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O esporte não é uma prioridade para os governos estaduais no Brasil. É o que ficou 
demonstrado pelo Pesquisa de Esporte 2003 — Governo do Estado, divulgada ontem 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o instituto, 
os estados aplicam apenas 0,09% de sua arrecadação neste setor. Outro dado 
preocupante, em especial para um país que se propõe a se tornar uma potência 
esportiva, é o fato de que apenas 58,1% (pouco mais da metade) das escolas, públicas 
estaduais têm algum tipo de instalação esportiva. 
 
O índice do que os estados gastam (0,09%) é dez vezes menor que o que os 
municípios investem: 0,96%, conforme informou o mesmo IBGE no último dia 24 de 
março. O instituto divulgou uma pesquisa semelhante sobre a participação dos 
municípios no esporte. De acordo com o estudo, a média de investimento dos mu-
cípios é de 0,96% e 12% das escolas públicas municipais têm alguma instalação 
esportiva. O percentual de escolas dotadas de algum tipo de instalações esportivas é 
de 58,1%. A pesquisa abrangeu 5.557 municípios. 
 
É pouco. Não é um percentual satisfatório. Se os estados têm de prestar serviço 
público adequado, este percentual ainda é tímido — afirmou Eduardo Mendonça, 
técnico da Coordenação de Pesquisas de Informações Sociais (Copis). 
 
No caso específico do Estado do Rio, o levantamento do IBGE apontou ontem que o 
estado investiu ,0,092% com esportes em 2002, em 03, 0,1%, mais que os 0,074% 
de São Paulo. Em 2003, os estados que mais investiram no setor foram Amazonas 
(0,343%), Tocantins (0,323%) e Acre (0,305%). O Estado do Rio havia investido no 
setor, em 2003 cerca de R$ 23 milhões, ao passo que São Paulo gastara R$ 42 
milhões. Das escolas da rede pública do Estado do Rio, 62,9% têm alguma instalação 
esportiva. Em São Paulo o percentual é de 82,8%. 
  
Pode parecer incrível, mas entre 2002 e 2003, os gastos dos governos estaduais com 
esporte sofreram uma retração de 19,6%, caindo de 0,13% para os 0,09% detectados 
neste levantamento do IBGE. 
 
O esporte é visto como um hobby. Dadas as outras prioridades de governo, o arrocho 
orçamentário, a redução de recursos, o esporte vira algo secundário — analisou 
 
Clubes têm papel muito importante 
 
De acordo com Mendonça, embora seja natural que os municípios invistam mais que 
os estados, os índices são reduzidos: 
 
— O investimento dos estados é pequeno, dada a importância desta atividade e 
levando-se em conta que o esporte é um meio de inclusão social da criança, um 
instrumento de saúde e também é importante para a terceira idade. 
 
Ele acrescentou que é prática de alguns estados construir instalações e repassá-las à 
gerência dos municípios. No caso, as instalações constam como municipais, porque as 
prefeituras as administram. 
 



Tanto a pesquisa de âmbito municipal quanto a estadual, divulgada ontem, apontam, 
segundo Mendonça, para uma realidade, a da importância dos clubes. Entretanto, 
ainda não há projeto de pesquisa sobre o peso das associações esportivas no setor: 
 
— O esporte brasileiro depende muito dos clubes. Não tenho dúvida de que o papel 
dos clubes e associações recreativas é fundamental. São importantes como local de 
difusão e de ensino do esporte, por meio de escolinhas. São instituições muito 
importantes, e espero que no futuro possamos pesquisar também os clubes. 
 
A realidade do esporte brasileiro é preocupante, porque embora o setor seja visto 
como indústria lucrativa noutros países, a visão desta atividade no Brasil é muito 
diferente. 
 
— Se a população tivesse uma vida mais ligada ao esporte, seria mais saudável, e isso 
reduziria a demanda nos hospitais públicos. As crianças, se estivessem mais en 
volvidas com o esporte, convive riam em ambientes melhores. Seria importante 
incentivar a prática e massificar o esporte. Os estados têm papel importante nisso — 
afirmou o pesquisador. 
 
Outro dado observado por Mendonça é o índice de pessoal não-contratado que 
trabalha no esporte. Ao todo, estavam ocupadas no setor, em 2003, em instituições 
dos governos estaduais, 67.799 pessoas. Desse total, calcula-se que 90% trabalhe 
com o esporte educacional e o restante com esporte de competição. Do total de 
profissionais empenha dos no setor, 20,4% são contratados ; temporariamente, sem 
vínculo empregatício. No caso do Estado do Rio, este percentual é de 20,6%.  
 
Leia mais 
 
Lei de incentivo ao esporte pode sair do papel 
 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou ontem o envio ao Congresso de projeto 
de lei que dará incentivos fiscais às empresas que investirem no esporte brasileiro. A 
proposta autoriza a dedução no imposto de renda de doações ou patrocínios aos 
projetos esportivos e para esportivos. As empresas poderão abater no imposto de ren 
da até 4% do valor aplicado. 
 
Durante a solenidade de anúncio do projeto, o presidente cobrou dos atletas e di 
rigentes presentes na cerimônia, como Robert Scheidt, Rebeca Gusmão, Flávio Canto, 
Mosiah Rodrigues, Kaio Márcio e Fernando Scherer, entre outros, que pressionem os 
deputados e os senadores a aprovarem a proposta o mais rapidamente possível. 
 
— Agora é mostrar que este projeto não pode ficar mofando. É obrigação de cada um 
de vocês conversarem com os parlamentares, independentemente do partido a que 
pertençam — disse Lula, após voltar de Puerto Iguazú, na Argentina, onde esteve 
reunido com os presidentes da Bolívia, Argentina e Venezuela. 
 
Pessoas físicas também poderão destinar recursos ao desporto e terão direito a abater 
até 6% do valor. O ministro do Esporte, Orlando Silva, estima que, se aprovado, o 
projeto permitirá investimentos de cerca de R$ 100 milhões.  
 
Fonte: Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 5 maio 2006, Esportes, p. 36. 


