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Programa Forças no Esporte – Programa Segundo Tempo 
 
 
1 – O QUE É O PROFESP? 
 

O Programa Forças no Esporte (PROFESP), vertente do Programa Segundo Tempo do Governo 
Federal, foi implantado em 2003. É um programa social desenvolvido pelo Ministério da Defesa, em 
parceria com o Ministério da Cidadania, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o 
Ministério da Educação.  

 
O Projeto João do Pulo (PJP) é uma vertente do PROFESP, em fase de implantação, que busca 

atender a pessoas com deficiência (PcD). 
 
As atividades são conduzidas por Organizações Militares da Marinha do Brasil, do Exército 

Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, com parcerias federais, estaduais e municipais, na esfera pública 
e privada. 

 
Dado o seu caráter social, inclusivo e educacional, o PROFESP e o PJP podem ser considerados 

como programas de fortalecimento da Soberania Nacional e da Segurança Pública, por promoverem o 
desenvolvimento moral, físico, intelectual, cidadão e social, a autoestima e o sentimento de pertencimento 
de parcela importante de nossa população. 
 
2 – QUAL A SUA FINALIDADE? 
 

Promover a valorização pessoal, fortalecer a integração social e a cidadania e reduzir riscos 
sociais dos beneficiados, por meio do acesso à prática de atividades esportivas e físicas saudáveis e de 
atividades socialmente inclusivas, realizadas no contraturno escolar. 

 
O PROFESP tem, como público-alvo, crianças, jovens, adolescentes com idade entre 6 e 18 anos, 

em situação de vulnerabilidade social, regularmente matriculados na rede oficial de ensino. O PJP atende 
a pessoas com deficiência, priorizando aquelas enquadradas em condições semelhantes ao PROFESP. 
 
3 – QUAIS AS AÇÕES EFETIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROFESP? 
 

 Desenvolvimento de valores sociais e cidadania; 

 Redução da exposição aos riscos sociais; 

 Desenvolvimento da capacidade física e da habilidade motora; 

 Apoio com reforço educacional, cultural e social; 

 Apoio com reforço alimentar; 

 Melhoria da infraestrutura de apoio ao PROFESP-PST; E 

 Revelação de talentos. 

                                                                                                               
4 – QUAL A SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA? 

 
O PROFESP funciona em aproximadamente 123 cidades em todos os Estados da Federação e 

no Distrito Federal, envolvendo cerca de 202 Organizações Militares das três Forças, beneficiando 
aproximadamente 29.500 crianças, adolescentes e jovens, inclusive no interior da Amazônia Brasileira, 
junto a comunidades indígenas. 

O PJP, em fase de implantação, iniciou suas atividades em caráter experimental em 2019 com os 
seguintes núcleos de atividade: 

- Rio de Janeiro/RJ: Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), Centro de 
Capacitação Física do Exército (CCFEx), Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA) e Colégio Militar do 
Rio de Janeiro (CMRJ); 

- Brasília/DF: Colégio Militar de Brasília (CMB); 
- Manaus/AM: Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS); 
- Montes Claros/MG: 55º Batalhão de Infantaria (55º BI); e 
- Vila Velha/ES: 38º Batalhão de Infantaria (38º BI). 
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5 – QUAL O NÚMERO DE BENEFICIADOS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 – O PROGRAMA TEM AMPARO LEGAL? 
 
 

A Lei Complementar Nº 97, de 9 de junho de 1999 (que dispõe sobre as normas gerais para a 
organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas) proporciona o necessário amparo legal para 
as atividades desenvolvidas pelo PROFESP e PJP, nos seguintes termos: 

 
“Art. 16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o 

desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da República. 
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, integra as referidas ações de caráter geral, a 

participação em campanhas institucionais de utilidade pública ou de interesse social.” 
 
O PROFESP e PJP estão institucionalizados pelo Decreto Nº 10.085/2019, de 05 de novembro de 

2019.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Região Norte 
MB    - 1.670 
EB      - 2.207 
FAB   -    570 
Total - 4.447 Região Nordeste 

MB   -  2.840 
EB     - 2.175 
FAB   - 1.450 
Total - 6.465 Região Centro-Oeste 

MB   -       900 
EB     -   2.814 
FAB   -      760 
Total -  4.474 Região Sudeste 

MB   - 4.130 
EB     - 2.612 
FAB   - 3.150 
Total - 9.892 

Região Sul 
MB   -     610 
EB     - 2.640 
FAB   - 1.030 
Total - 4.280 

Total Geral 29.558 

Número de Participantes do 

PROFESP por Força e Região 
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7 – O QUE AS CRIANÇAS FAZEM NOS NÚCLEOS DO PROFESP? 
  
 

   
Aprendendo a produzir e a respeitar regras sociais (Belém/PA) 

 
 
 

     
 Momento cívico - Dia da Independência (Brasília/DF)      Encerramento das atividades anuais (Guaratinguetá/SP)  
 
 

 

 

     
                       Projeto João do Pulo na Marinha do Brasil e no Exército Brasileiro (Rio de Janeiro/RJ) 
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8 – O PROFESP SOMENTE ATENDE NOS GRANDES CENTROS? 
 
 

 

   
Comunidades indígenas Baré, Tukano e Baniwa (São Gabriel da Cachoeira/AM) 

 

   
O PROFESP presente em nossos Pelotões Especiais de Fronteiras-PEF (Estirão do Equador, Javari/AC) 

 

   
O PROFESP em Organizações Militares de Cavalaria do Exército - Equoterapia e Equitação (Alegrete/RS)  

 

 
O Projeto João do Pulo na Força Aérea Brasileira (Rio de Janeiro/RJ) 
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9 – COMO FUNCIONA O PROFESP? 
 

Cada Núcleo é composto, preferencialmente, por 100 crianças, sob a orientação de um 
coordenador e monitores, que desenvolvem atividades físicas, esportivas, adaptadas, educacionais, 
culturais, sociais, de cidadania, de segurança alimentar e de revelação de talentos, no contraturno escolar.  

 
 
 

       
                  Iniciação desportiva - Basquetebol, Voleibol e Futebol (Blumenau/SC) e Coral (Brasília/DF)                  

 

 

   
                Atividades direcionadas à educação física inclusiva para pessoas com deficiência (Brasília/DF) 
 

  

   
                                                          Esporte adaptado (Rio de Janeiro/RJ) 
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10 – O PROFESP SÓ DISPONIBILIZA ATIVIDADES DESPORTIVAS? 
 

 

    
            Cuidados com a saúde (Recife/PE)                                           Valorização da vida (RJ) 
 
 

    
               Letramento e cultura (Curitiba/PR)                                 Comprometimento ambiental (Manaus/AM) 
 

 

   
         Conhecendo o Brasil: FAB (Anápolis/GO)                    Trabalho em equipe (São Gabriel da Cachoeira/AM) 
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11 – QUAL A INFRAESTRUTURA E AS MODALIDADES DISPONÍVEIS NOS QUARTÉIS? 
 

Para desenvolver atividades do PROFESP, os Comandantes das Organizações Militares 
exercitam de sua criatividade e capacidade de planejamento, sempre com segurança. Todas as 
atividades socialmente inclusivas são válidas! Sempre sob o lema “CARINHO COM DISCIPLINA”!  

 
As modalidades de esportes oferecidas são bastante diversificadas em função das peculiaridades 

das instalações disponíveis em cada uma das Organizações Militares.  
 
As crianças são atendidas em um ambiente onde se cultua a educação e o respeito. Sentem-se 

valorizadas e têm sua autoestima fortalecida. 
 

     
         Readequação de instalações para atender o PROFESP – reforço escolar em sala de aula (Palmas/TO) 
  

 

     
                  Iniciação à Vela (Palmas/TO)                                                       Natação (Ladário/MS) 
 

     
                       Atletismo (Cuiabá/MT)                                                          Remo (Rio de Janeiro/RJ) 
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12 – E OS RESULTADOS ALCANÇADOS? 
 

• Educacional - redução da evasão escolar e incremento do rendimento educacional; 

• Social - diminuição da violência junto à família e à sociedade, aumento da consciência ambiental e 

de cidadania, ampliação da integração social e valorização da vida em sociedade; 

• Cultural - desenvolvimento do interesse pela cultura nacional e local; 

• Cidadania - fortalecimento da autoestima, do sentimento de pertencimento e da percepção de 

direitos e deveres; 

• Físico e desportivo - atividade física e esportiva, trabalho em equipe, desenvolvimento do sadio 

espírito competitivo, valorização da meritocracia e desenvolvimento de habilidades motoras; e 

• Segurança alimentar - alimentação saudável em apoio às atividades e reeducação alimentar. 

     

          
        Jogos do PROFESP no RS (Santa Maria/RS)                       Jogos do PROFESP na Bahia (Salvador/BA) 

 
 

      
                       Futebol (Santa Maria/RS)                                        Basquetebol (São Gabriel da Cachoeira/AM) 
 

 

       
                      Artes marciais (Curitiba/PR)                             Autoestima, sentimento de pertencimento (Brasília/DF) 
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13 – O PROFESP TEVE ÊXITO NA DETECÇÃO DE TALENTOS? 

Embora não seja a sua finalidade principal, tem sido comum a detecção de talentos em diversas 

áreas, inclusive na desportiva e na profissional. O Programa busca, principalmente, estimular o jovem a 

se identificar com atividades em que possa desenvolver suas potencialidades e realizar-se como cidadão.  

                                      
 

 

 

 

 

 

                                          
                                         

 

 

 
      

 

 

                                                                 
 

 
 

 

                      Joseías Ferreira das Chagas 
Ex-aluno do PROFESP do Grupamento de Fuzileiros Navais 
(Brasília/DF) - destaque no atletismo. Atualmente é Sargento 
do Exército e Atleta de Alto Rendimento. 

Vitor Hugo – campeão Estadual de decatlo; Lucas Edvaldo 
- campeão estadual de salto em altura; Prof. Ormandino - 
treinador; Leonardo Freitas - campeão estadual do decatlo 
sub-18; Douglas de Oliveira - campeão estadual sub-18 
nos 1.500m rasos e 2.000m c/ obstáculos.  
 

    Guilherme Ferreira Santos Silva 
Ex-aluno do PROFESP do 55º Batalhão 
de Infantaria (Montes Claros/MG). Em 
2018, foi aprovado em 1º Lugar no 
vestibular de medicina para duas 
faculdades. 

                      Kauã de Souza Crespo 
Aluno do PROFESP do Centro de Educação 
Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN/RJ). 
Iniciou no Caratê em 2018. Conquistou seis 
medalhas de ouro e duas de prata em 
competições estadual, nacional e internacional. 

               Paulo André 
Ex-aluno do PROFESP do 
Grupamento de Fuzileiros 
Navais (Brasília/DF). Em 2018 
conquistou seu 1º ponto pela 
Associação de Tenistas 
Profissionais (ATP). 

                   Hanley Ribeiro   
Aluna do PROFESP do Centro de 
Educação Física Alte Adalberto 
Nunes (CEFAN/RJ). Campeã 
Estadual nos 400m rasos.  
 
 
  

                                 Gabriel Silva de Souza 
Aluno do PROFESP do Gpto de Fuz. Navais de Brasília desde 2018. 
Foi 1º lugar nos Jogos de Brasília em corrida de 75m e 2º nos 250m. 
No Brasileiro da categoria foi 2º lugar nos 75m e 3º lugar nos 250m. 
Contemplado com o Programa Bolsa Atleta do GDF em fev/2020.       
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14 – QUAIS AS AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO PARA O FORTALECIMENTO DO PROFESP? 
 

O Ministério da Defesa vem buscando parcerias locais com os governos estaduais e municipais, 
entidades civis, organizações não governamentais, parlamentares, entre outros, para fortalecer o 
Programa, melhorar as instalações para o conforto das crianças atendidas e ampliar o universo de 
beneficiados. Tem buscado, também, parceiros que ofereçam programas de ensino profissionalizante aos 
beneficiados. 
 

14.1 – Secretaria Especial do Esporte/Ministério da Cidadania 
 
Apoia na contratação professores/monitores, na aquisição de materiais esportivos e uniformes e 

na capacitação pedagógica. 

                       
                        Uniforme                                                Material esportivo adquirido pelas Organizações Militares 

 

                               
Reunião gerencial com os Comandantes de Organizações Militares que desenvolvem voluntariamente o 

PROFESP - oportunidade de intercâmbio das boas práticas e padronização de procedimentos 
 

14.2 – Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Ministério da Cidadania 
 
Apoia as Organizações Militares na oferta de uma alimentação saudável e de qualidade, composta 

de café e almoço, para os alunos da manhã, e almoço e lanche, para os alunos da tarde, e permite a sua 
inserção no Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado (PNIV). 

 

                       
Café da manhã, almoço e lanche - alimentação saudável e reeducação alimentar (Belém/PA e Brasília/DF) 
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14.3 – Secretaria Nacional da Juventude/Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
 

 
Contribui para melhoria da infraestrutura dos Núcleos e consequentemente para a expansão do 

Programa, além de proporcionar aos jovens o acesso à aprendizagem em instituições educacionais 
especializadas, à inserção no mercado de trabalho e à inclusão social.  

 
14.4 – Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência/Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos 

 
Contribui para que os beneficiados com deficiência tenham o acesso à aprendizagem, à inserção 

no mercado de trabalho, à inclusão e à integração social. 
 

14.5 – Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente/Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos 

 

 
Contribui para a integração e a articulação de políticas públicas direcionadas à criança e ao 

adolescente, no que for aplicável ao Programa. 
 

14.6 – Secretaria de Educação Básica/Ministério da Educação 
 

Contribui para a integração e a articulação de políticas públicas direcionadas à educação básica, 
nos ensinos fundamental e médio, no que for aplicável ao Programa. 

 
14.7 – Secretaria de Mobilidades Especializadas de Educação/Ministério da Educação 

 
Contribui para a integração e a articulação de políticas públicas direcionadas à educação especial, 

à educação bilíngue e à educação bilíngue de surdos, surdocegos e deficientes auditivos na perspectiva 
sociocultural, no que for aplicável ao Programa. 

 
 

14.8 – Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo 
 

 

Contribui para as ações relativas às atividades culturais previstas nos projetos e planos de trabalho 
do Programa. 

 
14.9 – Parceiros não governamentais 

Além das secretarias governamentais que apoiam o Programa, contamos com parcerias em 
diversas áreas, com entidades como o Centro Integrado Empresa-Escola, a Arquidiocese do Rio de 
Janeiro, a Fundação Banco do Brasil, o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico do Brasil, a 
Universidade Estácio de Sá, as Associações das APAE e das Pestalozzi, o Programa Educacional de 
Resistência às Drogas (PROERD),  

 
 

       
Acesso a várias modalidades esportivas e a integração entre militares e civis (Brasília/DF; Palmas/TO; Tefé/AM) 
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15 – O PROFESP EM AÇÃO! 
 
 

    
Prova de Orientação - chegada a um dos pontos, as medalhas conquistadas e a carta de orientação (Maceió/AL)  

 

              

     
Os professores do PROFESP anualmente realizam uma capacitação pedagógica (Rio de Janeiro/RJ) 

                                                                                             
 

 

    
Adoção de soluções criativas para o ensino de modalidades náuticas (Brasília/DF) 
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Modalidades com bola: as preferidas pelos alunos (Arraial Cabo/RJ; Manaus/AM) 

 
 
 

    
A presença das crianças alegrando os quartéis (Tefé/AM; Palmas/TO) 

 
 
 

    
Aulas de reciclagem de materiais - estímulo à criatividade e ao cuidado com o ambiente (Brasília/DF) 
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O PROFESP é a esperança de um futuro melhor para nossas crianças (Rio de Janeiro/RJ) 

 

                                                                                             

 
Usain Bolt com os alunos do PROFESP no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN/RJ) 

 

 

16 – QUER SABER MAIS SOBRE O PROFESP? 
 

Página oficial do Ministério da Defesa:  
Disponível em  https://www.defesa.gov.br/programas-sociais/programa-forcas-no-esporte 
 
Vídeo institucional: 
O Departamento do Desporto Militar produziu, em 2019, com o apoio do Centro de Comunicação 

Social da Aeronáutica, um vídeo institucional sobre o PROFESP, com informações relevantes do 
Programa.  Disponível em https://youtu.be/1qU9Cwyr0kw       

 
Prêmio Paz e Desporto 2016: 
O PROFESP concorreu ao prêmio internacional Peace & Sport Award 2016 (Prêmio Paz e 

Desporto 2016), no Principado de Mônaco. O Prêmio, criado em 2008, é concedido pela Organização 
pela Paz e pelo Esporte (L’Organization pour la Paix par le Sport) e recompensa instituições e indivíduos 
que tenham contribuído de modo significativo para a paz, o diálogo e a estabilidade social no mundo por 
meio do esporte. Disponível em https://youtu.be/4prCW7IKbd4 
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TV Defesa - PROFESP leva o esporte para crianças e adolescentes de todo o país: 
O Programa Forças no Esporte é uma extensão do Programa Segundo Tempo, do Ministério do 

Esporte. A TV Defesa conheceu um dos núcleos onde as Forças Armadas realizam essa atividade. 
Disponível em https://www.youtube.com/user/VideosDefesa    https://youtu.be/YQavNbHXYAE   

 
Projeto Navegar, a modalidade de vela na cidade de Aracaju: 
Vídeo sobre o Programa Forças no Esporte - Navegar na Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE). 

Disponível em http://g1.globo.com/se/sergipe/setv-2edicao/videos/t/edicoes/v/alunos-do-projeto-forcas-
no-esporte-aprendem-a-velejar/6901010/ 

  
PROFESP no 55º Batalhão de Infantaria/MG: 
Vídeo (PROFESP, minha vida)   sobre  a  rotina  do  Programa  e  depoimentos de alunos do 55º 

Batalhão de Infantaria, Montes Claros/MG. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=VBOqqPJ-
R1g  

 
PROFESP na Estação Rádio da Marinha em Brasília/DF:  
Vídeo sobre a cerimônia de celebração dos 10 anos do Programa Forças no Esporte na Estação 

Rádio da Marinha em Brasília/DF. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=TFOjv4tzyrw 
 
PROFESP na Capitania dos Portos do Araguaia/TO:  
Vídeo sobre a cerimônia de lançamento do Programa Forças no Esporte - Navegar é Preciso, com 

a entrega de vinte e cinco barcos Optmist pela Prefeitura de Tocantins. Disponível em 
https://youtu.be/8lxY7vwkomY 

 
PROFESP no 4º Batalhão de Polícia do Exército/PE: 
Vídeo sobre a rotina do Programa e depoimentos de alunos do 4º Batalhão de Polícia do Exército, 

em Recife/PE. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=HIjp8ziYoSY 
 
PROFESP no 62º Batalhão de Infantaria/SC: 
Vídeo sobre a rotina do Programa e depoimentos de alunos do 62º Batalhão de Infantaria do 

Exército, em Joinville/SCE. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=V-zwPs7V9LU 
 
PROFESP na ALA-1/DF: 
Vídeo sobre a solenidade de encerramento das atividades no final de ano com os alunos da ALA-

1, em Brasília/DF. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ePViV_IZBkk 
 
Site do PROFESP no âmbito da Força Aérea Brasileira (FAB): 
Disponível no endereço: www.profesp-fab.org  
 
 
 

17 – CONTATOS 
 

 
Secretária de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto (SEPESD) 

 

Departamento de Desporto Militar (DDM) 

E-mail: ddm@defesa.gov.br – Tel.:(61) 2023-5216 

Divisão de Programas e Projetos Sociais pelo Esporte (DIPSE) 

E-mail: profesp@defesa.gov.br – Tel.: (61) 2023-5138 

 

 
 

Seja voluntário no PROFESP!  
Junte-se ao time que faz a diferença por um mundo melhor. 
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