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1.FUTEBOL – 30 milhões. O futebol é sem dúvida nenhuma 
o esporte mais amado pelos brasileiros.

2.VÔLEI – 15,3 milhões

3.TÊNIS DE MESA – 12 milhões

4.NATAÇÃO – 11 milhões

5.FUTSAL – 10,7 milhões

6.CAPOEIRA – 6 milhões

7.SKATE – 2,7 milhões

8.SURFE – 2,4 milhões

9. JUDÔ – 2,2 milhões

10.ATLETISMO – 2,1 milhões
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▪OBJETIVOS:

▪COMPARTILHAR REFLEXÕES SOBRE O ESPORTE SOCIAL E OS 
REFLEXOS DESTA AÇÃO NA SOCIEDADE

▪DESTACAR A IMPORTÂNCIA SOCIAL DO ESPORTE

▪ESPORTE NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

▪CONTEXTUALIZAR ESPORTE NOS ESPAÇOS PÚBLICOS



“É uma irresponsabilidade pedagógica trabalhar o esporte na 
escola que tem por consequências provocar vivências de 
sucesso para uma minoria e vivências de insucesso ou de 

fracasso para a maioria.” (Eleonor Kunz) 

• especialista em educação física e pedagogia do esporte.
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É notório que a prática esportiva tem como importância o
desenvolvimento de hábitos saudáveis, mostrar o caminho e conquistas
de suas metas, estimular a disciplina, trabalhar em equipe, respeitar o
seu adversário, melhorar sua autoestima, além de proporcionar
ascensão financeira e social.

É de suma importância a prática do esporte para retirar as
crianças e adolescentes da rua, da prostituição infantil, tráfico de
entorpecentes e, isolamento social.
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Há um reconhecimento da importância do esporte de alto
rendimento, no entanto se enfatiza a necessidade de priorizar o
desenvolvimento do indivíduo e não apenas o desenvolvimento
de habilidades técnicas dos esportes.
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A Educação física é uma forma de ensinar aos jovens o
respeito pelo corpo e dessa forma abordar assuntos como os
riscos de se consumir bebida, cigarro e drogas.

Além disso, é garantia de uma educação que priorize tanto a
mente, quanto o corpo.
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As perspectivas para o segmento são
positivas e o esporte dentro da escola tem
tudo para seguir ensinando e transmitindo
valores às crianças sem que elas percebam
que estão aprendendo.

“Acredita-se que a ampliação do
esporte educacional deverá acontecer por
meio de inovadoras e eficientes políticas
públicas a fim de democratizar o acesso ao
esporte educacional de qualidade”.



Empresas públicas tais como a Caixa Econômica, Banco do Brasil
e Petrobrás, acreditam no potencial do esporte no desenvolvimento
social. Assim, desenvolveram projetos que pudessem projetar crianças
para um futuro melhor, através de outras modalidades esportivas como
atletismo, natação, boxe, taekwondo, vôlei pertencentes às
modalidades olímpicas, com vistas à competição.
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