento e à promoção escolar. 

Art. 86. É instituído o Dia do Desporto, a ser comemorado no dia 23 de junho, Dia 
Mundial do Desporto Olímpico. 

Art. 87. A denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou 
prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de 
propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o 
território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no 
órgão competente. 

Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e aos atletas referidos neste 
artigo permite-lhes o uso comercial de sua denominação, símbolos, nomes e apelidos. 

Art. 88. Os árbitros e auxiliares de arbitragem poderão constituir entidades nacionais e 
estaduais, por modalidade desportiva ou grupo de modalidades, objetivando o recrutamento, 
a formação e a prestação de serviços às entidades de administração do desporto. 

Parágrafo único. Independentemente da constituição de sociedade ou entidades, os 
árbitros e seus auxiliares não terão qualquer vínculo empregatício com as entidades 
desportivas diretivas onde atuarem, e sua remuneração como autônomos exonera tais 
entidades de quaisquer outras responsabilidades trabalhistas, securitárias e previdenciárias. 

Art. 89. Em campeonatos ou torneios regulares com mais de uma divisão, as entidades 
de administração do desporto determinarão em seus regulamentos o princípio do acesso e 
do descenso, observado sempre o critério técnico. 
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Art. 90. É vedado aos administradores e membros de conselho fiscal de entidade de 
prática desportiva o exercício de cargo ou função em entidade de administração do 
desporto. 

CAPÍTULO XI 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 91. Até a edição dos Códigos da Justiça dos Desportos Profissionais e Não-

Profissionais continuam em vigor os atuais Códigos, com as alterações constantes desta 
Lei. 

Art. 92. Os atuais atletas profissionais de futebol de qualquer idade, que, na data de 
entrada em vigor desta Lei, estiverem com passe livre, permanecerão nesta situação, e a 
rescisão de seus contratos de trabalho dar-se-á nos termos dos arts. 479 e 480 da C.L.T. 

Art. 93. O disposto no §2º do art. 28 somente entrará em vigor após três anos a partir da 
vigência desta Lei. 

Art. 94. As entidades desportivas praticantes ou participantes de competições de atletas 
profissionais terão o prazo de dois anos para se adaptar ao disposto no art. 27. 

Art. 95. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Esta lei entrou em vigor no dia 25 de março de 1998. 
Art. 96. São revogados, a partir da vigência do disposto no §2º do art. 28 desta Lei, os 

incisos II e V e os §§1º e 3º do art. 3º, os arts. 4º, 6º, 11 e 13, o §2º do art.15, o parágrafo 
único do art. 16 e os arts. 23 e 26 da Lei nº 6.354, de 2 de setembro de 1976; são 
revogadas, a partir da data de publicação desta Lei, as Leis nºs 8.672, de 6 de julho de 
1993, e  8.946, de 5 de dezembro de 1994. 

 
Brasília, 24 de março de 1998; 177º. da Independência e 110º. da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO                                        
Iris Rezende 
Pedro Malan 
Paulo Renato Souza 
Paulo Paiva 
Reinhold Stephanes 
Edson Arantes do Nascimento 
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