
SECRETARIA NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE 

E DE LAZER
PROGRAMAS



Ministro do Esporte

Secretária Nacional de 
Desenvolvimento do 
Esporte e do Lazer

Diretora do 
Departamento de 

Ciência e Tecnologia 
do Esporte

ORGANOGRAMA
MINISTÉRIO  DO 

ESPORTE

Diretora do 
Departamento de 

Desenvolvimento de 
Políticas Sociais 



PAPEL DA REDE CEDES

• Produzir conhecimento para os

estados e municípios, no campo da

gestão de políticas públicas de esporte

recreativo e de lazer;

• Promover eventos científicos,

distribuir e editar livros voltados para o

esporte recreativo e o lazer.



Revistas
Científicas



FINALIDADES

* Qualificar gestores e agentes sociais de

esporte e de lazer;

* Estimular projetos de avaliação de

políticas públicas voltadas para o esporte

recreativo e o lazer.



Qualificação
de 

Gestores



PRINCIPAIS DIRETRIZES REDE 

CEDES

* Democratização do acesso às informações

relativas ao esporte recreativo e ao lazer para a

promoção da eqüidade regional.



Acesso à 
informação



ESTRATÉGIAS DE AÇÃO   

Criação de um Sistema de Rede de

Informações para congregar instituições,

centros de pesquisa e sociedades científicas

permitindo a troca de informações por meio

digital.



Sistema de Rede de Informações



OBJETIVOS DOS CEDES

* Produzir pesquisas induzidas e semi-

induzidas, nas áreas da gestão pública do

esporte recreativo e lazer.



Pesquisas na área
do Esporte e Lazer



CONVÊNIOS REDE CEDES

REDE CEDES - 2003 - 2004 - 2005

NÚCLEOS 02 04 07

TOTAL

13 NÚCLEOS



13 NÚCLEOS CONVENIADOS REDE CEDES PELO 

BRASIL
●CEFET-Rio Grande do Norte

●Instituto Municipal de Ensino Superior- IMES/SP

●Universidade Federal da Bahia - UFBA

●Universidade Federal do Maranhão - UFMA

●Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

●Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

●Universidade Federal de Pelotas - UFPEL

●Universidade Federal do Paraná - UFPR

●Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

●Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

●Universidade Federal de Uberlândia - UFU

●Universidade de Brasília - UNB

●Universidade de Pernambuco- UPE



PROGRAMA ESPORTE

E LAZER DA CIDADE



O programa Esporte e Lazer

da Cidade tem como objetivo

garantir o direito à políticas

públicas e sociais que

atendam as demandas da

população por esporte

recreativo e lazer.



Esporte e 
Lazer



CONCEITOS

ESPORTE RECREATIVO

Realizado de forma lúdica caracterizado pela

livre escolha, tendo como expressão a festa e a

alegria.



LAZER

Fenômeno tipicamente moderno, que

se materializa como um tempo e

espaço de vivências lúdicas.



CULTURA CORPORAL
É a dimensão da cultura constituída pela
interação das práticas sociais de esporte,
jogo, dança, ginástica.



CULTURA LÚDICA

Centrada nos jogos, brinquedos e brincadeiras

construídos historicamente a partir das

referências de inserção social.



ATIVIDADES DO PROGRAMA

Cada Núcleo desenvolve atividades
como:
- esportes variados;
- oficinas culturais;
- brinquedotecas;
- salas de leitura;
- projeções de filmes;
- peças teatrais;
- jogos populares e de salão;
- danças regionais, contemporâneas e
clássicas;
- artes marciais, capoeira e as
ginásticas.



AGENTE COMUNITÁRIO

O trabalho nos núcleos é desnvolvido pelos
Agentes Sociais de Esporte e Lazer. São eles
que fazem a articulação e dão a dinâmica para
as atividades culturais.



PARTICIPAÇÃO
Para conveniar com o Esporte e Lazer
da Cidade, a entidade precisa garantir
algumas condições:

a) tratar o esporte e o lazer como direitos
sociais;
b) fomentar a implantação do conselho
municipal, gestor e fiscalizador do Projeto
Social, integrado por representantes da
sociedade civil e do poder público local;
e) programar a formação continuada dos
Agentes Sociais de Esporte e Lazer e dos
gestores públicos de conformidade com os
modelos conceituais estabelecidos.



ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO

Os Núcleos são implementados através de
convênio entre o Ministério do Esporte e
municípios, estados, instituições de ensino
superior e entidades não governamentais.



NÚCLEOS ATENDIDOS 
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA 

CIDADE - 2005

NÚCLEOS PESSOAS

CAPACITADAS

NÚMERO DE 

TRABALHADORES

PESSOAS 
BENEFICIADOS

303                2.702                 1.981                   631.503



Entre em contato com o Departamento de Políticas 
Sociais de Esporte e de Lazer

Andréia Nascimento Ewerton - Diretora

Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer

E-mail: andrea.ewerton@esporte.gov.br

Contato: 61-3429-6812
Fale Conosco: esportelazerdacidade@esporte.gov.br

mailto:andrea.ewerton@esporte


PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL



OBJETIVO DO PROGRAMA

O programa Vida Saudável visa desenvolver,
atividades de lazer que contribuam com a
melhora na qualidade de vida da população da
terceira idade.



FINALIDADE

O Ministério do Esporte criou o programa
VIDA SAUDÁVEL como uma proposta de
trabalho social para a população de idosos,
fundamentado em atividades físicas, de
esporte e lazer.



Núcleos

Cada núcleo conta com:

* 01 Professor de Educação Física*
* 01 monitor (para grupos com até 100 

alunos), preferencialmente estudante de 
Educação Física ou Profissional da área de 

saúde habilitado.



FUNCIONAMENTO
As atividades físicas deverão ter a
freqüência de 5 vezes por semana e a
duração será entre 40 a 60 minutos.



COMO PARTICIPAR

Para fazer parte do programa, o interessado
deverá dirigir-se a um núcleo próximo a sua
residência e fazer sua inscrição. Cada turma
poderá absorver no mínimo 50 alunos e no
máximo 100 alunos por núcleo.



Poderão ser parceiros deste programa,
prefeituras, órgãos públicos em geral,
entidade privada sem fins lucrativos.

PARCEIROS



AVALIAÇÃO

Uma coordenação geral do programa,
sediada no Ministério do Esporte, fará o
acompanhamento das ações, com o
propósito de buscar a melhoria e a
adequação frente às necessidades.



Entre em contato com o Ministério do 
Esporte 

Andréia Nascimento Ewerton

Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer

E-mail: andrea.ewerton@esporte.gov.br

Tel: 61-3429-6812

Ana Maria Félix
Diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia do Esporte

E-mail: ana.felix@esporte.gov.br
Contato: 61-3429-6824
Fale Conosco: esportelazerdacidade@esporte.gov.br

mailto:andrea.ewerton@esporte

