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O Programa Esporte e Lazer na Cidade (PELC) nasceu no ano de 2003 como ação 

da Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer (SNDEL), do Ministério 

do Esporte (ME). O Programa tem como objetivo proporcionar a prática de atividades 

físicas, culturais e de lazer voltadas à todas as faixas etárias, buscando a inclusão também 

das pessoas com deficiência. Para além da oferta de atividades que promovam a 

convivência social, o Programa visa estimular a formação de gestores e lideranças 

comunitárias, favorecer a pesquisa e a socialização de conhecimentos produzidos acerca de 

lazer e políticas públicas, contribuindo para que o esporte e lazer sejam tratados como 

políticas e direitos de todos. 

Num primeiro momento, o PELC consistiu em dez projetos-piloto. O objetivo desse 

trabalho é analisar a experiência empreendida em uma dessas dez cidades, a de Niterói, 

sendo ele parte de um projeto mais amplo, o Projeto Memórias do PELC e Vida Saudável, 

que visa produzir registros de memória do PELC. Essa pesquisa, por sua vez, insere-se no 

Projeto Garimpando Memórias, vinculado ao Centro de Memória do Esporte (CEME).  

Esse trabalho fez uso do aporte metodológico da História Oral, e utiliza os seguintes 

procedimentos: 1) Identificação das pessoas; 2) Elaboração de roteiros; 3) Realização da 

entrevista, sendo gravado o seu áudio; 4) Transcrição,  copidesque e leitura final; 5) 

Devolução da entrevista transcrita para conferência do entrevistado; 6) Assinatura, por parte 

do entrevistado, de um documento concedendo ao CEME a propriedade e os direitos de 

divulgação do depoimento; 7) Catalogação da entrevista; 8) Disponibilização da entrevista 

LUME – Repositório Digital da UFRGS. Além das entrevistas, servem como fonte de 

pesquisa publicações do ME e reportagens sobre o PELC, assim como trabalhos 

acadêmicos sobre políticas públicas de esporte e lazer.  

Essa pesquisa encontra-se ainda em fase inicial. A cidade de Niterói foi escolhida 

para a análise em função de já termos realizado três entrevistas com pessoas que 

participaram diretamente da implantação dos núcleos, a saber: Luiz Otávio Neves Mattos, 

José Ribamar Pereira Filho e Luiz Roberto Malheiros Araújo e Cláudia Marins de Souza.  

Segundo as entrevistas e os dados analisados até o presente, identificamos que 

houve a implantação de quatro núcleos em Niterói, cujos locais foram escolhidos dentre 

doze apresentados pelo município, visto que apresentavam estrutura para o 

desenvolvimento do Programa. A experiência de Niterói serviu de modelo para os outros 

municípios pilotos, já que era uma das maiores cidades dentre as 10 escolhidas. Os núcleos 

de Niterói não conseguiram se manter em atividade, segundo os entrevistados, pelas 

dificuldades vivenciadas nos momentos de mudanças de governo. Apesar disso, os 

resultados dessa e das demais iniciativas pioneiras parecem ter motivado o Ministério do 

Esporte a ampliar o programa por meio de editais específicos que foram pleiteados tanto 

por organizações não governamentais como por governos estaduais e municipais.  


