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RESUMO 

 

A visão geral sobre o desporto é que este pode ser praticado somente para o alto 

rendimento, contudo os artigos acima citados demonstram que o desporto 

educacional pode ser inserido também de forma participativa, visando à inclusão 

social, a luta contra o sedentarismo e a melhoria do praticante do esporte também 

enquanto aluno. Por fim, os estudos dentro da escola, a observação de relatórios, 

documentos e entrevistas provam que o Colégio da Polícia Militar Polivalente Gabriel 

Issa garante sim o direito constitucional da prática e incentivo do direito desportivo 

dos alunos daquela unidade/escola. O Colégio Militar investe recursos públicos e da 

Associação de pais e Mestres na Seção de Esporte, contratando os profissionais 

mais qualificados das mais vaiadas modalidades esportivas, conseguindo com isto 

êxito, facilmente demonstrado  na sua galeria de troféus. 

Palavras chave: Militar; desporto; constitucional. 

  



3 

    

 

LISTA DE IMAGENS 

 

Imagem 1 – Foto capturada em 17 de outubro de 2018, na cidade de Goiânia/GO – 

Atleta da modalidade de vôlei sentado em competição.............................................19 

 

Imagem 2 – Foto capturada em 15 de dezembro de 2013, na cidade de Anápolis/GO 

– Estrutura do banheiro do Colégio Gabriel Issa, antes de se tornar uma unidade sob 

a Direção da Polícia Militar.............................................................................. ...........28  

 

Imagem 3 – Foto capturada em 08 de junho de 2014, na cidade de Anápolis/GO - 

Estrutura do banheiro do Colégio Gabriel Issa, depois de se tornar uma unidade da 

Polícia Militar..............................................................................................................28 

 

Imagem 4 – Foto capturada em 20 de fevereiro de 2015, na cidade de Anápolis/GO 

– Sala de aula do Colégio Estadual Da Polícia Militar do Estado de Goiás - Unidade 

Gabriel Issa.............................................................................................. ..................29 

 

Imagem 5 – Foto capturada em 2015, na cidade de Anápolis/GO – Estudantes prati-

cando esportes no Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás - Unidade 

Gabriel Issa.............................................................................................. ..................29 

 

Imagem 6 – Foto capturada no ano de 2018, na cidade de Anápolis/GO -  Galeria de 

Esportes do Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás - Unidade Gabri-

el Issa.........................................................................................................................30 

 

 

 

 

 

  

 



4 

    

 

SUMÁRIO 

 

 
  

INTRODUÇÃO .........................................................................................................................5 

CAPÍTULO I – DESPORTO NO CAMPO INTERNACIONAL .........................................7 

1.1 O ESPORTE NO CAMPO INTERNACIONAL E COMO O DESPORTO SE 

TORNOU UMA GARANTIA CONSTITUCIONAL. ..........................................................7 

1.2 O DESPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL................................................... 12 

1.3 O DESPORTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL .......................... 13 

1.4 A DIFERENÇA ENTRE DESPORTO DE ALTO RENDIMENTO E DESPORTO 

NO CAMPO EDUCACIONAL.......................................................................................... 14 

CAPITULO II - DIREITO DESPORTIVO .......................................................................... 17 

2.1 GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA PRÁTICA DESPORTIVA NO 

ESTADO DE GOIÁS ........................................................................................................ 17 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IMPLANTAR, GARANTIR E PROMOVER O 

DESPORTO EDUCACIONAL NO ESTADO DE GOIÁS............................................ 19 

CAPITULO III - A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DESPORTO NO COLÉGIO 

DA POLÍCIA MILITAR: UNIDADE GABRIEL ISSA..................................................... 244 

3.1 HISTÓRIA SUCINTA DA IMPLANTAÇÃO DO COLÉGIO MILITAR NO 

ESTADO DE GOIÁS ........................................................................................................ 24 

3.2 O COLÉGIO POLIVALENTE GABRIEL ISSA ....................................................... 25 

3.2 COMO SURGIU O CEPMG – GABRIEL ISSA E QUAIS AS MUDANÇAS NO 

CAMPO DESPORTIVO? ................................................................................................. 27 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................ 33 

REFERÊNCIAS......................................................................................................... 35 

ANEXOS................................................................................................................... 37 

ANEXO I.....................................................................................................................38 

 

 



5 

    

 

INTRODUÇÃO 

 

As práticas desportivas formais e não formais constituem numa garantia 

constitucional, preconizadas no artigo 217, II da Constituição da República 

Federativa do Brasil – CRFB, impondo ao Estado o dever de fomento com 

destinação de verbas públicas para o desporto educacional, assim, o fator central 

desse Trabalho de Conclusão de Curso consiste em responder como o Colégio 

Militar Gabriel Issa visa a garantir este direito, apoiando e desenvolvendo o desporto 

educacional para mais de 1.700 crianças e adolescentes. 

 

O TCC está amparado no artigo 217 da Constituição Federal, onde trata: 

 
Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas for-
mais e não formais, como direito de cada um, observados: 
II -  a destinação de recursos públicos para a promoção priori-
tária do desporto educacional e, em casos específicos, para a 
do desporto de alto rendimento (BRASIL, 1988, S/P) 
 

Além da Constituição Federal, este projeto de pesquisa Trabalho de Conclu-

são de Curso também tem respaldo no artigo 3º da Lei 9.615, criada no dia 24 de 

Março de 1.998, popularmente conhecida como “Lei Pelé”, haja vista que a lei tam-

bém abrange o desporto educacional, quando diz: 

 
Art. 3º O desporto pode ser reconhecido em qualquer das se-
guintes 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 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. 
IV - desporto de formação, caracterizado pelo fomento e 
aquisição inicial dos conhecimentos desportivos que garantam 
competência técnica na intervenção desportiva, com o objetivo 
de promover o aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da 
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prática desportiva em termos recreativos, competitivos ou de 
alta competição.  
§ 1º 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 inexis-
tência de qualquer forma de remuneração ou de incentivos ma-
teriais para atletas de qualquer idade. 
II - de modo não profissional, identificado pela liberdade de 
prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sendo 
permitido o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio 
(BRASIL, 1988, S/P). 
 

Portanto, delimita-se este trabalho tratar sobre o direito desportivo educacio-

nal com foco no CEPMG – Gabriel Issa, demonstrando como o esporte é importante 

também na parte pedagógica dos alunos. Objetiva-se a analisar o início da proble-

mática, levando em consideração que quando este direito constitucional é exercido 

de maneira plena, os resultados são crescentes e contínuos não só no campo espor-

tivo, mas também socioeducativo e educacional. 

 

Esta é uma pesquisa inédita, posto que o tema abordado ainda não foi 

estudado no âmbito do Colégio Militar Gabriel Issa. Assim, objetivo principal da 

escolha deste estudo de caso é que até o momento nenhum acadêmico ou 

professor escreveu sobre a garantia constitucional do desporto no Colégio 

militarizado. Ao mesmo tempo tenta responder: No Colégio Militar o esporte é aliado 

da parte educacional e na formação dos “cidadãos do futuro”? 
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CAPÍTULO I – DESPORTO NO CAMPO INTERNACIONAL 

 

Neste TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) será abordado o direito 

desportivo a luz da Constituição Cidadã de 1.988, nesse sentido no presente 

capítulo o texto será dividido em três partes: “O esporte no campo internacional e 

como o desporto se tornou uma garantia Constitucional”, “O Desposto na 

Constituição Federal” e “A diferença entre desporto de alto rendimento e desporto no 

campo educacional”. 

 

1.1 O ESPORTE NO CAMPO INTERNACIONAL E COMO O DESPORTO SE 

TORNOU UMA GARANTIA CONSTITUCIONAL. 

 

A história mostra que desde os primórdios da civilização humana já 

existiam disputas para ver quem era mais rápido e mais forte, porque tais 

habilidades se faziam necessárias para a própria sobrevivência (caçar, pescar, 

construir abrigos, dentre outros). Esse esforço obrigatório foi inconscientemente 

uma forma de disputa atrelada à prática de atividades físicas, que mais tarde 

seriam oficializadas em competições esportivas, conforme destaca Kátia Rubio 

no livro “O atleta e o mito do herói: o imaginário esportivo contemporâneo”, de 

2001:  

 

Se em determinados momentos históricos a prática desportiva esteve 
associada ao tempo livre, ao lazer e à profissionalização, sua origem 
remete à sobrevivência, ao culto aos deuses e ao cumprimento de 
rituais, visto a valorização de que desfrutavam as proezas corporais, 
na forma de danças, ginásticas e jogos. A prática do exercício físico 
foi fator preponderante para o contexto econômico dos povos 
primitivos, na medida em que suas atividades de caça, pesca e o 
desenvolvimento de técnicas rudimentares de cultivo, além de 
envolver a atividade física necessária para o desempenho dessas 
funções, garantia a sobrevivência do grupo (RUBIO, 2001, P.22). 
 

Existem relatos que o esporte começou a ser difundido na sociedade da 

Grécia Antiga, onde aconteciam festas populares e os gregos cultuavam seus 

deuses por meio dos jogos. Além disso, o intuito era levar entretenimento a 

população, divulgar os organizadores e participantes e principalmente homenagear 

os vencedores das competições, que uma vez campeões, eram cultuados como 

mitos ou heróis, sendo respeitos na sua cidade. 
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Pode-se observar uma fortíssima relação entre os esportes e as ciências 

jurídicas, uma vez que as relações esportivas são reguladas por normas, que 

estabelecem obrigações entre as partes. Tais normas derivam de fontes 

variadas, o escritor Paulo Nader, ao abordar as fontes do direito, analisa a 

versão apresentada por Hans Kelsen1, em seu famoso livro “Teoria geral do 

direito e do estado”, que: 

 
Fontes Históricas. Apesar de o Direito ser um produto cambiante no 
tempo e no espaço, contém muitas ideias permanentes. A evolução 
dos costumes que se conservam presentes na ordem jurídica. A evo-
lução dos costumes e o progresso induzem o legislador a criar novas 
formas de aplicação para esses princípios. As fontes históricas do Di-
reito indicam a gênese das modernas instituições jurídicas: a época, 
local, as razões que determinaram a sua formação. A pesquisa pode 
limitar-se aos antecedentes históricos mais recentes ou se aprofun-
dar no passado, na busca das concepções originais. Esta ordem de 
estudo é significativa não apenas para a memorização do Direito, 
mas também para a melhor compreensão dos quadros normativos 
atuais [...] 
Fontes Materiais. O Direito não é um produto arbitrário da vontade do 
legislador, mas uma criação que se lastreia no querer social. É a so-
ciedade, como centro de relações de vida, como sede de aconteci-
mentos que envolvem o homem, quem fornece ao legislador os ele-
mentos necessários à formação dos estatutos jurídicos. Como causa 
produtora do Direito, as fontes materiais são constituídas pelos fatos 
sociais, pelos problemas que emergem na sociedade e que são con-
dicionados pelos chamados fatores do Direito, como a Moral, a Eco-
nomia, a Geografia, entre outros[...] 
Fontes Formais. O Direito Positivo apresenta-se aos seus destinatá-
rios por diversas formas de expressão, notadamente pela lei e cos-
tume. Fontes formais são os meios de expressão do Direito, as for-
mas pelas quais as normas jurídicas se exteriorizam, tornam-se co-
nhecidas. Para que um processo jurídico constitua fonte formal é 
necessário que tenha o poder de criar o Direito.  [...] introduzir no 
ordenamento jurídico novas normas jurídicas (KELSEN, 1998, p. 
23). 

 

Pode-se observar ainda que a contar dos tempos mais antigos já existiam 

regulamentos próprios para as variadas competições, por mais bárbaras que 

pudessem ser. Com o desenvolvimento paulatino e a criação de novas modalidades 

desportivas, bem como a necessidade de se estabelecer regras mínimas que 

dessem justeza às partes competidoras, desenvolveram-se também as entidades 

que regulamentadoras que resguardassem de maneira eficaz a aplicação das regras 

                                                 
1 Hans Kelsen: Jurista austríaco, doutrinador da sociologia jurídica positiva, ou positivismo jurídico. 
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nos jogos, criando-se a gêneses do direito desportivo. O autor Álvaro Melo Filho 

escreve para a Revista da Faculdade de Direito do Ceará: História da legislação 

desportiva vol. 33, pp. 154/159, justamente o que o povo grego deu início, pelo 

seguinte exposto: 

 
A legislação desportiva tem suas mais longínquas origens incrustadas 
nas regras que os povos primitivos aceitavam como sagradas e as 
cumpriam escrupulosamente, até porque os jogos antigos nunca 
perderam as ligações que os reuniam às cerimônias religiosas, 
terminando sempre por um culto religioso a um deus ou a um herói. 
[...] Acresça-se, por oportuno, que à época, os jogos eram presididos 
por um juiz e assistidos obrigatoriamente por um funcionário com 
categoria idêntica à dos comissários de polícia atuais, o que revela, 
nitidamente, quão antiga é a prática de intervenção da autoridade 
pública nos assuntos desportivos e na gênese do direito desportivo 
[...] (MELO, 2000, p .23).  
 

O sociólogo e jurista Oliveira Vianna, comenta em sua obra 

“Instituições Políticas Brasileiras”, de 1950, sobre essa capacidade 

criadora do Direito Desportivo: 

 
É de autêntica realização popular esse Direito e aplicação com rigor 
que muito direito escrito não possui. O direito desportivo organizou 
instituições suas, peculiares, que velam pela regularidade e exação 
dos seus preceitos e dispõe de uma constituição própria – clubes, 
ligas, federações e confederações – cada qual com administração 
regular, de tipo eletivo e democrático, além de um código penal seu, 
com a justiça vigilante e os seus recursos, agravos e apelações, 
obedecidos uns e outros, na sua atividade legislativa ou repressiva, 
como se tivessem a seu lado o poder do estado. 
 

Com o tempo o desporto ficou reconhecido e praticado mundialmente, 

grandes estudiosos escreveram sobre os seus benefícios para a saúde física e 

mental, “mens sana im corpore sano”, é uma frase dita por Decimus Iunius 

Iuvenalis, (ca.55-127 d.C.)2 na Satira romana X do livro quarto, esta frase tão 

repetida inúmeras vezes, remete à ideia do benefício do exercício corporal e do 

desporto e, ao o passo que contribui para inibir o sedentarismo.  

 

Ainda nesta retrospectiva, o número de atletas aumentava, surgindo 

então um fim pecuniário, gerando lides entre atletas, clubes e empresários, 

tornando-se necessário a mediação por meio de garantias legais e 

                                                 
2 Decimus Iunius Iuvenalis (Decimo Júnio Juvenal, em português), foi um poeta e roteirista romano que viveu do 

final no século I a início do século II, de nossa era. 
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constitucionais, haja vista começaram a existir o conflito de interesses, como 

explica Álvaro Melo Filho em seu livro Direito Desportivo nos Cursos Jurídicos: 

 

Os diversificados interesses dos atletas, clubes, ligas, federações, 
empresas vinculadas ao desporto, patrocinadores, meios de 
comunicação, intermediários de jogadores, árbitros e torcedores, 
investidores, entre outros, ao projetar-se no campo jurídico lançaram 
os alicerces de um campo novo de ensino e investigação – o Direito 
Desportivo, dotado de inafastáveis peculiaridades e traços distintivos 
que refogem aos clássicos ramos do Direito. 
E como ramo jurídico que atravessa “transversalmente el 
ordenamiento jurídico”, o Direito Desportivo ora aglutina  e modula 
institutos e técnicas próprias de outros setores jurídicos, ora 
condensa elementos de normatividade originária, “extra estatal” e 
internacional, contando inclusive com “jurisdições privadas” que, 
muitas vezes, colidem com o ordenamento estatal. E dentro do seu 
arcabouço científico unitário e sistemático já sedimentado, o Direito 
Desportivo requer um tratamento pedagógico próprio e especializado 
(MELO, 2000, p. 100).  

 
O Decreto-Lei, nº 3.199/1941 é considerado por Álvaro Melo Fi lho 

como a primeira Lei Orgânica do Desporto Brasi leiro, pois através desse 

texto de lei foi possível disciplinar os regramentos desportivos (com o CND – 

Conselho Nacional de Desportos) e fazer a divisão entre desporto e educação física, 

que não são sinônimos. 

 
[...] nos seus 61 dispositivos, cuidou dos mais variados aspectos, 
traçando o plano de sua estruturação, regulamentando as 
competições desportivas, adotando medidas de proteção, 
consagrando o princípio de que as associações desportivas exerciam 
atividades de caráter cívico, dispondo sobre a adoção de regras 
internacionais, proibindo o emprego de capitais com o objetivo de 
auferir de lucros, impondo a obrigatoriedade da atenção dos 
desportos amadores às associações que mantivessem o 
profissionalismo, de modo a evitar o efeito desportivo predatório. 
Demais disso, ressalta-se a criação do Conselho Nacional de 
Desportos, representado nos Estados e Territórios pelos Conselhos 
Regionais, como órgãos governamentais, outorgando aos governos 
federais e estaduais os encargos de velar pelo progresso, pela 
ordem e disciplina dos desportos. 
Esse Decreto-lei n. 3.199 teve como pedra angular dois dispositivos: 
o primeiro determinou que as confederações adotassem as regras 
desportivas emanadas das federações internacionais e fariam com 
que elas fossem observadas pelos seus filiados. Com isso, o Brasil 
passou a ter de adotar na prática de desportos as regras desportivas 
das federações internacionais, já utilizadas por todos os países. Então, 
deixou de ocorrer o que aconteceu, por exemplo, em 1932, nos jogos 
de Los Angeles, quando a seleção brasileira de “water polo” chegou 
lá e não conhecia a regra internacional desse esporte. Tinha-se uma 
regra no Brasil, e a regra em vigor no mundo era outra. Isso 
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acontecia constantemente em vários desportos, inclusive no próprio 
futebol, que era tão divulgado no Brasil. 
O segundo preceito fundamental era o de que o desporto seria 
regulado em lei federal. Mas acontece que o próprio Decreto-lei n. 
3.199, sendo uma lei federal, não tinha o poder de imposição, por não 
ser uma norma constitucional, para obrigar que os estados não 
pudessem legislar sobre desportos, que seriam legislados por uma lei 
federal. Todos sabem que é a Constituição que distribui a 
competência legislativa da União, dos estados e dos municípios. 
Apesar disso, de estar regulado em lei ordinária, esse princípio 
salutar do Decreto n. 3199 foi observado, e os estados não 
legislaram mais sobre desportos (MELO, 2000, p. 110).  

 

O tema tratado nesse TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) está 

diretamente ligado ao Brasil, pode-se afirmar que ele é o país do esporte, 

principalmente quando se trata do futebol, esporte que revelou atletas nacionais de 

altíssimo nível, como é o caso de Zico, Sócrates, Marta, Garrincha, Ronaldo 

Fenômeno e, é claro o Rei Pelé. O futebol é o único esporte até hoje que foi capaz 

de parar por algumas horas uma guerra civil. 

 

A evolução histórica do direito desportivo constitucionalmente assegurado 

iniciou-se com a Constituição Federal de 1934, especificamente no art. 5º, XIV, 

adotando o desporto como tratamento constitucional, caracterizando-o como 

educacional. No ano de 1937, Getúlio Vargas institui o desporto a da prática da 

educação física como “apuração de raça”. 

 

 Em 1.941 o Decreto 3199 criou o CND (Conselho Nacional de Desporto) 

que teve como inovação trazer resoluções normativas sobre algumas modalidades 

que até o momento não tinham regras oficiais, como exemplos o futebol feminino 

de salão (conhecido atualmente como futsal feminino), natação, paraquedismo, 

estágio do atleta amador, natação, prática do desporto por mulheres e futebol. Já 

no ano de 1.967 com a nova Constituição Federal, foi criado o CBDF (Código 

Brasileiro Disciplinar do Futebol) e o CBJDD (Código Brasileiro de Justiça e 

Disciplina Desportiva). 

 

As práticas desportivas formais e não formais foram preconizadas no artigo 

217, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB de 1.988, e o direito 

desportivo se tornou então uma garantia constitucional. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92083/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-dos-estados-unidos-do-brasil-34
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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, con-
tados da instauração do processo, para proferir decisão final. 
§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção 
social (BRASIL, 1988, s/p). 
 

Foi um grande avanço para a Constituição Federal de 1.988 (também 

chamada de Constituição Cidadã) o desporto se tornar uma garantia constitucional, 

uma vez que o tema tratado nesse TCC tem grande relevância jurídica, mesmo não 

sendo grade curricular do Curso de Direito. 

 

1.2 O DESPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

A Constituição Federal de 1.988, como já retratado, respaldou o direito 

desportivo em seu artigo 217, tornando-o uma garantia constitucional. O autor Álvaro 

Melo Filho trata em seu texto “O desporto na ordem jurídico-constitucional brasileira”, 

o seguinte: 

 
[...] A constitucionalização do desporto através do art. 217 da 
Carta Magna de 1988 teve, primacialmente, a virtude de ressaltar 
que as decantadas potencialidades do desporto brasileiro ganham 
mais consistência e força expressiva, quando é a própria Constituição 
que aponta diretrizes para que as atividades desportivas desenvol-
vam-se em clima de harmonia, de liberdade e de justiça com sentido 
de responsabilidade social, além de dotar o desporto nacional de ins-
trumentos legais para, se não reduzir, pelo menos resolver desporti-
vamente grande parte das demandas entre os atores desportivos [...]. 
Por isso, tendo a nova Carta Magna  contemplando   o desporto, 
afigura-se oportuno dissecar as normas desportivas elevadas ao 
patamar constitucional e sua ressonância na práxis jurídica (MELO, 
1995, p. 34/38). 
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 Como se vê na cátedra do ilustre Álvaro Melo Filho, o desporto brasileiro ao 

ganhar status constitucional, recebeu força na implementação de políticas públicas 

com vista ao ensino e desenvolvimento desportivo em todo território nacional.  

 

 Outro fato importante que merece ressalva é o fato de a Constituição Federal 

possibilitar aos Estados membros legislarem, concorrentemente com a União sobre 

educação, cultura, ensino e desporto, conforme prescrição expressa no artigo 24, IX 

in verbis: “Art.24 – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: IX – educação, cultura, ensino e desporto.” (BRASIL, 1988, 

s/p). 

 

  Esse dispositivo constitucional é de excepcional importância uma vez que 

possibilita Estados membros e o Distrito Federal inovar o ordenamento jurídico nas 

coisas concernentes à educação, cultura, ensino e desporto, de tal modo que facilita 

aos profissionais destas áreas e em especial da área desportiva buscarem de mais 

de um membro federado as melhorias necessárias e pretendidas.  

 

1.3 O DESPORTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL  

 

  Além da Constituição Federal, este projeto de pesquisa (Trabalho de 

Conclusão de Curso) também tem respaldo no artigo 3º da Lei 9.615, criada no dia 

24 de Março de 1.998, popularmente conhecida como “Lei Pelé”, haja vista que a lei 

também abrange o desporto profissional e o educacional, quando diz: 

 
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 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. 
IV - desporto de formação, caracterizado pelo fomento e aquisição 
inicial dos conhecimentos desportivos que garantam competência 
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técnica na intervenção desportiva, com o objetivo de promover o 
aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática desportiva em 
termos recreativos, competitivos ou de alta competição.  
§ 1º 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 es-
tágio, com atletas entre quatorze e dezoito anos de idade e pela exis-
tência de incentivos materiais que não caracterizem remuneração de-
rivada 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. 
II - de modo não profissional, identificado pela liberdade de prática e 
pela inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o 
recebimento de incentivos materiais e de patrocínio (BRASIL, 1998, 
s/p). 

 

1.4 A DIFERENÇA ENTRE DESPORTO DE ALTO RENDIMENTO E DESPORTO 

NO CAMPO EDUCACIONAL 

 

O desporto é classificado em duas vertentes: o profissional e o não profissio-

nal. O não profissional é, em suma, praticado por pessoas que estão em busca de 

lazer, interação, saúde (física e mental), ou seja, um melhor convívio social. 

 

Outrossim, insta salientar que essa vertente do desporto é caracterizada por 

se tornar uma garantia constitucional também no campo educacional. O direito des-

portivo educacional é tratado por Alyon Pires Correa, em seu artigo “O Esporte Edu-

cacional como ferramenta para formação integral: Um estudo de revisão”, página 4, 

de 2013, com o seguinte conceito: 

 
Entende-se assim que no Esporte Educacional, o processo de for-
mação possa ocorrer há expectativa de que os professores, coorde-
nadores e monitores estejam apetrechados com conhecimentos ine-
rentes ao processo de desenvolvimento moral da criança. E também 
estejam atentos para aproveitar cada oportunidade para exercitar tão 
precioso conteúdo de formação de um sujeito justo e solidário, prepa-
rado para enfrentar as consequências da vida. Através de estudos de 
referenciais considera-se que Esporte Educacional é aquele baseado 
em princípios educacionais, este tem como base a participação, coo-
peração, educação, responsabilidade e inclusão (CORREA, 2013, p. 
22). 
 

  Já no desporto profissional prevalece um contrato de trabalho entre o atleta 

(contratado) e a empresa (contratante). Sua principal diferença é que existe paga-



15 

    

 

mento pecuniário para seus praticantes, diferente do não profissional. O Mestre e 

Doutor em Direito da USP (Universidade de São Paulo) define o desporto profissio-

nal em relação ao tema do Direito de Arena (Felipe Ezabella em 2006) da seguinte 

maneira: 

 
Talvez a maior dificuldade dos julgadores e doutrinadores é analisar 
a questão do direito de arena como uma verba indenizatória e não 
remuneratória. Por mais que no próprio texto da lei se verifique que 
somente aos atletas profissionais tal verba seja devida e que, pela 
legislação brasileira, apenas são considerados atletas profissionais 
aqueles que possuem remuneração pactuada em contrato formal de 
trabalho (art. 28), deve-se distinguir que tal verba não advém da rela-
ção empregatícia, e sim da exposição coletiva da imagem do espetá-
culo, do jogo em si mesmo (EZABELLA, 2006, p. 23). 
 

O governo desenvolveu projetos que viabilizam a manutenção do esporte 

dentro dos municípios, criando Leis de Incentivo ao Esporte. Insta salientar que tais 

projetos estão ligados ao esporte não profissional, haja vista a proibição de verbas 

públicas serem utilizadas para custeio de torneios profissionais (Decreto nº 6.180/07, 

art. 5º, §2º), bem como para pagamento de atletas profissionais (Lei nº 11.438/06, 

art. 2º, §2º). 

 

Estudos demonstram existir uma correção direta entre investimentos públicos 

e privados no desporto escolar com o sucesso de atletas de alto rendimento, exem-

plos podem ser vistos no modelo estadunidense, no japonês, no modelo russo e ou-

tros, onde a formação escolar promove também rigoroso aprimoramento nos espor-

tes. Encontra-se no site http:/hdl.handle.net/1822/9248, o artigo de autoria Zenha et 

al (2018) diz que o desporto de alto rendimento e sucesso escolar: análise e estudo 

de factores influentes no seu êxito, nele esta conexão é exposta da seguinte forma: 

 
 As exigências a que os atletas de alta competição são submetidos, 
quer ao nível do processo de treino, quer ao nível das prestações 
desportivas, criam-lhes diversas dificuldades sendo, por vezes, muito 
difícil conciliar as actividades educativas e a prática desportiva. 
Infelizmente, em Portugal não existem muitos estudos sobre esta 
temática junto de atletas com estatuto de alta competição. Este 
estudo procura colmatar esta lacuna, analisando o modo como os 
atletas gerem e percepcionam a sua carreira escolar e desportiva. 
Assim, participaram neste trabalho 79 atletas com estatuto ou em 
percurso de alta competição, tal como definido pelo Instituto do 
Desporto de Portugal. Alguns dos principais resultados obtidos 
evidenciaram a importância dada pelos atletas a uma boa 
organização do tempo e aos métodos de estudo enquanto factores 
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promotores do bom rendimento académico. Pelo lado inverso, o 
pouco tempo de descanso e a falta de estímulo/motivação foram os 
factores mais referidos para o insucesso escolar. Mais de metade 
dos participantes consideraram que não seriam melhores atletas se 
não estudassem e praticamente metade da amostra também referiu 
que não seria melhor aluno se não competisse ao mais alto nível. No 
final, são apresentadas algumas implicações práticas deste estudo. 
(ZENNA et al.; 2018) 
 

Como se pode ver, a associação entre escolas e clubes desportivos, parece 

levar ao aperfeiçoamento de atletas que podem competir a nível nacional e 

internacional com resultados positivos. 

 

O desporto no campo internacional tem sido valorizado tanto nos clubes 

quanto nas escolas (públicas e particulares), no capítulo seguinte será demonstrado 

como o estado de Goiás atua em relação ao direito desportivo no campo 

educacional e se existem políticas públicas para garantia desse direito 

constitucional. 
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CAPITULO II - DIREITO DESPORTIVO 

 

O segundo capítulo trata sobre como o direito desportivo é desenvolvido no 

estado de Goiás e suas formas de fomento ao esporte. O texto encontra-se dividido 

em duas partes: Garantia do direito constitucional da prática desportiva no estado de 

Goiás e Políticas públicas para implantar, garantir e promover o desporto 

educacional no estado de Goiás. 

 

2.1 GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA PRÁTICA DESPORTIVA NO 

ESTADO DE GOIÁS 

 

Como se sabe o Poder Constituinte Originário Brasileiro de 1988 fez constar 

na Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB, o oferecimento como 

dever do Estado da pratica desportiva, sendo esta, portanto, uma garantia ao cida-

dão brasileiro e aos estrangeiros residentes no Brasil. Obedecendo ao princípio da 

simetria constitucional, a Constituição do Estado de Goiás separou um capitulo pró-

prio (capitulo III) para tratar da Educação, da Cultura, do Desporto e do Lazer, o qual 

reafirma a Educação o desporto e o lazer como direitos de todos e dever do Estado 

e da família, incluindo também a colaboração da sociedade, como se vê ipsis litteris: 

 

CAPÍTULO III 
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO DESPORTO E DO LAZER 
SEÇÃO I  
DA EDUCAÇÃO 
Art. 156 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 
SEÇÃOIII  
DO DESPORTO E DO LAZER 
Art. 165 - As atividades físicas sistematizadas, os jogos recreativos e 
os desportos, nas suas diferentes manifestações, são direito de 
todos e dever do Estado. 
§ 1º - O fomento às práticas desportivas formais e não-formais será 
realizado por meio de: 
I - respeito à integridade física e mental do desportista; 
II - autonomia das entidades e associações; 
III - destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 
desporto educacional, do portador de deficiência e, em casos 
específicos, para a do desportista de alto rendimento, conforme as 
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regras estabelecidas por esta Constituição e pelas leis 
orçamentárias; 
IV - tratamento diferenciado para o desporto profissional e o amador; 
V - proteção e incentivo a manifestações desportivas de criação 
nacional e olímpicas; 
VI - criação das condições necessárias para garantir acesso dos 
portadores de deficiência à prática desportiva terapêutica ou 
competitiva. 
§ 2º - A prática do desporto é livre à iniciativa privada. 
Art. 166. O dever do Estado e dos Municípios, com o incentivo às 
práticas desportivas, dar-se-á, ainda, por meio de: 
I - criação e manutenção de espaço próprio à prática desportiva nas 
escolas e logradouros públicos, bem como a elaboração dos seus 
respectivos programas; 
II - incentivos especiais à interiorização da pesquisa no campo da 
educação física, desporto e lazer; 
III - organização de programas esportivos para adultos, idosos e 
portadores de deficiência, visando otimizar a saúde da população e o 
aumento de sua produtividade; 
IV - criação de uma comissão permanente para tratar do desporto 
dirigido aos portadores de deficiência, destinando a esse fim 
recursos humanos e materiais, além de instalações físicas 
adequadas. 
Art. 166-A. O Estado e os Municípios incentivarão o lazer, como 

forma de promoção social (BRASIL, 1988, S/P). 

 
 A leitura atenta dos artigos constitucionais apresentados dá conta de que o 

Poder Constituinte Originário Derivado Decorrente Goiano obrigou o Estado de Goi-

ás e os Municípios goianos a se engajarem no desenvolvimento de práticas de lazer 

e desportivas, subsidiando inclusive os projetos desportivos voltados para crianças, 

adultos e pessoas portadoras de deficiências.  

 

Reconhecendo nisto a possiblidade de ganho em saúde e aumento de produ-

tividade e desenvolvimento da pessoa humana, ficando claro também que o consti-

tuinte viu que o lazer e o desporto preparam as pessoas para o exercício da cidada-

nia e os qualifica para a atividade laboral. 

 

O Estado de Goiás oferece a prática do desporto por meio de variados proje-

tos, sendo por instalações próprias do Estado como as escolas, clubes, os centros 

esportivos, ginásios, estádios de futebol, autódromos, hipódromo ou em logradouros 

públicos localizados nos Municípios. Repetindo a Simetria constitucional do artigo 

217 da CRFB, determina que: “É dever do Estado fomentar práticas desportivas 

formais e não formais, como direito de cada um.”  
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Assim, o Estado fomenta tais práticas desportivas formais e não formais, com 

destinação de recursos públicos através de múltiplos projetos, dentre eles destacam-

se os seguintes: Os Jogos Estudantis; Bolsas e Patrocínios. O ente federado tam-

bém participa de projetos de iniciativa do governo federal, como é o caso das parao-

limpíadas escolares, Goiás envia os atletas pré-selecionados, patrocinando inte-

gralmente as suas despesas.  

 

 Na figura abaixo se vê um exemplo da modalidade paraolímpica goiana. 

 

Figura 01: Equipes beneficiadas pelo Pró-Esporte disputam Brasileiro de Vôlei Sentado em 
Goiânia 

 

 
 
Fonte: https://site.seduce.go.gov.br/esporte/equipes-beneficiadas-pelo-pro-esporte-disputam-

brasileiro-de-volei-sentado-em-goiania/ Acesso: 24/11/18)   
 
2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IMPLANTAR, GARANTIR E PROMOVER O 

DESPORTO EDUCACIONAL NO ESTADO DE GOIÁS. 

 

O estado de Goiás desenvolve e participa do maior campeonato a nível esco-

lar brasileiro que são os “Jogos Escolares da Juventude”, onde filia alunos/atletas 

para competirem nesse projeto desportivo federal que segundo a Secretaria de Edu-

cação Cultura e Esporte – SEDUCE é assim definido: 
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Os Jogos Escolares da Juventude são realizados pelo Comitê 
Olímpico do Brasil (COB). Trata-se da maior competição estadual do 
país. Atualmente, o evento contempla mais de 2 milhões de jovens 
nas seletivas municipais e estaduais, organizadas pelos estados e 
municípios, representando 40 mil escolas. 
Na etapa de seletivas, a Seduce realizou os Jogos Estudantis do 
Estado de Goiás separado por fases. O torneio envolveu cerca de 40 
mil atletas/alunos de escolas públicas e privadas de Goiás, entre 12 
e 17 anos. Os melhores colocados em cada modalidade garantiram 
classificação para os Jogos Escolares da Juventude, em Joinville 
(SEDUCE, 2018, S/P). 

 
O referido campeonato que é o maior a nível escolar é dividido em 04 (quatro) 

etapas, sendo elas: municipal, regional, estadual e nacional. Na fase municipal as 

escolas (particulares, conveniadas ou públicas) inscrevem suas equipes e disputam 

entre si, os vencedores são classificados para a fase regional e representam a sua 

cidade com a seguinte nomenclatura: NOME DA CIDADE / NOME DA ESCOLA. 

 

Na etapa regional o estado de Goiás se divide em quatro pontos (norte, sul, 

leste e oeste) e as cidades situadas em cada polo disputam entre si com o intuito de 

serem classificadas para a fase estadual. Vale ressaltar que nas fases regional e 

estadual são disputadas cada ano em uma cidade diferente escolhida pela Secreta-

ria de Educação. Os municípios escolhidos recebem uma média de dois mil alunos e 

isso contribui até mesmo para uma melhoria na economia das cidades, haja vista 

que os comércios conseguem ter durante o período de competições maiores ven-

das. 

 

A etapa estadual é disputada por todas as cidades vencedoras da fase regio-

nal e o nível técnico dos jogos é maior, haja vista que já foram eliminadas mais de 

quinhentas cidades/colégios. Os campeões vão para a fase nacional e a partir de 

então sua nomenclatura será: GOIÁS / NOME DO COLÉGIO. Nesse ano de 2018 os 

Jogos Nacionais de Juventude foram disputados na cidade de Natal/RN e todos os 

alunos/atletas com seus respectivos professores ficaram hospedados em hotel cinco 

estrelas à beira mar. 

 

Tais práticas desportivas asseguradas pela constituição Federal são garanti-

das pelo Estado de Goiás, especialmente aos estudantes da escola pública estadu-
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al, presentes hoje em 246 municípios, segundo as estimativas apresentadas pelo 

IBGE de 2017.  

 

Os Colégios Militares do Estado de Goiás tornaram-se referência a nível naci-

onal obtendo os melhores resultados nessas competições. Na cidade de Anápolis as 

duas maiores unidades escolares militarizadas (Dr. César Toledo e Polivalente Ga-

briel Issa) são classificadas anualmente para a última fase da competição (etapa 

nacional) e no ano de 2017 o Polivalente Gabriel Issa sagrou-se campeão nacional 

por equipe na modalidade de Judô, tornando esta cidade referência em todo territó-

rio nacional. 

 

 A disciplina de educação física escolar faz parte da matriz curricular para a 

educação básica obrigatória, estabelecida pelo Ministério da Educação para as es-

colas brasileiras. A respeito da Base Nacional Comum Curricular, pode-se ver na 

página oficial do Ministério da Educação – MEC, o seguinte: 

 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de ca-
ráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 
ao longo das etapas e modalidades da educação conforme definido 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996), a base deve nortear os currículos dos sistemas e redes 
de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas 
pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio, em todo o Brasil. 
A base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que 
se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escola-
ridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos 
traçados pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, 
a base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira 
para a formação humana integral e para a construção de uma socie-
dade justa, democrática e inclusiva. (BRASIL, 2016, S/P). 

 

O Professor Glauco Alves Costa observa que:  

Ao longo dos meus dezoito anos como professor concursado do es-
tado de Goiás constatei que a matéria educação física ministrada nas 
escolas estaduais e municipais, são, muitas vezes a única oportuni-
dade que crianças e adolescentes têm para se exercitarem fisica-
mente. 
 

 Ele também acrescenta que: 
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 Muito embora diversas escolas não possuírem quadras esportivas 
cobertas e às vezes nem mesmo possuírem quadras esportivas, o 
professor de educação física consegue fazer com que os exercícios 
físicos e jogos lúdicos se transformem em aulas prazerosas para os 
seus alunos, com ganho corporal, psicológico e pedagógico. 
 

Os Jogos Estudantis constituem em uma das modalidades do desporto ofere-

cido aos alunos da rede pública escolar goiana. No site da Secretaria da Educação 

de Goiás, encontra-se que: 

 
Realizados pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Edu-
cação, Cultura e Esporte (Seduce), os Jogos Estudantis têm como 
objetivo fomentar a prática do esporte escolar com fins educativos, 
possibilitando a identificação de talentos desportivos nas escolas. De 
acordo com o superintendente Maurício Roriz,  também buscam de-
senvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os partici-
pantes, contribuindo com o desenvolvimento integral do aluno/atleta, 
estimulando-os ao pleno exercício da cidadania através do esporte, 
além de desenvolverem uma ação inclusiva, oferecendo oportunida-
de de acesso à prática do esporte escolar. Ao todo, a competição 
envolve os 246 municípios goianos (SEDUCE, 2018, s/p). 
 

Os Jogos Estudantis do Estado de Goiás oferece oportunidade para que os 

alunos/atletas manifestem suas habilidades nas mais variadas modalidades esporti-

vas, tais como futsal, natação, voleibol, basquetebol, atletismo, judô, xadrez, dentre 

outas, assim o Estado cumpre em parte o seu dever constitucional quanto ao direito 

ao desporto. 

 

O Estado de Goiás mantém programas de incentivo ao esporte, voltados para 

os atletas de alto rendimento, como o Programa de Incentivo aos Esportes – PRO-

ESPORTE que é um benefício a atletas das modalidades coletivas, individuais e de 

alto rendimento em Goiás. O incentivo pode ser utilizado para cobrir gastos com ali-

mentação, educação, saúde, inscrições em competições esportivas, transporte e 

aquisição de materiais esportivos.  

 

O PROESPORTE foi instituído pela lei goiana 14.546/2003, que em seu artigo 

2º estabelece o seguinte: 

 
Art. 2º O Programa Estadual de Incentivo ao Esporte – PROESPOR-
TE tem por objetivo incentivar a prática constante e o desenvolvimen-
to de esportes no Estado de Goiás, nas suas várias modalidades, 
proporcionando apoio e estimulando a elaboração e execução de 
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projetos de alta relevância para o desporto, especialmente aqueles 
que promovam: 
I – a iniciação esportiva, a formação e o treinamento de esportistas, 
para transformá-los em atletas aptos a participarem de competições 
esportivas oficiais; 
II – a iniciação esportiva, a prática regular e o desenvolvimento de 
esportes entre crianças e adolescentes, para sua integração social; 
III – o estímulo à população em geral para a prática habitual e correta 
de esportes; 
IV – a divulgação pública dos benefícios proporcionados pelo esporte 
regularmente praticado e a sua difusão por meio de campanhas pu-
blicitárias, congressos, competições, seminários, cursos e outros 
eventos; 
V – a preservação e a conservação de espaços públicos destinados 
às práticas esportivas; 
VI – a pesquisa científica para o melhoramento de novas técnicas e o 
desenvolvimento do esporte; 
VII – o patrocínio de eventos esportivos promovidos por organiza-
ções e entidades de administração e prática do desporto; 
VIII – o desenvolvimento e o fomento do esporte adaptado como fa-
tor de resgate e integração social das pessoas portadoras de defici-
ência; 
IX – o desporto escolar, inclusive o universitário (GOIÁS, 2003, s/p). 
 

O PROESPORTE extrapola o ambiente escolar e dá aos atletas em geral a 

possibilidade de iniciarem desde a infância e de se aperfeiçoarem e de participarem 

de competições esportivas sem que a preocupação econômica se torne um peso 

para ele. 

 

Desse modo, observa-se que o Estado de Goiás ao destinar recursos públi-

cos para a promoção prioritária do desporto educacional, bem como para o desporto 

de alto rendimento, cumpre o seu dever constitucional de fomentar as práticas des-

portivas formais e não formais conforme o comando constitucional do artigo 217 

CRFB, bem como atende \á norma da Constituição goiana, disposta no artigo 165, 

posto que este é um direito do cidadão. 

 

O Estado de Goiás ao investir dinheiro público em eventos desportivos e de 

lazer se expõe à natural fiscalização do Parquet3 no nobre ofício de custus legis4, 

conforme explicitado no art. 127 da Constituição Federal: “o Ministério Público é ins-

tituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individu-

ais indisponíveis.   

                                                 
3 Parquet = o mesmo que Ministério Público 
4 Custus legis = Fiscal da Lei 
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CAPITULO III - A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DESPORTO NO COLÉGIO 

DA POLÍCIA MILITAR: UNIDADE GABRIEL ISSA. 

 

 No terceiro e último capítulo aborda-se o tema central da pesquisa: o direito 

desportivo, como uma garantia constitucional, aplicado dentro da Instituição de 

Ensino Militar, o Colégio Estadual da Polícia Militar Gabriel Issa – CEPMG/GI.  

 O texto encontra-se dividido em três partes: Histórico sucinto da Implantação 

do Colégio Militar no Estado de Goiás; Uma breve retrospectiva da unidade do 

Colégio Polivalente Gabriel Issa e como surgiu o CEPMG – Gabriel Issa e quais as 

mudanças no campo desportivo? Dados demonstrando as mudanças no campo 

educacional e esportivo após a militarização do Colégio Militar. 

 

3.1 HISTÓRIA SUCINTA DA IMPLANTAÇÃO DO COLÉGIO MILITAR NO ESTADO 

DE GOIÁS 

 

 O Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás é fruto de convenio 

público/público, ou seja, convenio entre a Secretaria de Segurança Pública e a 

Secretaria de Educação, sob a coordenação da Polícia Militar. Seu surgimento foi 

embrionariamente previsto na Lei goiana 8.125/75, como a nomenclatura de Colégio 

da Polícia Militar (CPM) como se pode ver: 

 
Art. 23 - Os órgãos de apoio compreendem: 
 I - Órgãos de Apoio de Ensino: [...] 
 b) Colégio da Polícia Militar (CPMG, 2018, S/P). 

 

  Mais tarde foi efetivado pela lei 14.050 de 2001, sancionando a criação do 

Colégio em estudo: 

  
Art. 1º Ficam criadas na Polícia Militar do Estado de Goiás as 
seguintes Unidades[...] 
XVIII – Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás – CEPMGs: 
[...] 
g) CEPMG Gabriel Issa – Anápolis; (CPMG, 2018, S/P). 
 

 Uma melhor compreensão do surgimento dos Colégios Militares goianos 

pode se dar com a leitura do Regimento Interno dos Colégios Militares, in verbis: 

 
Art. 1º O Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás, neste 
Regimento identificado também como “CPMG”, foi criado pela Lei 
Estadual nº. 14.050, de 21 de dezembro de 2001 e modificado pela 
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Lei Estadual nº. 16.152, de 26 de outubro de 2007, está subordinado 
à Secretaria da Segurança Pública por meio da Polícia Militar do 
Estado de Goiás, através do Comando de Ensino Policial Militar, 
Unidade Gestora de Grande Comando onde se encontram inseridos 
os Colégios da Polícia Militar do Estado de Goiás, tendo como 
parceira a Secretaria Estadual de Educação – SEE, por meio do 
Termo de Cooperação Técnico pedagógico. 
Art. 2º Os CPMG são administrados pela Polícia Militar do Estado de 
Goiás por meio do CEPM, em parceria com a Secretaria de Estado 
da Educação, ficando no que couber a parte sob a responsabilidade 
da SEE por força do Termo de Cooperação Técnico Pedagógico sob 
a circunscrição das Subsecretarias Regionais de Educação e 
doravante será regido por este Regimento Interno. 
Art. 3º Funcionará regularmente a 2ª fase do Ensino Fundamental (6º 
ao 9º ano) e o Ensino Médio (1ª à 3ª série), nos turnos matutino, 
vespertino e/ou noturno, caso haja espaço físico e demanda por 
parte da comunidade escolar, no regime de seriado, em 
conformidade com a legislação em vigor (CPMG, 2018, s/p). 

 

 O paradigma educacional aplicado nos Colégios Militares é um misto de uma 

Escola tradicional com o modelo construtivista, conforme se vê nas observações do 

senhor Capitão PM Sirismar Fernandes Silva, Sub Comandante e Chefe da Divisão 

de Ensino do Colégio da Polícia Militar Gabriel Issa, em entrevista concedida para 

esta pesquisa:  

O paradigma educacional que desenvolvemos nos Colégios Militares 
é um misto entre a antiga Escola tradicional e a Escola 
Construtivista. É tradicional à medida que a disciplina em sala de 
aula é rígida, com carteiras em lugares marcados, a cobrança de 
metas a serem alcançadas pelo alunado e ainda com avaliações 
periódicas do conteúdo aplicado. É construtivista porque o professor 
não é o “dono do conhecimento”, mas o mediador da construção de 
sua aprendizagem, nesse cenário o aluno não é um agente passivo, 
mero recebedor de conhecimento advindos do professor, antes, ele, 
o aluno, é estimulado a pensar. Liberdade com disciplina e aplicação 
rigorosamente honesta dos recursos públicos e os dos pais, são 
impulsionadores do sucesso do nosso paradigma escolar, tanto nos 
aspectos pedagógicos como no esporte.   

 

 Como se vê nas palavras do Sub Comandante ele atribui o sucesso 

pedagógico e desportivo ao modelo diferenciado aplicado na escola pelos militares. 

 

3.2 O COLÉGIO POLIVALENTE GABRIEL ISSA 

 

 A antiga escola Polivalente Gabriel Issa foi inaugurada na Rua Getúlio 

Vargas S/N Vila Nossa Senhora D’ Badia, Anápolis, Estado de Goiás, no ano de 

1970 e fez parte de um antigo modelo das escolas de polivalência disseminadas em 



26 

    

 

muitas cidades brasileiras na época do regime militar, que durou de 1964 a 1985. 

Nela se aprendia uma profissão ao mesmo tempo em que o aluno era preparado 

para o vestibular, no antigo segundo grau profissionalizante. 

 

 No Colégio Polivalente Gabriel Issa o aluno poderia escolher, no segundo 

grau um dos cursos oferecidos: administração, ciências contábeis, marcenaria, torno 

ou técnicas agrícolas. Esse modelo findou com a dita redemocratização do país, em 

1985. 

 

 Com o fim da escola profissionalizante a Unidade/Escola começou a decair, 

as instalações físicas se deterioraram, traficantes de drogas passaram a hostilizar 

alunos e professores, o alcoolismo e a prostituição infantil eram fatos recorrentes na 

escola; as faltas às aulas, o índice de reprovação aumentaram assustadoramente e 

o Colégio entrou num caos, tornando-se em “Escola de Risco”,  conforme 

designação da Secretaria de Estado da Educação. 

 

 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), criou em 2007 o índice de Desenvolvimento da Educação da Educação 

Básica – IDEB, que mede a qualidade do ensino das escolas brasileiras. A meta 

para o ano de 2.022 está estipulada para 06 (seis), conforme se encontra no site do 

Portal do Ministério da Educação – MEC: 

 

O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o 
monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio 
de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em 
busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois 
componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias 
de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de 
aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado 
anualmente.  As médias de desempenho utilizadas são as da Prova 
Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a 
cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas 
para cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 
6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional 
dos países desenvolvidos. (BRASIL, 2018, S/P). 

 

  O índice do IDEB na transição do antigo Colégio Polivalente Gabriel Issa 

chegou 3.8 por isto uma “Escola de Risco”. Os traficantes de drogas invadiam o 
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colégio e vendiam suas drogas dentro da sala de aula, os professores eram 

ameaçados de morte e muitas vezes eram agredidos fisicamente, seus veículos 

tinham a lataria danificada e às vezes os pneus eram furados. A satisfação dos 

professores pôde ser vista no semblante de todos que também passaram por 

situações como esta. 

 

3.2 COMO SURGIU O CEPMG – GABRIEL ISSA E QUAIS AS MUDANÇAS NO 

CAMPO DESPORTIVO? 

 

A Unidade Colégio da Polícia Militar Gabriel Issa foi criada no ano de 2014 e 

inicialmente o seu nome era COLÉGIO ESTADUAL – POLIVALENTE GABRIEL 

ISSA, no final do ano de 2013 iniciou-se o processo de militarização que teve êxito 

em 2.014. O seu primeiro Comandante e Diretor foi Ilustríssimo Senhor Coronel da 

Polícia Militar Elisboa Moreira Belo que esteve à frente da Instituição de Ensino até o 

ano de 2016. 
 

Durante os três primeiros anos sob o referido Comando, foram diversas as 

modificações e conquistas realizadas pelo grupo gestor, o índice do IDEB no ano de 

2014 era 3.8 em 2015 subiu para – e no ano de 2017 já havia chegado a 6.8, 

subindo incríveis três pontos em apenas três anos de sua implantação, note-se que 

esta é uma nota muito superior à prevista para o ano de 2.022, sendo que este valor 

é compatível com escolas da Europa. 
 

Notam-se muitas transformações na área pedagógica e na estrutura da 

escola, conforme demonstram as fotografias abaixo: 
 

Figura 02: Banheiros antigos 

 

 
 
Fonte: Próprio autor, 2018.  
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Figura 03: Banheiros atuais 

 

 
 

Fonte: Próprio autor, 2018. 
 
 

Figura 04: Salas atuais 

 

 
 

Fonte: Próprio autor, 2018. 
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A estrutura da parte desportiva do Colégio também sofreu profundas 

modificações como se vê abaixo: 

 

Figura 05: Incentivo ao esporte adaptado 

 

 
 

  Fonte: Próprio autor, 2018. 
 

 
Figura 06: Galeria de esporte 

 

 
 

Fonte: Próprio autor, 2018. 
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Em 2017 o Ilustríssimo Senhor Major PM Edmar Pereira de Araújo assumiu 

o Comando e Direção do Polivalente Gabriel Issa e convidou o Ilustríssimo Senhor 

Capitão PM Sirismar Fernandes Silva para assumir o Sub Comando. O 

crescimento da Unidade de Ensino foi progressivo, a nota do IDEB aumentou e o 

investimento na parte esportiva / educacional foi ainda maior e nesse ano de 2018 

o novo comando conseguiu o feito de cobrir uma das quadras, fato este que 

segundo a fala do coordenador da SEFD melhorou ainda mais no crescimento do 

desporto escolar: 

 

Estou aqui no Polivalente Gabriel Issa desde a sua militarização, 
acompanhei durante quatro anos nossos professores ministrando 
aulas nas quadras descobertas, enfrentando sol e chuva. Ficamos 
todos satisfeitos quando a cobertura de uma das nossas quadras 
aconteceu e se antes já estávamos com os treinos a todo vapor, 
agora nosso entusiasmo aumentou mil vezes. O nosso objetivo na 
coordenação é caminhar ao lado dos alunos ensinando a todos a 
verdadeira essência do esporte e demonstrar que no Polivalente 
Gabriel Issa o esporte caminha sempre alinhado com a parte 
pedagógica. Damos as mãos aos alunos que estão com dificuldade 
nas notas e acreditamos que os nossos conselhos ajudam nas suas 

melhorias pedagógicas.   

 
Os dados acima demonstram as mudanças no campo educacional e 

esportivo após a militarização do Colégio estudado. 

 

No capítulo anterior foram apresentadas as formas de fomento do esporte 

no estado de Goiás. Neste capítulo será apresentada a principal competição 

esportiva a nível municipal: Jogos da Primavera. 

 

Os Jogos da Primavera é uma competição criada para participarem os 

colégios públicos, particulares e/ou conveniados, e diferente dos Jogos Estudantis, 

esse campeonato não leva os times campeões para disputarem outras fases. 

Contudo o campeonato tem um altíssimo nível técnico dos competidores, criando 

entre as escolas a chamada “rivalidade saudável”. 

 

De acordo com relatórios disponibilizados na SEFD, foi demonstrado que 

na época em que o Polivalente Gabriel Issa não tinha parceria com a Secretaria 

de Segurança Pública o Colégio não era referência no campo desportivo da 

cidade de Anápolis. Este ano completam-se cinco anos de militarização desta 
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Unidade de Ensino e na classificação geral dos Jogos da Primavera o Colégio 

encontra-se na segunda posição, ocupando a primeira posição a outra unidade 

militarizada: Colégio Militar – Unidade Dr. César Toledo, também conhecido como 

CEPMG – 1. 

 

O Comando e Direção do CEPMG – Unidade Polivalente Gabriel Issa 

oferece ao seu corpo docente e discente onze modalidades esportivas, divididas 

em individuais (atletismo, capoeira, judô, karatê, taekwondo, tênis de mesa e 

xadrez) e coletivas (basquete, futsal, handebol e voleibol) de acordo com o relato 

da entrevista concedida pelo professor de futsal Marcelo César, ele disse: 

 

Para poder participar dos treinamentos que são sempre realizados 
no contra turno do horário de aula o aluno deve pegar uma ficha, 
conhecida por ficha individual do aluno na seção de esportes e levar 
para o seu responsável preencher, autorizando que ele inicie seus 
treinos com a gente. 

 

Relatou também o que vem descrito na ficha do aluno citada acima, segue 

o modelo da ficha do anexo 01. 

 

De acordo com o descrito na ficha nota-se que o Colégio estudado consegue 

estar em perfeita harmonia da parte pedagógica com a esportiva, haja vista que 

para poder participar das atividades o mesmo precisa estar com todas as suas 

notas acima da média exigida por essa Instituição de Ensino. 

 

O Colégio tem o ensino fundamental do sexto ao novo ano (turno vespertino) 

e ensino médio da primeira a terceira série (turno matutino) e possui 1.803 alunos 

devidamente matriculados na Secretaria Geral. Segue tabela abaixo demonstrando 

quantos alunos estão inscritos em cada série: 

 

Tabela 01: Serie e o quantitativo de alunos 

 

SÉRIE / ANO N° DE ALUNOS MATRICULADOS 

6º ano 227 

7º ano 230 
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8º ano 270 

9º ano 308 

1ª série 304 

2ª série 259 

3ª série 205 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

Dentre esses 1.803 alunos devidamente matriculados, 500 estão inscritos 

nas modalidades esportivas. Todos os esportes acima mencionados são divididos 

em duas turmas: iniciantes e competidores e cada turma é dividida por idade e 

sexo. A distinção das turmas é importante para que todos possam iniciar de um 

mesmo “ponto de partida” e recebam o mesmo tratamento por seus treinadores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observando os resultados colhidos em intensivo trabalho de pesquisa de 

campo e bibliográfica junto ao Colégio Estadual da Polícia Militar Gabriel Issa, 

dotado de máxima persecução cientifica, não resta dúvida que o ensino e 

aprendizagem do Colégio Militar Gabriel Issa mudou imensamente desde a sua 

implantação no ano de 2014. 

 

Pelo que ficou constatado in loco, isto é fruto do labor dos militares que 

autorizados pelo convenio entre a Secretaria de Educação e Secretaria da 

Segurança Pública, investem o kinow-hou5 e a expertise que eles possuem no que 

respeita à hierarquia e disciplina, conceitos próprios da caserna que os militares 

transportaram para dentro da escola como muito sucesso. 

 

Nota-se que as mudanças implantadas pelos militares são surpreendentes na 

parte pedagógica, mas vale ressaltar que as demais áreas também tiveram um 

crescimento extraordinário, como a segurança da escola, afastando os antigos 

traficantes que a ela assolavam, intimidando professores, alunos e ao grupo gestor. 

Mudanças também ocorreram na infraestrutura da escola, tal como foi demonstrado 

nas fotografias em anexo. Outra substancial alteração comportamental deu-se na 

garantia constitucional do desporto no colégio militar. Sendo este o foco principal do 

presente pesquisa. 

 

Sendo esta investigação cientifica pioneira, certamente revelou assuntos 

desconhecidos por muitas pessoas, tal como a revelação do paradigma educacional 

utilizado na pedagogia dos colégios militares, um misto do modelo tradicional com 

traços construtivistas e os efeitos com ganhos qualitativos nas medições do IDEB. 

 

As perquirições deram conta também que o esporte praticado dentro do 

Colégio Militar constitui sim um forte aliado à sala de aula, ou seja, o desporto tem 

influenciado positivamente o ganho pedagógico dos alunos praticantes dos esportes 

oferecidos pelo CEPMG. Isto se dá muito em razão de o comando e direção não 

                                                 
5 Know-how = Saber como. 
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permitir que alunos com nota inferior a 6,0 continuem a praticar o esporte escolhido, 

isto de certa forma “obriga” o aluno a se esforçar na busca do ensino/aprendizagem 

e consequentemente obtêm notas mais elevadas; contribuindo também para a 

construção para de “uma escola de civismo e cidadania”, lema dos Colégios 

Militares. 

 

Por fim, os estudos dentro da escola, a observação de relatórios, documentos 

e entrevistas provam que o Colégio da Polícia Militar Polivalente Gabriel Issa 

garante sim o direito constitucional da prática e incentivo do direito desportivo dos 

alunos daquela unidade/escola. O Colégio Militar investe recursos públicos e da 

Associação de pais e Mestres na Seção de Esporte, contratando os profissionais 

mais qualificados das mais vaiadas modalidades esportivas, conseguindo com isto 

êxito, facilmente demonstrado na sua galeria de troféus. 
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ANEXO 01 

 
 
 

 
 

 
 

ESTADO DE GOIÁS  
 POLÍCIA MILITAR 

COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR – GABRIEL ISSA 
SEFD – SEÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE DESPORTOS 

 

FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO – ATLETA  
 

Nome Completo 

 

 

 
FOTO 

 

É obrigatório 

E-mail 
 

Tipo Sanguíneo 
 

Série 

 

Turma 

 

Turno 

 

Data de Nascimento 
               

Endereço Completo 
 

Bairro Cidade 
 

Nome do Pai (ou responsável legal) 
 

Nome da mãe (ou responsável legal) 

 

Telefone residencial 
 

Celular Responsável  
 

Telefone Comercial 

Modalidades (pode escolher até duas coletivas e uma individual) - a lápis: 

 

Peso atual 
 

Observação Médica 

 
 

INFORMATIVO 

 

Informamos aos senhores pais e/ou responsáveis que o treinamento esportivo 

é uma atividade primordial ao desenvolvimento cognitivo e das habilidades motoras, 

servindo como motivador da socialização entre os participantes, contudo, é opcional 

e no contra turno de aula. 

Cada aluno pode escolher 02 (duas) modalidades coletivas e 01 (uma) 

individual. 
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O esporte é fornecido sem custo adicional aos nossos alunos e as exigências 

para participarem estão descritas abaixo: 

 

 Obter media 6.0 (seis) em todas as disciplinas conforme portaria 

n°001/2015 / CEPMG – GABRIEL ISSA;  

 Os alunos que estiverem nas equipes de treinamento precisam fazer a 

aquisição do uniforme da respectiva modalidade, contudo, os alunos que 

estão nas equipes de aperfeiçoamento não tem essa obrigatoriedade, 

mas sugerimos que se possível adquiram. 

 Durante o mês de fevereiro estaremos relacionando os pedidos de unifor-

me, para o mês de março fazermos todos pedidos junto a empresa de 

confecção. O prazo para a entrega após a encomenda é de no máximo 30 

(trinta) dias. 

 É obrigatório que todo aluno/atleta tenha carteira de identidade. 

 

A U T O R I Z A Ç Ã O 

Autorizo o aluno __________________________________________________, 

série_____ turma __________ a praticar a modalidade ____________________, em 

conformidade com os informativos acima citados e respeitando os horários de 

treinamento. 

________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 

Favor anexar Xerox do CPF, Carteira de Identidade dos pais e/ou responsáveis e da 

Carteira de Identidade do aluno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


