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Introdução: Entendendo a necessidade de políticas públicas que estejam atreladas a 

sociedade, por meio de projetos ou programas aos cidadãos. Acreditamos que governo 

tem o dever de colaborar para o aumento da prática esportiva, além disso, é direito de 

todo o cidadão, independente da sua faixa etária, a participação de modalidades esportiva. 

Objetivo: Investigar os projetos esportivos da prefeitura municipal de Pindamonhangaba 

e comparar a capacidade de alunos dos projetos com a população do município. 

Metodologia: Esse estudo descritivo usou um levantamento dos projetos esportivos 

disponíveis pela secretaria de esportes no site oficial da prefeitura municipal de 

Pindamonhangaba, bem como a capacidade de alunos em cada projeto, para comparar 

com a população total do município disponível no site do IBGE. Resultados: 

Encontramos projetos em 13 modalidades diferentes e sua capacidade de alunos. Capoeira 

(350), natação (1.138), basquetebol (675), handebol (725), futsal (1.125), tae-kwon-do 

(225), ginastica rítmica (360), ginastica artística (225), voleibol (875), futebol (500), 

atletismo (225), vôlei de areia (25) e judô (275). Tendo, dessa forma, uma capacidade de 

atender 6.723 alunos. De acordo com o Censo demográfico de 2010 a população residente 

de Pindamonhangaba é de 145.010 cidadãos. Com isso conseguimos estimar que os 

projetos públicos esportivos do município de Pindamonhangaba atendem cerca de 4,64% 

da população. Considerações finais: Visualizando os resultados podemos perceber que 

os projetos esportivos do município atende parte da população e tem alguma diversidade 

de modalidades, porém se comparada com a população geral do município identificamos 

que os projetos tem a capacidade de atender uma pequena parcela da população. 

Consideramos necessário ampliar os estudos na tentativa de influenciar o 

desenvolvimento de políticas públicas adequadas para atender mais e melhor a população. 
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