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Introdução: A área da gestão do esporte iniciou como formação específica nos 

Estados Unidos da América (EUA) na década de 60. No Brasil é uma área de 

investigação acadêmica recente, que surge a partir de algumas demandas 

estabelecidas na configuração do esporte contemporâneo. Objetivo: Esse estudo 

busca discutir sobre gestão esportiva no Brasil e a formação do profissional nesta 

área. Metodologia: Realizamos uma pesquisa bibliográfica com intenção de obter 

informações que pudessem subsidiar essa discussão. Resultados: Analisando a 

estrutura organizacional do esporte de rendimento no Brasil, percebemos a falta de 

articulação entre as ações do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e o Ministério dos 

Esportes que atuam de forma insipiente na formação de gestores e técnicos do 

esporte, bem como as entidades subordinadas, como as confederações, federações e 

clubes que também não possuem ações estratégicas consistentes direcionadas. Sobre a 

formação do profissional de Educação Física e a relação com a gestão do esporte 

observamos que os currículos demonstram uma formação heterogênea, necessitando 

de mais ênfase nesta área de atuação. Estudos apontam três aspectos que definem a 

projeção da área: programas acadêmicos, associações profissionais, e revistas 

científicas. O Brasil não possui curso strictu sensu na área da gestão esportiva, as 

associações classistas não atuam de forma consistente na formação e capacitação 

profissional, e ainda o país não possui revistas científicas expressivas, diferentemente 

dos EUA que registrou em 2011 mais de 300 universidades oferecendo formação na 

área de gestão esportiva, diversas associações classistas atuantes, com destaque para a 

North American Society for Sport Manegement (NASSM) responsável por conduzir 

diretrizes dos currículos de formação, além de possuir algumas revistas cientifica 

especializadas na área. Considerações Finais: Existe a necessidade de articulação e 

aproximação entre as entidades de fomento ao esporte e a universidade para formação 

profissional na gestão do esporte no Brasil. 
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