
18.92      DACOSTA, LAMARTINE (ORG.). A T L A S  D O  E S P O R T E  N O  B R A S I L .  RIO DE JANEIRO: CONFEF, 2006

Definição e origens A administração esportiva (denominação
histórica da área de conhecimento no Brasil) ou gestão do esporte
(nome mais apropriado da disciplina) concerne  à organização e
direção racional e sistemática de atividades esportivas e físicas
em geral e/ou de entidades e grupos que fazem acontecer estas
atividades quer orientadas para competições de alto nível ou
participação popular ocasional ou regular, e práticas de lazer e de
saúde. As definições desta área de conhecimento variam de acordo
com países e continentes; assim, por exemplo, a North American
Society for Sport Management ( Sociedade Norte-Americana para
Gerência do Esporte-NASSM)  define a gestão esportiva como
um corpo de conhecimentos interdisciplinares que se relaciona
com a direção, liderança e organização do esporte, incluindo
dimensões comportamentais, ética, marketing, comunicação,
finanças, economia, negócios em contextos sociais, legislação e
preparação profissional. Na prática, a administração esportiva é
uma atividade de apoio ao esporte e à Educação Física desde o
século XIX na Europa (operação de clubes, por exemplo)  e nos
EUA (organização do esporte escolar e comunitário, por destaque).
No Brasil, a administração do esporte ou de entidades esportivas
teve suas primeiras abordagens no início do século XX em âmbito
da Associação Cristã de Moços-ACM (RJ, SP e RS), e depois
mais amplamente no final da década de 1920 e durante a década
de 1930 nos meios militares – sobretudo na Escola de Educação
Física do Exército formadora de instrutores e monitores militares
e civis – que neste período ligaram o tema em exame à organização
de competições e à gestão de instalações esportivas. Já na Europa
e nos EUA, ao longo do século XX, na medida que o esporte se
ampliava e se criavam instituições esportivas mais sofisticadas, o
sentido de liderança e de condução administrativa típico dos
pioneiros do esporte e da Educação Física deu lugar a funções de
gestão usadas de forma universal, tais como planejamento,
direção, controle etc. No Brasil esta especificidade da
administração no esporte teve suas primeiras aparições na década
de 1940, conforme se relata a seguir.

1906 Primeira convenção nacional das ACMs brasileiras, com
gestores das unidades  do RJ, SP e RS. Periodicamente, estes
gerentes locais se reuniam para troca de experiências em gestão e
respectivo treinamento, por vezes com especialistas vindos dos
EUA. Nos anos de 1920, os gestores eram denominados de
“secretários gerais” e passaram a ser formados no Uruguai e mais
tarde em São Paulo-SP.

1920 A Associação Cristã de Moços criou o Instituto Técnico
Continental, com sede no Rio de Janeiro, Buenos Aires e
Montevidéu, onde eram formados técnicos em Educação Física e
em administração.

1922 Neste ano, a ACM participou da organização dos Jogos
Olímpicos Latino-Americanos, que foram parte dos festejos do
Centenário da Independência do Brasil (ver capítulo correspondente
neste Atlas). Neste evento, a ACM se associou ao Comitê Olímpico
Internacional para cobrir a parte administrativa do evento, dada a
carência de administradores esportivos no país.

Décadas de 1930 e 1940  Publicam-se manuais no Exército
Brasileiro sobre “organização de competições” sob esta
denominação, de autoria de Jair Jordão Ramos, oficial identificado
por vários postos na literatura esportiva de acordo com as diferentes
edições dos manuais. Estes livretos foram publicados com poucas
alterações até a década de 1970. Nos anos de 1940, circulou no
Exército um outro livro de Jordão Ramos, com o título “Dêem Estádios
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Sports management

Sports management refers to the organization and the rational and
systematic administration of sporting and physical activities in
general and/or of institutions and groups that make these activities
happen either geared to top sport competitions or to occasional or
regular popular sport participation in addition to leisure and health
practices. Sports management started in the early 20th century in
Brazil at the YMCA (RJ, SP and RS). The military gave it a broader
approach in the late 1920s, when sports management was linked to

the organization of competitions and to the management of sports
facilities. As sports developed intensely throughout the 20th century
triggering the creation of sophisticated sports institutions, the
former meaning of both leadership and management in sports and
in physical education gave place to functions of management used
in a universal manner, such as planning, direction, coordination,
and control. This shift was noticed in the 1940s with the beginning
of sports management as a subject in undergraduate programs of

physical education and in the graduate programs in the early 1980s.
Post-graduate courses of specialization in sports management came
up in the 1990s. Today sports management ranks 5th among the 82
disciplines offered in both undergraduate and graduate programs
of physical education in the country. Although Brazilian authors
produce good textbooks on sports management, research conducted
since the 1980s indicate that professional sports managers still
lack qualitative skills.

ao Exército”, que abordou a manutenção das instalações esportivas
como uma função administrativa básica. O manual de Educação
Física da Marinha Brasileira (sem autoria identificada) dos anos de
1940 seguia o do Exército, mas com adição de preceitos de organização
de esportes por citação de publicações da Marinha do EUA.

1941  O Decreto Lei nº 3.199 deste ano, legitima o esporte
profissional e coloca a organização e a prática do esporte sob a
tutela do Conselho Nacional do Desporto-CND, órgão disciplinador
normativo, além de última instância da Justiça Desportiva. O
entendimento de “organização” neste caso referia-se à estrutura
hierárquica das entidades esportivas de acordo com a filiação e
jurisdição (nação, estado e município), definidas no ato legal. Este
conceito na década de 1960 passou a ser chamado de “Sistema
Desportivo Nacional”, mas a expressão “organização” vinda de
1941 levou a se incluir na disciplina de “Administração Esportiva”
as condições de funcionamento do “Sistema”, até hoje mantidas
em suas disposições gerais.

O Sistema Esportivo Nacional – ou organização esportiva nacional,
expressão ainda corrente – tem seu marco inicial em 1937 quando
da criação da Divisão de Educação Física-DEF do Ministério da
Educação e Cultura. Em 1941, cria-se o CND pelo Decreto Lei
3199, estabelecendo os dois pólos focais do Sistema: “Educação
Física” e “esporte”, os quais foram reproduzidos por todos os
Estados e alguns municípios nos anos seguintes. Os marcos
principais seguintes referem-se a 1970: reforma do DEF, passando
a ser Departamento de Educação Física e Desporto; e 1978:
Secretaria de Educação Física e Desporto-SEED, ambas vinculadas
ao Ministério da Educação e Cultura. A partir de 1990, é criada a
Secretaria de Desportos da Presidência da República e, em 1992 a
Secretaria de Desportos volta a ser vinculada ao Ministério da
Educação, até 1995, quando é criado o Ministério de Estado
Extraordinário do Esporte. Em meados deste ano esta Secretaria é
re-denominada como INDESP, ou Instituto Nacional de
Desenvolvimento do Desporto¸ desvinculado do MEC com outro
status jurídico e subordinado ao Ministério Extraordinário do
Esporte. Em, 2000 o INDESP é substituído pela Secretaria Nacional
de Esporte e em 2002 ganha pasta no Ministério do Esporte e do
Turismo. Em 2003, o Governo Federal separa as duas pastas e o
esporte passa a ser administrado ao nível nacional por um Ministério
próprio. O Sistema em 1941 incluia Confederações (nacionais),
Federações (estaduais) e Ligas (municipais), que até hoje são
mantidas em sua estrutura básica tendo a entidade local “clube”
como “célula básica” (expressão de origem).

1942  Maria Lenk publica neste ano o livro Organização de Educação
Física e Desportos (Imprensa Nacional, RJ), primeira obra de
administração esportiva do Brasil, como hoje a disciplina é
entendida. Este livro teve enfoque jurídico e de estrutura das
entidades esportivas no Brasil. Em seguida, trata da organização
de jogos e esportes na tradição do Exército Brasileiro, mas aborda
em outros capítulos procedimentos de gestão assimilados
explicitamente do exterior (EUA e Alemanha). O livro finaliza com
um estudo de gestão de instalações esportivas. Este tipo de
abordagem criou a tradição da disciplina no país e até hoje encontra-
se a denominação “Organização” a ela relacionada em currículos
da graduação em Educação Física.

1942-1967 Nesta fase ainda se faz presente a influência militar
na então denominada “Administração” do esporte e da Educação
Física, com várias funções operacionais civis – em clubes, federações,
entidades de governo etc. – ocupadas por militares. A mesma

tendência é identificada na produção de manuais, livros e artigos.
Como tal, esta periodização foi estabelecida por Renato Souza
Pinto Soeiro em sua dissertação “A contribuição da Escola de
Educação Física do Exército para o Esporte Nacional 1933-2000”,
Mestrado em Ciência da Motricidade Humana – UCB/RJ/2003,
que foi logo sucedida por outra fase mais focada na Ciência da
Administração. No final dos anos de 1960, Renato Brito Cunha da
Universidade Federal do RJ, Escola de Educação Física e Desportos,
lança um livreto com uma versão do tema de organização de jogos
e competições mais ajustado ao meio civil. Esta publicação teve
várias edições e diferentes versões em vários estados e Instituições
de Ensino Superior-IES de Educação Física, até a década de 1980.

Década de 1970   Em 1971, publica-se o Diagnóstico da Educação
Física e Desportos no Brasil (DaCosta, L.P., FENAME, Brasília)  no
qual  torna-se patente a deficiência da gestão esportiva no país
(pp. 354 – 359). A SEED-MEC publica em 1979, o caderno técnico
“Noções de Administração para Professores de Educação Física e
dos Desportos” de Lamartine P. DaCosta, estabelecendo uma nova
fase da já antiga disciplina estruturada por Maria Lenk. De modo
significativo, a nova publicação não abordou organização de
competições nem a descrição do Sistema Esportivo Nacional,
voltando-se prioritariamente para conceitos modernos de gestão e
de marketing. Anteriormente a esta obra, na mesma década, foram
iniciados cursos de lato sensu e de especialização em administração
esportiva na Universidade Gama Filho do RJ. Também em linha
com modernos conceitos de gestão, a UNICAMP de SP reestruturou
a disciplina da graduação tendo marketing esportivo como base.
Estes cursos não se relacionavam com a tradição da disciplina de
Administração Esportiva da graduação, mas presa a aspectos
operacionais do que funcionais.

Década de 1980  Publicação de livro sobre administração de
academias de ginástica (1981, Editora IBRASA, SP), tendo como
autores Maurício Capinussu e Lamartine DaCosta. Nesta década a
disciplina de administração esportiva teve seu desenvolvimento
centrado na UGF e na UNICAMP. Em 1985, na UGF tem início uma
área de concentração denominada de Administração Esportiva no
mestrado em Educação Física, sob orientação de Lamartine
DaCosta. Esta área operou até 1995 com diplomação stricto sensu
de 12 mestres. Com o fortalecimento do marketing esportivo no
Brasil, acontece a separação desta disciplina da área de
administração esportiva. A UNICAMP cria a sua área de
especialização em administração esportiva, que dura até meados
dos anos de 1990. Neste período, textos de Lamartine DaCosta
sobre gestão e esporte são publicados em Portugal pelo Ministério
da Educação – Direcção Geral dos Desportos, em Lisboa, gerando
então  manifestações de pesquisa nesta área naquele país e
correspondente modernização da especialidade compondo-se com
a liderança do Professores Dr. Gustavo Pires da Universidade Técnica
de Lisboa, e de Dr. Pedro Sarmento da Universidade do Porto. O
texto básico de DaCosta, L.P., circulando à época em Portugal foi
“Actividades de Lazer e de Desporto para Todos em Abordagem de
Rede e de Baixo Custo – uma Revisão da Teoria e da Prática”,
Antologia de Textos Desportos e Sociedade, Ministério da
Educação, Lisboa, 1987. Ainda no Brasil, neste estágio, surgem as
primeiras manifestações de marketing no esporte (ver capítulo
deste tema neste Atlas). Em 1989, o Comitê Olímpico Internacional-
COI em seu Programa Solidariedade Olímpica, promove no RJ um
curso de Gestão Esportiva na sede do COB, com 20 participantes.

1993  Neste ano reinicia-se a tendência inaugurada pelo Diagnóstico
de 1971 quanto a estudos e pesquisas sobre o papel e eficácia da
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ainda denominada Administração Esportiva no Brasil: Marcus
Bechara, um dos mestrandos da UGF (linha de pesquisa da
Administração e Marketing Esportivo) em sua dissertação levanta
o questionamento da ausência de um paradigma na administração
esportiva nacional que pudesse balizar os processos decisórios dos
dirigentes esportivos. Critica a falta de planejamento estratégico
na administração esportiva alertando que as federações evidenciam
mostras, na sua maioria, de uma administração centralizada e
autocrática. (Dissertação de Mestrado: Qualidade esportiva –
Proposta de transformação nas relações das federações esportivas
– UGF-RJ). Em resumo, a disciplina em foco neste estágio passa a
ser examinada quanto à sua aplicação prática e não com respeito
ao seu conteúdo.

1994  A Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG, através do
seu Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Treinamento
Esportivo, estabelece na sua estrutura, a linha de pesquisa em
Administração e Marketing Esportivo.

1995  Pesquisa para dissertação, elaborada por Leandro Nogueira,
também mestrando da UGF no RJ, com 10 professores de Educação
Física do RJ, atuantes como administradores esportivos, demonstra
que utilizavam mais o instinto pedagógico do que técnicas de gestão.

1996  Pesquisa elaborada por Próspero Brum Paoli no Programa
de Pós-Graduação, Mestrado em Treinamento Esportivo pela
Universidade Federal de Minas Gerais, com 25 técnicos do futebol
profissional da primeira divisão do campeonato brasileiro, referente
à gestão do planejamento de trabalho dos técnicos. Os resultados
sugeriram disfunções entre técnicas de gestão e procedimentos de
liderança adotados pelos técnicos.

1998  Publica-se a chamada Lei Pelé (nº 9.615), que passa a
imprimir a profissionalização administrativa de clubes configurados
como clube-empresa. Esta lei ressalta simultaneamente a
necessidade de profissionalização dos clubes e a demanda por
cursos de administração esportiva.

Década de 1990 Ao longo dos anos deste período torna-se evidente
que a gestão esportiva envolvia diferentes, mas não excludentes,
campos de atuação: Clube-empresa, Clube social esportivo,
Confederações, Federações, Associações e Ligas, Órgãos
Governamentais e ONGs, Complexos esportivos, Indústria de esporte
e lazer, Consultoria, Universidades, Empresas privadas. Em 1997-
1998 foi feita uma pesquisa de Lamartine DaCosta (1999) para o
CNPq, em que se identificou nas IES de Educação Física a situação
das disciplinas da graduação. Neste levantamento a disciplina de
Administração Esportiva (denominação mais comum encontrada)
entre 82 outras opções posicionou-se em quinto lugar na freqüência
de escolhas por parte das IES, comprovando-se assim que a sua
tradição de implantação desde 1941 estava consolidada. Embora na
graduação houvesse fixação e estabilidade, a disciplina em nível de
mestrado tanto da UGF e quanto da UNICAMP foi desativada;
simultaneamente apareceram cursos de MBA em gestão esportiva
em vários pontos do país como igualmente cursos lato sensu na
mesma área de conhecimento. Entre estes novos empreendimentos
destacou-se o MBA da Fundação Getúlio Vargas-FGV do RJ, que
gerou influência nacional na formação profissional no tema.

1999-2000  A Secretaria Nacional de Esporte do Ministério do
Esporte implementa neste período o projeto “Gestão Esportiva”,
com o objetivo de “capacitar, através de palestras e cursos de
qualificação profissional, recursos humanos, visando a melhoria
gerencial do esporte brasileiro”. O público-alvo do projeto
constituiu-se de servidores, técnicos de esporte, dirigentes
esportivos, professores de Educação Física, atletas e ex-atletas.
Em 1999 este projeto capacitou 450 pessoas (10 cursos ministrados)
e em 2000 o total atingiu 1800 pessoas capacitadas (30 cursos
ministrados). Em Portugal, Lamartine DaCosta participa de bancas
(“Júris” naquele país) de doutorado em Gestão do Esporte
completando a cooperação iniciada nos anos de 1980.

2003  Surge o Estatuto da Defesa do Torcedor (Lei nº 10.761 de
2003). Tal Estatuto oferece um conceito legal de torcedor como
sendo ‘‘toda pessoa que aprecie, apóie ou se associe a qualquer

entidade de prática desportiva do país e acompanhe a prática de
determinada modalidade desportiva’’. Neste termos, a entidade
responsável pela organização da competição, bem como a entidade
de prática esportiva detentora de mando de jogo, foram equiparadas,
para todos os efeitos legais, a fornecedor, como tal definido pelo
Código do Consumidor. Esta postura implica em valorizar a gestão
esportiva como técnica e responsabilidade social no Brasil.

Situação atual  A pesquisa realizada por Rosângela Ramoska
de Abreu (2002), com o tema a “Relação do Marketing Esportivo
versus Associações Esportivas” concluiu que  a      “parceria entre
clubes e empresas  com o emprego do Marketing Esportivo está se
tornando cada vez maior. Quanto aos clubes que não possuem
patrocinadores em relação aos outros, enfrentam inúmeros
problemas e dificuldades para se manter. O Brasil tem uma tradição
esportiva, mas deve percorrer um longo caminho profissional”.
Ratificando esta posição, o Primeiro Encontro de Marketing
Esportivo-2003 (PROMARK Serviços-FIA e FEA/USP) alertou que
“Faltam profissionais especializados para promover os negócios na
grande área do esporte brasileiro”. Estas considerações podem ser
admitidas para a gestão do esporte brasileiro em geral desde que
se ampliam as opções no mercado de trabalho, mas o ritmo da
capacitação profissional parece não estar atendendo ainda a
expectativa da demanda pelo menos em termos de qualidade.
Esta interpretação tornou-se comum nas pesquisas de dissertações
de mestrado no tema da gestão esportiva desde a década de
1980, porém contrastam com os novos cursos abertos desde a
década de 1990 (ver abaixo) e o porte razoável de livros publicados
no Brasil neste tema (conferir na Bibliografia Esportiva em
www.crasp.com.br).

Fontes  www.esporte.gov.br/gestao; DaCosta, L. P. Formação
profissional em Educação Física, Esporte e Lazer. FURB, Blumenau,
1999; Revista On-Line – Ano 3 nº 6 – www.phorte.com/phorteonline;
www.fia.com.br; Terrra Editora. ACM São Paulo 1902 – 2002. São
Paulo, 2002.

Escola Superior de Educação Física de Cruzeiro-SP, Pós-
Graduação Lato Sensu em Marketing, Administração e Gestão
no Esporte (www.esefic.br).

DIAMOND FESP–2004, Pós-Graduação em Administração
Esportiva, com nível de especialização Lato Sensu
(www.fesppr.br/pos/esportiva.php).

Universidade Sindi-Clube/SP,  Curso de Administração de
Departamentos de Esportes e Lazer em Clubes e Unidades
Esportivas (www.sindiclubesp.com.br/universidade)

UniSESI – Universidade do Estado do SESI, instalada no Centro
Esportivo Bernardo Werner, em Blumenau-SC, cursos de esportes
de alto desempenho (de competição), de lazer e de gestão do esporte.

Universidade do Estado do Paraná – Curitiba-PR, Curso de
Administração Esportiva.

Universidade Católica do PR – Curitiba-PR, Gestão e Legislação
do Esporte.

MBA Administração esportiva FGV Belém 2003 (www.grupo
ideal.com.br).

USP – Universidade de São Paulo, Administração esportiva, Escola
de Educação Física.

Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto da PUC-RS,
Curso de especialização em administração esportiva (www.pucrs.br/
uni/poa/fefid).

IBDD – Instituto Brasileiro de Direito Esportivo (www.ibdd.com.br).

Faculdade Trevisan-SP, Curso de Gestão Esportiva.

UniverCidade - RJ , Curso de Administração Esportiva
(www.univercidade.edu/html/cursos/).

Fundação Getúlio Vargas - SP ,  MBA em Administração Esportiva.

Metrocamp – Campinas-SP,  Cursos de pós-graduação em Educação
Física-Área de Concentração – Administração Esportiva, Curso
Gestão e Informação no Esporte, MBA em Gestão e Marketing
esportivo (www.metrocamp.com.br).

Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e Esporte de MG
em parceria com a Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa-
FUNDEP e a Faculdade Promove, Cursos de Gestão Esportiva

voltados para representantes de prefeituras municipais, clubes,
federações esportivas, técnicos dos jogos escolares
(www.conedh.mg.gov.br/).

Universidade de Brasília, Faculdade de Educação Física, Curso
de Gestão do Esporte (www.unb.br).

Universidade de Caxias do Sul-RS –MBA em Gestão esportiva
em parceria com a Universitat Autònoma de Barcelona, da
Espanha e com a Università degli Studi di Torino, da Itália
(www.universiabrasil.net).

Fundação Getulio Vargas – FGV, RJ,  Administração de
Profissionais do Esporte: Curso de extensão, semestral
(www.fgvsp.br/gvpec).

FMU – SP, Administração e Marketing Esportivo
(www.phorte.com).

Faculdade Trevisan, SP, Gestão do Esporte: Curso de
Especialização (www.faculdadetrevisan.com.br).

UNIMEP, Piracicaba-SP – Administração Esportiva: Curso de
Especialização (www.unimep.br).

Seleção de cursos em gestão do esporte em pós-graduação e/ou especialização, 2003 – 2004
Selected graduate programs in sports management, 2003-2004


