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Este trabalho tem por objetivo através da utilização de análise documental de publicações oficiais: 

Diários Oficiais, Leis, Decretos e Ofícios; emitidos pelo município de Campinas, realizar uma 

pesquisa básica exploratória documental que estabeleça uma “linha do tempo” do esporte na 

política pública a partir da década de 1940. Nessa construção pretendemos levantar evidências 

ideológicas do fenômeno esportivo e compreender suas relações na política pública de 

Campinas/SP. À luz de uma perspectiva histórica, a análise documental correspondeu ao 

levantamento de toda mudança e reforma administrativa ocorrida com o esporte desde sua criação 

até hoje no Município de Campinas/SP. Palavras chave: História do Esporte, Políticas Públicas de 

Esporte. Na metodologia do trabalho foi utilizada a análise exploratória de documentos públicos 

realizadas no acervo do Arquivo Municipal do Município de Campinas/SP no período de 01 de 

Janeiro de 1940 a 01 de Agosto de 2007, fizemos a leitura, recuperação e anotação de todos os 

apontamentos de mudança administrativa do Esporte no Município de Campinas deste período.  A 

primeira referência a uma organização pública gerenciadora do esporte em Campinas data de 1940, 

ano em que o Prefeito Euclydes Vieira, em cumprimento ao “Regulamento do Esporte no Estado de 

São Paulo”, ao longo dos anos as diversas reformas administrativas promovidas pela Prefeitura 

Municipal vão implantando outros setores pertinentes ao esporte, à educação física e ao lazer. A 

partir deste período dezessete mudanças administrativas foram realizadas alocando o Esporte nas 

mais diversas Secretarias  como: Cultura (1956, 1979, 1981, 1988, 1999), Educação (1963, 1966) , 

Saúde (1940, 1956, 1963), Gabinete do Prefeito (1977, 1987) e uma Secretaria Própria (1997, 

2007), além de descentralizações nas Secretarias de Ações Regionais (SAR´s, 1993), nos 

Departamentos Regionais de Operações (DRO´s, 1997), Coordenadorias Setoriais de Esportes 

(1999), e da criação de extinção de departamentos e coordenadorias ligadas ao esporte. Em 2005, o 

Prefeito, Dr. Hélio de Oliveira Santos, muda o nome da “Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo” 

para “Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer”, transferindo a área de turismo para outra Pasta. No 

mesmo ano estabelece a “Política de Esportes e Lazer no Município de Campinas” (Lei 12.353) e 

cria o “Conselho Municipal de Esportes e Lazer” (Lei 12.357), órgão consultivo que tem entre suas 

atribuições colaborar na orientação dessa política. Em 2006, é instituído o “Fundo de Investimentos 

Esportivos de Campinas” (FIEC), com a finalidade de financiar projetos de estímulo ao esporte e ao 

lazer. O Decreto 15.885, de junho de 2007, implanta a “Secretaria Municipal de Esporte e Lazer”. 

Sua atual estrutura direciona as ações para as diferentes manifestações esportivas: esporte 

educacional, de participação e lazer, de rendimento, para-desporto e eventos esportivos. Diante 

destes apontamentos desenvolvidos, na busca de uma consciente compreensão historiográfica 

evidenciamos uma indefinição da concepção e uma visão política turbulenta e confusa do fenômeno 

esportivo na política pública de Campinas/SP.  Evidencias do que TAFFAREL (2004) chama de 

inexistência de uma “Política Pública Integral” para o Esporte no Brasil, se mostra um processo 

historicamente estabelecido e reflexos desta situação são notados nas ações de hoje. 
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