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Em 1978, a UNESCO – Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura – publicava a “Carta Interna-
cional da Educação Física e do Esporte”. 
Em apenas dez artigos, o documento repre-
sentou o marco internacional mais relevante 
da história do esporte e da educação física. 
A partir da Carta, prevaleceu a perspectiva 
de “esporte como direito fundamental de 
todos”.

Desde a década de 1960, os valores do 
Movimento Olímpico sofriam crescente des-
prestígio, considerando a desvalorização da 
ética esportiva e as “vitórias a qualquer cus-
to”, os recorrentes casos de dopagem, bem 
como o uso político-ideológico do esporte, 
manifestado, sobretudo, nos seguidos boico-
tes aos Jogos Olímpicos – Montreal (1976), 
Moscou (1980) e Los Angeles (1984) –, em 
contexto de Guerra Fria. 

Essa crescente distorção das práticas 
esportivas acabou por desencadear reações 
de diversas entidades e personalidades do 
segmento pelo resgate da essência participa-
tiva, comunitária e integradora do esporte. 
Destaca-se, em especial, o Movimento Es-
porte para Todos (EPT), originado na No-
ruega e logo disseminado por diversos países 
europeus, que preconizava a democratização 
das práticas esportivas, e o Manifesto do Es-
porte, de 1968, que contribuiu para a futura 
concepção do desporto educacional:

Philip Noel-Baker foi o signatá-
rio do Manifesto do Esporte (CIEPs, 
1968). Ele, como presidente do Conseil 
Internationale d’Education Physique 
et Sport, percebendo a exacerbação das 
práticas esportivas (na época entendi-
das apenas na perspectiva do rendi-
mento) e com base nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio (1964), emitiu esse docu-
mento, no qual, pela primeira vez, 
era descrito que existia um esporte 

de rendimento (de alto nível), um 
esporte do homem comum e um es-
porte na escola. (TUBINO, 2010, p. 
73, grifos do autor). 

O tema passou a atrair as organizações 
internacionais, pois o esporte, desenvolvido 
de forma inclusiva, constitui importante 
elemento para a integração de políticas pú-
blicas, como educação, saúde, cultura, lazer, 
meio ambiente, segurança pública e turismo. 
Nesse contexto, em 1976, a UNESCO, em 
sua I Reunião de Ministros do Esporte, de-
finiu que a entidade elaboraria documento 
que contivesse as principais diretrizes relacio-
nadas à prática esportiva e instaria governos, 
entidades e sociedade civil a se guiarem por 
elas e as aplicarem.

Como resultado dessa iniciativa e ma-
terializando amplo movimento internacional 
de revalorização das práticas esportivas, em 
21 de novembro de 1978, foi publicada a 
Carta Internacional da Educação Física e 
do Esporte UNESCO. A essência do docu-
mento é explicitada já em seu primeiro arti-
go: “A prática da educação física e do es-
porte é um direito fundamental de todos”.               

Consolidou-se, a partir da Carta, nova 
concepção de esporte como direito de todos, 
rompendo definitivamente com o paradig-
ma então vigente de que tal manifestação 
corporal era direcionada somente aos consi-
derados aptos e talentosos à prática do espor-
te de rendimento.

Ademais, o segundo artigo da Carta, 
fundamentado nos movimentos e manifestos 
esportivos dos anos anteriores, estabeleceu o 
desporto educacional como conceito pri-
mordial para a nova perspectiva de atividades 
físicas: “A educação física e o esporte cons-
tituem um elemento essencial da educação 
ao longo da vida no sistema educacional 
como um todo”. 
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Esse novo entendimento do fenôme-
no esportivo foi adotado pela Constituição 
Federal de 1988, a primeira da história do 
Brasil a considerar especificamente o esporte 
como objeto de política pública1. No artigo 
217 da Constituição, percebe-se, de maneira 
notória, a influência da Carta Internacional 
da Educação Física e do Esporte UNESCO 
na política esportiva nacional:

Art. 217. É dever do Estado fomentar 
práticas desportivas formais e não-
-formais, como direito de cada um, 
observados: (...)

II - a destinação de recursos públicos 
para a promoção prioritária do desporto 
educacional e, em casos específicos, para 
a do desporto de alto rendimento” (...)2

O paradigmático e moderno artigo 217 
da Constituição Federal contribui para que 
o esporte – inegável componente da identi-
dade nacional brasileira – atenda a inúmeros 
propósitos, como o de inclusão social, me-
lhoria na qualidade de vida dos praticantes, 
promoção econômica e desenvolvimento 
humano, além de relevante instrumento para 
a educação de crianças e jovens. 

Em 2015, a Carta Internacional da 
Educação Física e do Esporte da UNESCO 
foi revista e atualizada pelos países-membros 
durante a Conferência Geral da Organiza-

1 Na Constituição de 1967, havia apenas a 
definição da competência da União para 
legislar acerca de “normas gerais sobre des-
portos”. 

2 Embora expressamente prevista na Consti-
tuição federal, há flagrante descumprimen-
to quanto à destinação prioritária de recur-
sos públicos para o desporto educacional. 
Relatório do Tribunal de Contas da União 
(TCU) de 2015 indica a expressiva preva-
lência de alocação de verbas públicas para o 
desporto de rendimento

ção3. Mantendo o “espírito” das diretrizes de 
1978 e retomando seus princípios básicos, 
foram incorporadas outras dimensões, rela-
cionadas às evoluções no âmbito esportivo 
ocorridas ao longo de 37 anos.

 Assim, a Carta atualizada4 apresenta te-
mas como a inclusão de pessoas com necessi-
dades especiais, a igualdade de gênero e a não 
discriminação. Ademais, procura-se proteger 
a integridade esportiva pela explicitação dos 
compromissos internacionais referentes ao 
jogo limpo (fair play), o combate à dopa-
gem, ao racismo, à homofobia e à manipula-
ção de resultados em competições esportivas. 

3 http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/
about-this-office/single-view/news/unes-
co_publishes_portuguese_version_of_
the_new_international/ Acesso: Janeiro de 
2019.

4 http://unesdoc.unesco.org/
images/0023/002354/235409POR.
pdf Acesso: Janeiro de 2019



185Arquivo Histórico

Carta Internacional da Educação 
Física e do Esporte da UNESCO5

21 de novembro de 1978
Preâmbulo 

A Conferência Geral da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura, reunida em Paris para sua 20° 
sessão, no dia 21 de novembro de 1978, 

Recordando que na Carta das Nações Unidas 
os povos proclamaram sua fé nos direitos hu-
manos fundamentais, bem como na dignida-
de e no valor da pessoa humana, e afirmaram 
sua determinação de promover o progresso 
social e melhores condições de vida, 
Recordando que pelos termos da Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos, todas 
as pessoas são titulares de todos os direitos e 
liberdades nela estabelecidos, sem qualquer 
tipo de discriminação com base em raça, cor, 
sexo, língua, religião, convicção política ou 
opinião, origem nacional ou social, situação 
econômica, nascimento ou qualquer outra, 

Consciente de que uma das condições essen-
ciais para o exercício efetivo dos direitos hu-
manos consiste em que as pessoas sejam livres 
para desenvolver e preservar suas aptidões físi-
cas, intelectuais e morais, e que, consequente-
mente, o acesso à educação física e ao esporte 
deve ser assegurado e garantido a todos, 

Consciente de que preservar e desenvolver 
as aptidões físicas, intelectuais e morais do 
ser humano melhora a qualidade de vida nos 
âmbitos nacional e internacional, 

Acreditando que a educação física e o esporte 
devem contribuir de forma mais efetiva para 
inculcar os valores humanos fundamentais sub-
jacentes ao pleno desenvolvimento dos povos, 

Ressaltando que, nesse sentido, a educação fí-
sica e o esporte devem buscar promover uma 

5 Redação original

maior comunhão entre os povos e entre as pes-
soas, juntamente com a competição saudável, 
a solidariedade e a fraternidade, o respeito mú-
tuo e o entendimento, e o respeito total pela in-
tegridade e pela dignidade dos seres humanos, 

Considerando que tanto os países industria-
lizados como os países em desenvolvimento 
têm responsabilidades e obrigações para re-
duzir as disparidades que continuam a existir 
entre eles, com relação ao acesso universal e 
gratuito à educação física e ao esporte,

Considerando que integrar a educação física 
e o esporte ao meio ambiente natural signi-
fica enriquecê-los e inspirar respeito quanto 
aos recursos do planeta, e uma preocupação 
com sua conservação e utilização para o bem 
maior da humanidade como um todo, 

Levando em consideração a diversidade 
dos meios de treinamento e de educação 
existentes no mundo, mas constatando que, 
não obstante as diferenças entre as estruturas 
esportivas nacionais, é evidente que a educa-
ção física e o esporte não se limitam somente 
ao bem-estar físico e à saúde, mas também 
contribuem para o pleno e equilibrado de-
senvolvimento do ser humano, 

Levando em consideração, ademais, os 
enormes esforços que devem ser realizados 
antes que o direito à educação física e ao 
esporte possa se tornar uma realidade para 
todos os seres humanos, 

Ressaltando a importância da paz e da ami-
zade entre os povos, e a cooperação entre 
organizações internacionais, governamentais 
e não governamentais, responsáveis pela edu-
cação física e pelo esporte, 

Proclama esta Carta Internacional com o 
propósito de colocar o desenvolvimento da 
educação física e do esporte a serviço do pro-
gresso humano, promovendo seu desenvolvi-
mento e instando governos, organizações não 
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governamentais competentes, educadores, fa-
mílias e as pessoas em geral a se guiarem por 
ela, a disseminá-la e a colocá-la em prática.
Artigo 1. 
A prática da educação física e do esporte é 
um direito fundamental de todos 

1.1. Todo ser humano tem o direito funda-
mental de acesso à educação física e ao esporte, 
que são essenciais para o pleno desenvolvimen-
to da sua personalidade. A liberdade de desen-
volver aptidões físicas, intelectuais e morais, 
por meio da educação física e do esporte, deve 
ser garantido dentro do sistema educacional, 
assim como em outros aspectos da vida social. 

1.2. Todas as pessoas devem ter oportunida-
des plenas, de acordo com as tradições nacio-
nais de esporte, de praticar a educação física 
e o esporte, com isso melhorando sua forma 
física e atingindo um nível de realização no 
esporte que corresponda ao seu talento. 

1.3. Oportunidades especiais devem ser disponi-
bilizadas aos jovens, incluindo crianças em idade 
pré-escolar, idosos e pessoas portadoras de defi-
ciências, a fim de possibilitar o desenvolvimento 
pleno de sua personalidade, por meio de progra-
mas de educação física e de esportes adequados às 
suas necessidades. 
Artigo 2. A educação física e o esporte constituem 
um elemento essencial da educação ao longo da 
vida no sistema educacional como um todo 
2.1. A educação física e o esporte, como di-
mensões essenciais da educação e da cultura, 
devem desenvolver habilidades, força de von-
tade e autodisciplina em todos os seres huma-
nos, como membros plenamente integrados à 
sociedade. A continuidade da atividade física 
e a prática de esportes devem ser asseguradas 
por toda a vida, por meio de uma educação ao 
longo da vida, integral e democrática. 

2.2. No âmbito individual, a educação e o 
esporte contribuem para a manutenção e a 
melhora da saúde, proporcionam uma ati-

vidade saudável de lazer e permitem que as 
pessoas superem os inconvenientes da vida 
moderna. No âmbito da comunidade, eles 
enriquecem as relações sociais e desenvolvem 
o jogo limpo (fair play) que é essencial não 
apenas para o esporte em si, mas também 
para a vida em sociedade. 

2.3. Os sistemas de educação como um 
todo devem considerar o devido lugar e im-
portância da educação física e do esporte, 
para estabelecer um equilíbrio e fortalecer 
vínculos entre as atividades físicas e outros 
componentes da educação. 

Artigo 3. 
Os programas de educação física e de es-
porte devem satisfazer as necessidades in-
dividuais e sociais 

3.1. Os programas de educação física e de 
esporte devem ser elaborados de forma a sa-
tisfazerem as necessidades e as características 
pessoais de seus praticantes, assim como as 
condições institucionais, culturais, socioeco-
nômicas e climáticas de cada país. Deve ser 
dada prioridade às necessidades de grupos 
sociais desfavorecidos.

3.2. No processo da educação em geral, os 
programas de educação física e de esporte de-
vem, por meio de seus conteúdos e horários, 
auxiliar a criar hábitos e padrões de compor-
tamento condizentes ao pleno desenvolvi-
mento da pessoa humana. 

3.3. De acordo com o ideal olímpico, o espor-
te competitivo, mesmo quando na forma de 
espetáculo, deve cumprir o propósito do es-
porte educacional, do qual representa o ápice. 
Não deve, de forma alguma, ser influenciado 
por interesses comerciais que visam ao lucro. 

Artigo 4. 
O ensino, o treinamento e a gestão da edu-
cação física e do esporte devem ser realiza-
dos por pessoal qualificado 
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4.1. Todas as pessoas que assumem a respon-
sabilidade profissional pela educação física 
e pelo esporte devem ter a formação e as 
qualificações adequadas. Elas devem ser cui-
dadosamente selecionadas em número sufi-
ciente e devem receber formação, preliminar 
e avançada, para assegurar que atinjam níveis 
adequados de especialização. 

4.2. “Pessoal voluntário”, com treinamento 
e supervisão adequados, pode fornecer uma 
contribuição valiosa para o desenvolvimento 
integral do esporte e incentivar a participa-
ção da população na prática e na organização 
de atividades físicas e esportivas. 

4.3. Devem ser estabelecidos sistemas adequa-
dos para a formação de pessoal de educação fí-
sica e de esporte. Profissionais que receberam tal 
treinamento devem ocupar posições em confor-
midade com as tarefas por eles realizadas. 

Artigo 5. 
Equipamentos e instalações adequadas são 
essenciais para a educação física e o esporte 

5.1. Devem ser disponibilizados equipa-
mentos e instalações suficientes e adequados, 
para possibilitar a participação intensiva e se-
gura, dentro e fora da escola, em programas 
de educação física e de esporte. 

5.2. Governos, autoridades públicas, escolas 
e agências privadas pertinentes, em todos os 
âmbitos, são responsáveis por unirem forças e 
planejarem, em conjunto, a disponibilização 
e o melhor uso das instalações, locais e equi-
pamentos para a educação física e o esporte. 

5.3. É essencial que planos de desenvolvi-
mento, urbano e rural, incluam as necessi-
dades de longo prazo, no que diz respeito 
a instalações, locais e equipamentos para a 
educação física e o esporte, levando em con-
sideração as oportunidades oferecidas pelo 
meio ambiente natural. 

Artigo 6. 
Pesquisa e avaliação são componentes in-
dispensáveis para o desenvolvimento da 
educação física e do esporte 

6.1. A pesquisa e a avaliação na educação fí-
sica e no esporte devem ter em vista o pro-
gresso de todas as modalidades esportivas, 
auxiliando-as a propiciar melhoras na saúde 
e na segurança de seus praticantes, bem como 
nos métodos de treinamento e nos procedi-
mentos de organização e de gestão. Assim, o 
sistema educacional será beneficiado com as 
inovações pensadas para desenvolver melhores 
métodos de ensino e padrões de desempenho. 
6.2. As implicações sociais da pesquisa científica 
neste campo não devem ser ignoradas, mas orien-
tadas de forma a não permitirem aplicações ina-
dequadas dentro da educação física e do esporte. 

Artigo 7. 
Informações e documentação auxiliam na 
promoção da educação física e do esporte 

7.1. A coleta, o fornecimento e a dissemina-
ção de informações e de documentação sobre 
a educação física e o esporte constituem uma 
importante necessidade. Em especial, existe a 
necessidade de fazer circular informação sobre 
os resultados de pesquisas e de estudos de ava-
liação de programas, experiências e atividades. 
Artigo 8. Os meios de comunicação de mas-
sa devem exercer uma influência positiva so-
bre a educação física e o esporte 

8.1. Sem prejuízo ao direito de liberdade de 
informação, é essencial que todas as pessoas 
envolvidas com os meios de comunicação de 
massa tenham plena consciência de suas res-
ponsabilidades quanto à importância social, 
ao propósito humanístico e aos valores mo-
rais presentes na educação física e no esporte. 

8.2. As relações entre os profissionais dos meios 
de comunicação de massa e os especialistas em 
educação física e esporte devem ser próximas 
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e baseadas na confiança mútua, para exercer 
uma influência positiva na educação física e no 
esporte e, assim, assegurar informações objeti-
vas e bem fundamentadas. O treinamento dos 
profissionais de mídia pode incluir elementos 
relacionados à educação física e ao esporte. 

Artigo 9. 
Instituições nacionais desempenham um 
papel fundamental na educação física e no 
esporte 

9.1. É fundamental que autoridades públi-
cas de todos os níveis, bem como órgãos não 
governamentais especializados, incentivem as 
atividades esportivas e de educação física que 
tenham valor educacional mais evidente. Suas 
ações devem consistir no fortalecimento da 
legislação e da regulamentação, de modo a 
fornecer assistência material e a adoção de to-
das as outras medidas que visem a incentivar, 
estimular e controlar. As autoridades públicas 
também devem assegurar que sejam adotadas 
medidas fiscais que incentivem tais atividades. 

9.2. É atribuição de todas as instituições res-
ponsáveis pela educação física e pelo esporte 
promover um plano de ação consistente, geral e 
descentralizado, dentro do marco da educação 
ao longo da vida, para permitir a continuidade 
e a coordenação entre as atividades físicas com-
pulsórias e as praticadas de forma espontânea. 

Artigo 10. 
A cooperação internacional é um pré-re-
quisito para a promoção universal e equi-
librada da educação física e do esporte 

10.1. É essencial que os Estados e as orga-
nizações (não governamentais, intergoverna-
mentais, internacionais e regionais) respon-
sáveis pela educação física e pelo esporte, e 
nas quais os países interessados são represen-
tados, assegurem um lugar de maior desta-
que para a educação física e o esporte na coo-
peração internacional bilateral e multilateral. 

10.2. A cooperação internacional deve ser 
incentivada, por partes completamente de-
sinteressadas, a promover e estimular o de-
senvolvimento endógeno neste campo. 

10.3. Por meio da cooperação e da busca de 
interesses mútuos na linguagem universal da 
educação física e do esporte, todos os povos 
contribuirão para a preservação da paz du-
radoura, do respeito mútuo e da amizade e, 
consequentemente, para a criação de um am-
biente propício para a solução de problemas 
internacionais. A estreita colaboração entre 
todas as agências (governamentais e não go-
vernamentais, nacionais e internacionais) in-
teressadas, baseada no respeito pelas compe-
tências específicas de cada uma, certamente 
incentivará o desenvolvimento da educação 
física e do esporte ao redor do mundo.
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