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Resumo 

 Ao tomar como ponto de partida o reconhecimento constitucional do esporte e lazer 

como direitos sociais, o presente trabalho se propõe a refletir acerca de diferentes 

movimentos estatais e suas implicações no sentido de assentar políticas públicas que 

visam a garantia destes direitos. Desta forma, o surgimento do Programa Esporte Lazer 

na Cidade (PELC) no ano 2003 traz à tona a atuação do governo federal com vistas a 

intervir diretamente na promoção e garantia dos direitos sociais do esporte e do lazer. 

No ano de 2008 o PELC então gerido pelo Ministério do Esporte, passou a fazer parte 

do conjunto de ações do PRONASCI do Ministério da Justiça, consolidando uma 

terceira ação de funcionamento, chamado agora de PRONASCI/PELC. Esta formatação 

tem como público alvo jovens com idades entre 15 e 29 anos que habitam territórios 

com índices elevados de violência onde o principal objetivo é diminuir estes resultados 

e a sensação de insegurança dos moradores dos “territórios vulneráveis”, promovendo o 

esporte e lazer. No entanto, Hecktheuer e Silva (2010) entendem que a invenção de uma 

população se dá por meio de um conjunto de classificações, categorizações e rotulações 

que cumprem a função de constituir uma população de vulneráveis, tornando-se objeto a 

ser docilizado e governado no sentido de diminuir os riscos a que estão submetidos e ao 

mesmo tempo os riscos que podem submeter aos outros. No caso da população jovem 

do bairro Guajuviras, a produção discursiva construída ao longo dos anos contribuiu de 

modo significativo para a constituição e identificação de uma população a ser 

governada. A metodologia da pesquisa dá um recorte temático e geográfico fortemente 

empírico, consistindo em levantamento de dados primários qualitativos mediante 

entrevista não estruturada, semiestruturada e observação participante das atividades das 

políticas sociais do programa. Também é feita análise da documentação oficial do 

Pronasci e sua base legal, publicada e atualizada no portal do programa 

(portal.mj.gov.br/pronasci/) e em outras publicações. Sendo assim, podemos perceber 



uma transformação semântica e prática na atuação do programa, visto que o discurso 

que vinculava a garantia do direito social foi deslocado para a segurança pública, como 

estratégia de controle social de parte da população jovem do bairro, assumindo várias 

facetas e inúmeros desdobramentos no cotidiano dos jovens. 

 

 


