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RESUMO 

 

 

Ainda que a Constituição Federal de 1988 reconheça as práticas desportivas como um direito, 

a garantia do acesso às políticas de esporte e lazer permanece um desafio. Assim, este estudo 

objetivou realizar um diagnóstico das políticas e programas da Secretaria de Esporte e Lazer de 

Diadema (SP), sob a perspectiva do esporte como direito social, visando apresentar 

recomendações de ações práticas para a Secretaria, com base em experiências exitosas em 

outras localidades do Brasil. Para alcançar este objetivo, foi utilizado como método o modelo 

de análise de políticas públicas proposto por Subirats et al. (2008), além do mapeamento e 

análise de documentos públicos, marcos legais e atores que influenciam e orientam o 

funcionamento das políticas públicas esportivas. Foram realizadas também entrevistas 

semiestruturadas individuais com membros do quadro de funcionários da Secretaria e 

especialistas reconhecidos por suas experiências na área. A partir da realização do diagnóstico, 

identificaram-se os principais desafios, os quais estão relacionados à disponibilidade e à 

captação de recursos para o financiamento das políticas de esporte e lazer, bem como à ausência 

de uma estrutura formal de governança das políticas municipais que permitisse organizar as 

prioridades locais e articular soluções junto a outros atores. Três recomendações finais foram 

dadas: (1) A estruturação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer de Diadema, com a criação 

de espaços de articulação (conselho municipal e conferências) e com instrumentos de gestão e 

planejamento (plano municipal e mecanismos de monitoramento e avaliação); (2) a capacitação 

dos recursos humanos da Secretaria para a elaboração de projetos e captação de recursos; e (3) 

a realização de estudo de viabilidade para a elaboração de uma lei de incentivo municipal ao 

esporte. 

 

Palavras-chave: Esporte e Lazer; Sistema Nacional do Esporte; Política Pública; 

Administração Pública; Gestão Pública; Governança.  



 
 

ABSTRACT 

 

Even though the Federal Constitution of 1988 recognizes sporting practices as a right, 

guaranteeing the access to sport and leisure policies remains a challenge. For this reason, the 

objective of this study was to carry out a diagnosis of the public policies and programs 

developed by the Department of Sport and Leisure of the city of Diadema (SP), from the 

perspective of sport as a social right, aiming at presenting practical recommendations for the 

Department, based on successful experiences in other locations in Brazil. To achieve this 

objective, the method included the public policy analysis model proposed by Subirats et al. 

(2008), in addition to the mapping and the analysis of public documents, legal frameworks and 

actors that influence and guide the functioning of public policies in sport. Individual semi-

structured interviews were also carried out with members of the Department and experts 

renowned for their experiences in the field. From the completion of the diagnosis, the main 

challenges identified in Diadema are related to the availability of resources to finance sport and 

leisure policies, as well as the absence of a formal governance structure at the municipal level 

that would allow for the organization of local priorities and the articulation with other interested 

actors. Three final recommendations were given to the Department: (1) The structuring of the 

Municipal Sports and Leisure System, with formal articulation bodies (municipal council and 

conferences) and with management and planning tools (such as the Municipal Plan of Sports 

and Leisure and monitoring and evaluation mechanisms); (2) The training of the Department’s 

human resources aiming for the elaboration of sports projects and fundraising; and (3) Carrying 

out a feasibility study for the creation of a municipal sports incentive law. 

 

Keywords: Sports and leisure; National Sports System; Public policy; Public Administration; 

Public Management; Governance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O acesso à prática esportiva, além de fundamental para a qualidade de vida, é um direto 

de todos os cidadãos. De acordo com a Constituição Federal de 1988, “é dever do Estado fomentar 

práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um” (BRASIL, 1988). No 

entanto, apesar desta previsão constitucional, dados da Pesquisa Nacional por Amostra em 

Domicílios (PNAD) de 2015 revelam que cerca de 70% da população brasileira é constituída por 

não praticantes de atividades físicas e esportivas (AFE) (IBGE, 2015). 

O Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano do Brasil publicado em 2017 pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) alertou para a necessidade de se 

olhar para a promoção das AFEs do ponto de vista da equidade de acesso. Quando considerados 

diferentes grupos da população brasileira, com base em marcadores sociais, o número de 

praticantes se altera consideravelmente, de acordo com o Índice de Iniquidade da Prática de AFEs 

proposto pelo documento. As pessoas que possuem rendimento mensal domiciliar superior a 

cinco salários-mínimos têm um envolvimento com a prática das AFEs 71% superior à população 

geral acima de 15 anos. Além disso, o índice de prática de AFE da população branca é 12% maior 

do que o da população negra, e as pessoas com alguma deficiência (intelectual, visual, auditiva 

ou física) têm índice 50% inferior àquelas que declaram não ter deficiências, apenas para citar 

alguns exemplos (PNUD, 2017). 

A área de política pública para o esporte como campo de estudo é ainda incipiente se 

comparada a outras políticas sociais (como saúde e educação). Entretanto, a atuação do Estado 

visando a formulação e implementação de políticas públicas na área do esporte e lazer constitui 

um importante objeto de análise, sobretudo se considerado o crescimento do esporte enquanto 

fenômeno social nos últimos anos (BUENO, 2008).  

Um levantamento realizado por Bernabé et al. (2020) sobre os estudos e projetos de 

pesquisa a respeito da temática “gestão pública municipal do esporte e lazer” concluiu que os 

pontos discutidos nas publicações na área possuem características recorrentes, apesar de estarem 

localizadas em contextos distintos. De acordo com os autores, dentre as principais dificuldades 

enfrentadas pelos agentes públicos, se destacam: a falta ou a insuficiência de recursos e 

investimentos; a baixa prioridade que a área do esporte e lazer possui na administração pública – 

reflexo da limitação financeira dos municípios brasileiros; o baixo número de agentes públicos; e 

a baixa quantidade de ações continuadas na área – dada a prevalência de ações pontuais e 

esporádicas (BERNABÉ et al., 2020). 
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Na administração pública, o esporte encontra-se diluído em outros setores sociais que o 

utilizam como instrumento para diversos fins – como o “afastamento dos jovens das drogas” ou 

a “redução de doenças crônicas não transmissíveis” (PNUD, 2017). Contudo, não é correto 

ignorar o esporte enquanto bem cultural, historicamente construído e legitimado como direito de 

todos – independentemente das instrumentalizações que pode vir a receber (LINHALES, 2001). 

Assim, sem incorrer no risco de condenar as AFEs como instrumento para outros fins, o foco que 

se pretende dar aqui reside na promoção das AFEs enquanto práticas com valor próprio e que 

propiciam experiências positivas, de convivência, de divertimento, de convívio social e por meio 

do movimento corporal. Ressalta-se que essas práticas podem ser acompanhadas de efeitos 

positivos em diversas áreas, inclusive na saúde, educação e empregabilidade. 

Existem diversas definições na literatura do que é política pública. Lynn (1980) a define 

como um conjunto de ações do governo que irão produzir determinados efeitos. Para Dye (1984), 

trata-se do que o governo escolhe fazer ou não fazer – entendendo a própria inação com uma 

forma de política pública. Já Lemieux (1995) entende que uma política pública está conformada 

por atividades orientadas para a solução de um problema público, em que atores públicos 

intervêm com interações estruturadas e que evoluem ao longo do tempo. A definição adotada 

neste trabalho, no entanto, é a de Subirats et al. (2008), pela completude de elementos que traz. 

Para os autores, uma política pública se define como 

 

uma série de decisões ou ações, intencionalmente coerentes, tomadas por 

diferentes atores, públicos e por vezes não públicos – cujos recursos, vínculos 

institucionais e interesses variam – a fim de resolver de maneira pontual um 

problema politicamente definido como coletivo. Este conjunto de decisões e 

ações dá lugar a atos formais, com um grau de obrigatoriedade variável, que 

tendem a modificar a conduta de grupos sociais que, se supõe, originaram o 

problema coletivo a ser resolvido (grupos-objetivo), a favor do interesse de 

grupos sociais que sofrem com os efeitos negativos do problema em questão 

(beneficiários finais). (SUBIRATS et al., 2008, p. 36, tradução nossa)  

 

Sob essa perspectiva, o objetivo geral desta pesquisa é colaborar com membros da 

Secretaria de Esporte e Lazer de Diadema para que possam compreender melhor os desafios 

enfrentados pela gestão pública no dia a dia, bem como propor e executar soluções efetivas. 

Como objetivos específicos, foram delimitados três: realizar um diagnóstico das políticas e 

programas de esporte e lazer formulados e implementados pela Prefeitura de Diadema, sob a 
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perspectiva do esporte como direito social; buscar iniciativas estruturadas na gestão pública 

para enfrentar desafios semelhantes aos identificados; e fornecer recomendações de ações 

práticas para a Secretaria de Esporte e Lazer. 

Para isso, este trabalho está dividido em sete partes, além desta introdução. A primeira é 

dedicada à apresentação do percurso metodológico da pesquisa. A segunda se concentra no 

referencial teórico escolhido como modelo para a etapa de análise das políticas esportivas de 

Diadema. A terceira parte concentra uma primeira avaliação do ecossistema atual das políticas de 

esporte, em âmbito internacional, nacional e local. A quarta parte traz os resultados das entrevistas 

semiestruturadas realizadas com os membros da Secretaria de Esporte e Lazer de Diadema, 

delimitando os principais desafios enfrentados pela gestão pública atual. Esses desafios servirão 

de base para as partes cinco e seis, que trarão, respectivamente, algumas experiências nacionais 

inspiradoras para lidar com esses desafios e as recomendações finais de ações para a Secretaria 

de Esporte e Lazer. Por fim, serão trazidas as considerações finais deste estudo. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Para alcançar os objetivos previamente delimitados, esta pesquisa utilizou como ponto 

de partida o modelo de análise de políticas públicas proposto por Subirats et al. (2008), que será 

melhor explicitado no capítulo dedicado ao Referencial Teórico. 

Ademais, foram realizados, inicialmente, um mapeamento e uma breve análise de 

documentos públicos, marcos legais, regras gerais e específicas e principais atores que 

influenciam e orientam o funcionamento das políticas públicas esportivas atualmente – em nível 

internacional, nacional e local. Esta etapa teve como objetivo captar uma primeira fotografia do 

ecossistema atual das políticas de esporte, antes de partir para uma análise focada no contexto 

diademense, evitando que diretrizes e desafios sistêmicos pudessem passar despercebidos 

durante a pesquisa.  

Em seguida, foram realizadas também entrevistas semiestruturadas individuais com 

pessoas diretamente envolvidas na implementação das políticas e dos programas de esporte e 

lazer, a fim de complementar a análise diagnóstica realizada anteriormente, com base nas 

experiências práticas dos participantes. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Conformidade 

Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio Vargas (CEPH/FGV) 

(Anexo 1), após autorização da Secretaria de Esporte e Lazer para coleta de dados. Após a 

obtenção do consentimento dos participantes, por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1), os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas individuais, presenciais e/ou remotas e audiogravadas. 

Os indivíduos selecionados para esta etapa são agentes públicos membros do quadro da 

Secretaria de Esporte e Lazer de Diadema, maiores de idade, juridicamente capazes e sem 

necessidade de assistência para participação no estudo. A interação com esses participantes é 

considerada fundamental para captar a visão do corpo de servidores que compõem a Secretaria 

de Esporte e Lazer sobre as políticas públicas em execução e a respeito das expectativas desses 

atores para a área. Em um segundo momento, identificou-se a necessidade de entrevistar atores 

fora da Secretaria de Esporte e Lazer, com o objetivo de captar experiências e boas práticas em 

outras localidades que pudessem servir de referência para a superação dos desafios identificados 

nas políticas públicas esportivas do município. 

Para a realização das entrevistas semiestruturadas individuais, o recrutamento dos 

participantes da pesquisa foi iniciado a partir da técnica da “bola de neve” (snowball), em que 

o primeiro participante recrutado referencia um possível participante seguinte, que atenda aos 
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critérios de seleção do estudo, e assim sucessivamente (VINUTO, 2014). Em virtude de parceria 

já estabelecida em Termo de Referência com a Secretaria de Esporte e Lazer (Anexo 2) para o 

desenvolvimento desta pesquisa, a então Secretária Luciana Avelino foi convidada como 

primeira participante da pesquisa, indicando, na sequência, novos nomes para a entrevista. 

Estabeleceu-se essa dinâmica até alcance do critério de saturação de informações necessárias 

para a pesquisa, sendo este um indicador para a interrupção da coleta de dados. Para os 

entrevistados externos à Secretaria, o primeiro participante partiu de uma indicação do 

orientador deste estudo, e os dois nomes seguintes foram recrutados igualmente pela técnica da 

“bola de neve”.  

As entrevistas foram realizadas entre setembro e outubro de 2021, com oito membros 

da SEL e com três especialistas externos à Secretaria de Diadema, totalizando onze 

participantes. Os dados coletados durante as entrevistas semiestruturadas foram anonimizados 

para preservar a identidade dos participantes, utilizando as técnicas de pseudonimização, 

generalização e supressão de atributos que pudessem ser usados para identificar os 

participantes. Este procedimento foi fundamental para que os participantes se sentissem seguros 

para compartilhar falhas, omissões ou críticas que pudessem incorrer riscos pessoais e 

profissionais.  

Também por esta razão, e pelo fato de a pesquisa contar com um número de participantes 

reduzido, optou-se por não identificar os participantes no momento da citação de trechos das 

transcrições das entrevistas nem mesmo pelo uso de letras, números ou nomes fictícios, no 

intuito de evitar que o cruzamento de trechos em contextos diferentes permitisse a identificação 

dos indivíduos. É importante ressaltar que o foco primordial da pesquisa é entender o 

funcionamento das políticas e dos programas de esporte e lazer em termos normativos, 

institucionais, de governança, de processos e de resultados, e não aprofundar o estudo em casos 

específicos de eventuais falhas ou omissões. 

As entrevistas ocorreram na própria sede da Secretaria de Esporte e Lazer, localizada 

no Ginásio Mané Garrincha, ou em plataforma digital de comum acordo entre o(a) participante 

e a pesquisadora, entre os meses de setembro e outubro de 2021. Para os participantes que 

optaram por participar via plataformas digitais, foi solicitado que tivessem acesso à internet e a 

um equipamento que viabilizasse os encontros virtuais, como smartphone, computador ou 

tablet. O registro do consentimento para participação da pesquisa ocorreu tanto por meio físico 

quanto virtual, via Google Forms, e as entrevistas foram audiogravadas (ou videogravadas, no 
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caso das entrevistas virtuais) e posteriormente transcritas, sem que houvesse qualquer uso de 

imagem dos participantes. 

Para realização das entrevistas, foram utilizados dois roteiros de perguntas norteadoras 

(um para os profissionais da SEL e outro para os especialistas externos), conforme consta no 

Apêndice 2 – Roteiros de Entrevistas. É importante destacar que, durante o processo de 

realização das entrevistas, mesmo que se utilize um roteiro de perguntas, este não deve ser 

rígido, tampouco o único instrumento para captação da experiência dos participantes. É 

essencial que o pesquisador faça sempre novos questionamentos e esteja sempre alerta à 

realidade na qual se encontram os participantes, a fim de compreender e explorar com mais 

profundidade o objeto estudado (SQUIRE, 2008). Por isso, outras perguntas foram adicionadas 

ao Roteiro de Entrevistas proposto inicialmente no decorrer da conversa, de acordo com os 

temas trazidos pelos entrevistados. 

Apresentados esses elementos do percurso metodológico, é essencial trazer aqui a 

caracterização dos participantes, tanto os membros da SEL quando os especialistas externos. 

Dentre os oito membros da Secretaria de Esporte e Lazer de Diadema entrevistados, três 

(37,5%) eram do sexo feminino e cinco (62,5%), do sexo masculino. Todos os participantes 

eram graduados em Educação Física, sendo que dois deles possuíam uma segunda graduação 

(em Pedagogia e Turismo) e um deles uma pós-graduação (em Serviço Social). 

 Considerando os dados sobre o vínculo dos entrevistados com Secretaria, sete deles 

(87,5%) eram professores de educação física concursados no município e apenas um (12,5%) 

possuía cargo comissionado. Com relação ao tempo de vínculo formal junto à SEL, o intervalo 

de maior frequência foi entre dez e vinte anos de atuação na administração municipal, 

concentrando cinco (62,5%) entrevistados. Apenas um entrevistado possuía vínculo inferior a 

esse intervalo e os demais apresentavam vínculo entre vinte e trinta anos. Todos os dados de 

caracterização dos participantes estão sintetizados no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Caracterização dos participantes da pesquisa 

Características N (%) 

Sexo  

Feminino 3 (37,5) 

Masculino 5 (62,5) 

Área de formação (graduação)  

Educação Física 8 (100) 

Turismo 1 (12,5) 

Pedagogia 1 (12,5) 

Área de formação  (pós-graduação)  

Serviço Social (mestrado)  1 (12,5) 

Pós-Graduação não declarada 7 (87,5) 

Tipo de vínculo com a SEL  

Concursado 7 (87,5) 

Cargo comissionado  1 (12,5) 

Tempo de vínculo formal com a SEL (anos)  

x < 10 1 (12,5) 

10 ≥ x < 20 5 (62,5) 

20 ≥ x < 30 2 (25) 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Com relação aos três membros externos à Secretaria de Esporte e Lazer entrevistados, 

todos eles atuaram diretamente na formulação de políticas esportivas em âmbito federal (no 

extinto Ministério do Esporte), estadual e/ou municipal, além de trabalharem com a temática 

na academia. As entrevistas se iniciaram com o relato da pesquisadora sobre a organização das 

políticas de esporte e lazer de Diadema e os principais desafios vividos cotidianamente pela 

SEL. A partir desta perspectiva, abriu-se espaço para que os participantes compartilhassem suas 

visões e experiências. 

O processo de obtenção do consentimento para participação da pesquisa e o processo de 

coleta de dados se mantiveram homogêneos em relação às entrevistas realizadas com os 

membros da SEL na etapa anterior. Contudo, ao final da fase de coleta e análise de dados, 

chegou-se à conclusão de que era importante, e até de bom tom, divulgar a identidade dos 

participantes desta etapa. Tendo em vista que o objetivo dessas entrevistas era dar visibilidade 

para o sucesso das experiências vividas e das estratégias adotadas pelos participantes diante dos 

desafios de políticas públicas do esporte e lazer, a identificação desses atores é também valiosa 

para que boas práticas se tornem conhecidas e para que os seus méritos também sejam 
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assegurados. Em situações nas quais pudesse haver algum risco profissional ou pessoal aos 

participantes, pelo compartilhamento de informações sensíveis, críticas, falhas ou omissões, 

suas identidades foram omitidas. Nestes termos, obteve-se o consentimento dos participantes 

desta etapa para divulgação de suas identidades. 

O primeiro entrevistado foi Ricardo Leyser Gonçalves, graduado em administração 

pública e ciências sociais e mestre em gestão e políticas públicas. Integrou a Secretaria de 

Esporte da Prefeitura de São Paulo (2001-2003), foi secretário da Secretaria Nacional de 

Esporte de Alto Rendimento (2009-2015), secretário executivo do Ministério do Esporte (2015-

2016) e ministro do Esporte interino (2016). Também foi secretário executivo do Comitê de 

Gestão dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 e responsável por coordenar as ações do Governo 

Federal para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Atualmente, é membro independente do 

Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil (COB). 

O segundo entrevistado foi Vicente José de Lima Neto, graduado em turismo e pós-

graduado em administração. Foi secretário de Cultura, Esporte e Lazer do município de Lauro 

de Freitas (BA) (2006-2008) e secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento 

Econômico do município de São Sebastião do Passé (BA) (2009-2011). No Ministério do 

Esporte, no período de 2011 a 2013, atuou como chefe de gabinete; secretário nacional de 

Educação, Esporte, Lazer e Inclusão Social; secretário executivo substituto e assumiu, em 

caráter interino, as funções de ministro. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Turismo 

(Embratur), Superintendente Regional da Fundação Nacional de Saúde no Estado da Bahia 

(Funasa) e secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) da Bahia. Desde 2019 

atua como diretor geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), 

autarquia vinculada à Setre que é responsável pela execução das políticas de esporte e lazer na 

Bahia. 

A terceira entrevistada foi Cassia Damiani, graduada e mestre em educação física, e 

doutora em ciências do movimento humano. Assumiu diversos cargos e funções no Ministério 

do Esporte entre 2003 e 2016, entre elas de assessora especial do ministro; diretora do 

Departamento de Esporte Universitário; diretora do Departamento de Planejamento e Gestão 

Estratégica, membro do Conselho Nacional do Esporte; e secretária-executiva substituta. Em 

2015, presidiu o Diagnóstico Nacional do Esporte e o grupo de trabalho criado para elaborar o 

projeto de lei do Sistema Nacional do Esporte. Atualmente, é professora adjunta da 

Universidade Federal do Ceará. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO: ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS E 

GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO 

 

Para embasar a estrutura da análise neste estudo, foi tomado como referência o modelo 

proposto por Subirats et al. (2008) no livro “Análisis y gestión de políticas públicas”, pelo olhar 

conferido aos diversos elementos que influenciam o processo de uma política pública. Os 

autores partem do modelo do ciclo de políticas públicas para dar suporte e sentido às decisões 

tomadas no marco de uma política pública, e não como um esquema rígido. Mesmo entendendo 

as possíveis limitações que o modelo possui – ao, por exemplo, induzir a uma visão legalista da 

ação pública, centrada nas ações e decisões do Estado, ou a uma visão cronológica da solução 

de um problema – ele tem a vantagem de possibilitar a realização de uma análise sequencial 

das etapas, dos desafios e dos atores envolvidos na política, reduzindo, assim, a complexidade 

do método analítico. Para evitar a simplicidade analítica, o modelo reforça a possiblidade de os 

resultados coletados em cada etapa do ciclo de políticas públicas não estarem totalmente 

vinculados e dependentes da etapa anterior. 

O modelo parte, portanto, de quatro etapas do ciclo de políticas públicas. A primeira 

delas é a inclusão do tema na agenda política, que pode ser sintetizada como o processo por 

meio do qual um problema social é identificado e formatado como um problema público. Este 

processo depende de uma construção política e social, da percepção que os atores públicos e 

privados têm sobre o problema e dos interesses e recursos que o envolvem (SUBIRATS et al., 

2008).  

A segunda etapa é a da programação e decisão em políticas públicas. Nesta fase, faz-se 

a programação normativa (legislativa e regulatória) da intervenção pública que será feita, 

delimitando-se as competências, as responsabilidades e os recursos que serão necessários para 

que os atores implementem as ações previstas. A terceira etapa é a da implementação, quando 

se estabelecem os planos de ação e as atividades que serão desenvolvidas, de acordo com as 

prioridades de implementação no território e no tempo. A quarta e última etapa é a da avaliação, 

em que se busca medir os efeitos da política pública (intencionais e não intencionais), as 

eventuais mudanças de comportamento geradas e elementos como a pertinência, a eficiência e 

a eficácia da intervenção (SUBIRATS et al., 2008). 

Um dos pontos centrais do modelo proposto pelos autores é que todas essas quatro 

etapas surgem, na prática, de processos de tomada de decisão que são resultantes das interações 

entre os diversos atores envolvidos, os recursos que eles mobilizam e as regras institucionais 
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que os regem. É a dinâmica estabelecida entre esses três elementos que influencia a maneira 

como a política pública é pensada, discutida e desenvolvida – respondendo a questões como: 

Como o problema pode ser resolvido? Quais atores precisam agir? Com base em quais regras? 

Com quais recursos? Nesta lógica, o modelo pode ser simplificado pela Figura 1 abaixo. 

 

Figura 2 - Modelo de análise de política pública proposto por Subirats et al. (2008), adaptação 

dos autores  

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Subirats et al. (2008). 

 

No que diz respeito aos atores, podem ser indivíduos (o prefeito, por exemplo), um 

grupo de indivíduos (como os servidores de uma secretaria), uma pessoa jurídica (uma 

organização da sociedade civil) ou um grupo social (como os usuários que participam de um 

programa esportivo).  

Para que um conjunto de atores seja considerado como um ator único, é importante que 

atuem de maneira homogênea, com valores e interesses alinhados. Além disso, todo indivíduo 

é considerado um ator, mesmo que não seja capaz, momentaneamente, de agir durante o 

processo de intervenção pública. Os atores podem ser divididos entre os públicos e os privados 

– e estes últimos incluem os beneficiários da política e grupos terceiros (que são afetados de 

maneira indireta). 

Já os recursos podem ser de diversas naturezas – e não apenas financeiros, como 

normalmente se pensa. O modelo chama a atenção para a mobilização de outros recursos 
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capazes de influenciar o processo e os resultados de uma política pública, como as 

infraestruturas públicas, a organização, a disponibilidade de informação, o apoio político, o 

consenso, a disponibilidade e capacitação de pessoal, o tempo e as bases legais e regulatórias 

existentes. 

Por fim, há as regras institucionais, formais e informais, que podem representar tanto 

obstáculos quanto oportunidades na dinâmica das interações entre os atores da política pública. 

A partir de uma visão neoinstitucionalista, os autores entendem que as instituições e os atores 

se influenciam reciprocamente – os atores atuam e se adequam às regras, ao mesmo tempo em 

que as modificam de maneira incremental. Dentre as regras institucionais, destacam-se as 

constitucionais, as que organizam a relação entre os poderes, as que regulam o funcionamento 

do aparato estatal e paraestatal e as regras próprias de uma política pública. A interação entre 

todas essas regras pode gerar problemas de coordenação entre os atores e de coerência de ações, 

a depender do grau de centralização ou descentralização das políticas públicas.  

Somado a isso, o modelo propõe olhar para as regras institucionais com base na 

classificação em três categorias: as regras que determinam o acesso aos recursos da política 

pública; as regras que determinam as competências e a natureza das interações entre os atores 

públicos e privados; e as regras que orientam as condutas individuais dos atores. 

No processo de análise de políticas públicas, principalmente quando se analisa a relação 

entre os atores, um elemento fundamental é a questão da governança. A governança vem 

ocupando espaço cada vez maior na agenda governamental e nos estudos de políticas públicas. 

Ainda assim, dadas as diversas abordagens de estudo existentes neste campo, não existe um 

consenso em torno do significado do termo (HOYLER et al., 2014). O termo governança pode 

se referir: a um sistema misto, composto por estruturas nacionais e internacionais (a exemplo 

do sistema de governança ambiental internacional); a um sistema em que não há uma autoridade 

central orientando seu funcionamento; a um conjunto de instituições que delimitam o processo 

decisório de um sistema; entrou outros. 

O trabalho de Hoyler et al. (2014) define governança como uma 

organização em arranjos com diferentes formas de relação entre poder público 

e setores não estatais da sociedade, interessados em influenciar e/ou atuar 

diretamente em determinada política. No bojo da governança, operam 

distintos mecanismos que podem ser empregados para a regulação desses 

atores, para garantir a continuidade (ou a mudança) das relações estabelecidas 

e para determinar como ocorrerão as negociações (HOYLER et al., 2014, 

p.83) 
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 A governança também é vista por alguns autores como a capacidade de se construir 

coalizões com atores externos ao governo, tendo como principal objetivo garantir condições 

favoráveis à governabilidade e à gestão eficiente da máquina pública (BRESSER-PEREIRA, 

1998). Rhodes (1996) enfatiza que governança não é sinônimo de governo – ela representa um 

novo método segundo o qual a sociedade é governada. Para o autor, governança se refere às 

redes auto-organizadas, que englobam diferentes instituições e que possuem autoridade para 

alocar recursos e exercer um papel de controle e coordenação. 

Há também o conceito de governança corporativa, adaptado pelo Chartered Institute of 

Public Finance and Accountancy (CIPFA) para uso no setor público. Em relatório publicado 

pelo instituto, três princípios fundamentais foram identificados para um sistema de governança 

corporativa, válido tanto para o sistema privado quanto para o público: transparência e 

divulgação de informações; integridade e objetividade; e distribuição de responsabilidades e 

papéis de maneira clara entre os indivíduos. 

Kooiman (1993) define governança como o resultado de intervenções e interações 

sócio-político-administrativas baseadas no reconhecimento de que existe uma interdependência 

entre os atores de uma política. Nenhum ator, público ou privado, possui conhecimento e 

informações suficientes para, sozinho, solucionar problemas complexos e dinâmicos, tampouco 

capacidade de instrumentalizar uma política pública e dominar o modelo de governo 

unilateralmente. 

Por fim, é válido também detalhar aqui a definição de governança trazida por Blanco e 

Gomà (2003). Para os autores, nas últimas décadas tem-se elevado o ceticismo quanto à 

capacidade de resposta efetiva dos modelos tradicionais de governo aos problemas sociais. A 

governança surge, assim, como um novo modelo de regulação coletiva das ações do governo, 

baseada na interação entre os atores e caracterizada pelas complexidades sociais. Essa 

governança é vista pelos autores como um espaço de democratização das políticas a partir de 

duas dimensões. A primeira delas é a dimensão participativa, isto é, o fortalecimento de redes 

abertas, inclusivas e participativas; e a segunda é a dimensão de proximidade, ou seja, o 

fortalecimento de espaços de articulação no governo local. 

Apesar da grande variedade de definições trazidas aqui, é possível notar dois elementos 

principais que são frequentes entre elas. Primeiramente, a relação entre os atores – esses, de 

diversas naturezas, origens, interdependentes e com interesses próprios – ganha centralidade 

em sistema de governança. Em segundo lugar, esse sistema muitas vezes conta com algum tipo 

de estrutura ou organização institucional guiada por regras, diretrizes e responsabilidades 
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definidas que orientam a interação entre os atores. Esses dois elementos, portanto, são 

essenciais para o planejamento de uma estrutura de governança das políticas de esporte e lazer 

de Diadema e serão considerados para o desenho das recomendações finais deste estudo. 

É a partir do debate sobre governança no setor público e do modelo de análise de 

políticas públicas proposto por Subirats et at. (2008) (com o enfoque na dinâmica entre os 

atores, os recursos e as regras institucionais) que foi feita a análise das políticas desenvolvidas 

pela Secretaria de Esporte e Lazer de Diadema. No capítulo seguinte, antes de adentrar, de fato, 

na análise das políticas implementadas pelo município, entendeu-se pertinente identificar os 

principais atores e marcos legais que orientam o funcionamento das políticas esportivas em 

nível internacional e nacional – na federação, no estado de São Paulo e no próprio município 

de Diadema. Ainda que o objetivo deste trabalho seja olhar para as iniciativas que estão sob a 

competência da SEL, entender a realidade na qual o município está inserido é essencial para 

evitar uma visão simplista e limitada dos desafios impostos ao gestor público local. 
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4 ECOSSISTEMA DA POLÍTICA DE ESPORTE 

 

O ecossistema da política de esporte no município de Diadema envolve uma rede 

complexa de atores e marcos legais que orientam o funcionamento das políticas públicas na 

ponta. Olhar para essas redes é um passo essencial para compreender as bases sobre as quais as 

ações públicas são formuladas e implementadas, quais as regras do jogo e quais os principais 

desafios para o alcance dos resultados esperados. 

 

4.1 Mapa de atores 

Os atores que compõem o ecossistema das políticas de esporte em Diadema não se 

limitam àqueles localizados no município. Em nível internacional, optou-se, neste estudo, por 

olhar prioritariamente para o sistema das Nações Unidas, e não para a totalidade de órgãos 

confederados e agências internacionais, como o Comitê Olímpico Internacional (COI) ou a 

Agência Mundial Antidoping (WADA). Isso se justifica, primeiro, pela capacidade de o sistema 

das Nações Unidas delimitar mundialmente o que se entende por esporte enquanto direito, sua 

relevância para o desenvolvimento e como a área deveria ser trabalhada pelos países; e segundo, 

pela limitação de tempo deste estudo, que obriga a restrição de escopo deste capítulo, ao menos 

para a análise em nível internacional. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) e uma de suas agências especializadas, a 

UNESCO, são instituições reconhecidas pelos países por promover agendas a favor da paz, do 

desenvolvimento e dos direitos humanos. A UNESCO foi criada em 1945, mesmo ano da criação 

da ONU, mas só teve representação estabelecida no Brasil em 1964, com atividades e ações 

voltadas majoritariamente para a área da educação, da cultura e do patrimônio histórico.  

Suas iniciativas na área do esporte só começaram a ser realizadas em 1978, quando o 

esporte foi reconhecido como um direito humano fundamental, conforme será detalhado a seguir. 

A partir de então, as publicações, declarações e compromissos assumidos durante os encontros 

de ministros encarregados do tema passaram a orientar as políticas públicas formuladas não só 

pelos governos, mas também pelas entidades esportivas, pelo setor privado e pelas organizações 

da sociedade civil. Evidentemente, nem sempre o caminho para tirar do papel orientações e 

declarações feitas em alto nível de chefes de Estado é simples, e os resultados muitas vezes não 

são colhidos rapidamente. Todavia, esses fatores não reduzem a importância de se ter 

entendimentos comuns internacionais sobre o que é o esporte, como ele deve ser promovido na 

sociedade e formas de utilizá-lo como ferramenta para o desenvolvimento social. 
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Se analisado o território nacional, podemos segmentar os atores que compõem o 

ecossistema do esporte entre os governamentais – nos três níveis de governo (federal, estadual e 

municipal) – e os não governamentais, aqui divididos entre as entidades esportivas (clubes, 

federações e confederações), o setor privado empresarial, as organizações da sociedade civil sem 

fins lucrativos e os usuários (cidadãos beneficiados pelas políticas). 

No nível federal, a maior parte das políticas públicas na área do esporte é formulada pelo 

Congresso Nacional e pela Secretaria Especial do Esporte, vinculada ao atual Ministério da 

Cidadania. É de dentro desta Secretaria que os grandes programas e as principais diretrizes das 

políticas esportivas são desenhados, servindo de referências para a sua implementação pelos 

estados e pelos municípios brasileiros.  

No entanto, outros atores costumam influenciar este processo – tanto na etapa de 

formulação quanto de implementação das políticas. Os ministérios da Educação e da Defesa, por 

exemplo, possuem papel importante quando se trata de políticas de esporte educacional e do 

sistema de esporte militar, respectivamente. Costurar o funcionamento dessas políticas entre as 

pastas é um processo complexo e de difícil coordenação, porém fundamental para que os 

resultados esperados sejam alcançados. Somado a isso, vale menção também ao Ministério da 

Economia, que ganha relevância principalmente na discussão sobre o financiamento das políticas 

e sobre o escopo e tamanho das leis de incentivo fiscal direcionadas ao setor; e à Casa Civil, ator-

chave no que diz respeito à interlocução e negociação entre as pastas e com o Congresso Nacional. 

No que diz respeito ao Ministério da Saúde, ainda que a relação entre esporte e saúde seja 

mencionada com frequência no debate público, a execução de políticas públicas em conjunto 

entre as pastas não ocorre de maneira tão sistemática, ao menos na esfera federal – em outros 

níveis de governo, esta relação varia de acordo com cada realidade local. 

De maneira semelhante à esfera federal, os estados e os municípios possuem autonomia 

política-administrativa para formular e implementar suas próprias políticas esportivas. O papel 

desempenhado por cada um deles, no entanto, se distancia no que diz respeito, sobretudo, à fase 

de implementação. O Estado de São Paulo, tendo como principal ator das políticas esportivas a 

Secretaria de Esportes, é um importante formulador de políticas para a área, mas estas, em sua 

maioria, apenas serão executadas se houver adesão ou parceria pelos municípios paulistas. Junto 

a esta Secretaria e seguindo a mesma lógica do nível federal, as secretarias de Educação e da 

Fazenda e Planejamento estão envolvidas em ações que englobam o esporte educacional e os 

incentivos fiscais para o setor. 
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Já os atores municipais, por sua vez, são os grandes executores das diversas políticas 

formuladas nos níveis federal e estadual – além de suas próprias iniciativas locais. Neste processo 

de implementação, diversas entidades de direito privado são parte fundamental do desenho da 

política, mais notadamente os clubes esportivos e as organizações da sociedade civil sem fins 

lucrativos que, por meio de parcerias e convênios, representam alguns dos principais responsáveis 

pela oferta de serviços à população. Vale mencionar que, por estarem mais próximos dos 

beneficiários finais das políticas, são também os atores municipais e os prestadores de serviços 

sujeitos às maiores pressões e críticas por parte da opinião pública, quando comparados aos entes 

federais e estaduais. 

Diversas entidades esportivas também influenciam o processo de formulação e 

implementação das políticas esportivas, sobretudo as federações e confederações esportivas. 

Essas instituições são responsáveis por coordenar, administrar e reunir as entidades esportivas 

nacionais, em nível estadual e federal, e acabam por orientar as diretrizes de funcionamento dos 

esportes e competições das quais são responsáveis. O trabalho dessas instituições influencia, 

principalmente, o esporte competitivo de alto rendimento, em que as normas das modalidades e 

a integridade do esporte possuem um peso fundamental. 

Por fim, o setor privado empresarial se destaca como um importante ator no ecossistema 

esportivo brasileiro. Isso ocorre principalmente pelo potencial de financiamento das ações de 

esporte e lazer, sobretudo no segmento do esporte de alto rendimento, por meio de patrocínios e 

renúncias fiscais. 

O mapa dos principais atores que fazem parte do ecossistema das políticas públicas 

esportivas, tendo como referência o município de Diadema, pode ser sintetizado na Figura 3, 

tendo como ponto de partida a Secretaria de Esporte e Lazer de Diadema. É importante dizer, no 

entanto, que a elaboração deste mapa tem como principal objetivo simplificar o ecossistema de 

atores que compõem das políticas esportivas e dificilmente exprimirá a complexidade das 

relações estabelecidas entre eles. É evidente que as relações aqui esquematizadas não são 

estáticas, mas sim dinâmicas. Se alteram com o tempo e possuem naturezas diferentes – ora 

conflituosas e de tensão, ora construtivas e de colaboração.  

Além disso, os atores aqui descritos são aqueles que, em um primeiro olhar para os marcos 

legais que orientam o funcionamento do ecossistema das políticas esportivas, surgem como 

protagonistas ou como colaboradores da formulação e execução de ações do setor. Este universo 

de atores, contudo, não é exaustivo. Conforme será exposto mais à frente, outros atores podem 
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fazer parte deste ecossistema – como é o caso, por exemplo, das secretarias de Saúde e de Meio 

Ambiente de Diadema. 

 

Figura 3 - Mapa de atores do ecossistema das políticas esportivas 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.2 Principais marcos legais 

 

4.2.1 Internacional 

O primeiro grande marco internacional contemporâneo na área do esporte, e que 

subsidiou os que o antecederam, foi o Manifesto Mundial do Desporto, proposto pelo Conselho 

Internacional de Ciências do Esporte e Educação Física (ICSSPE) em 1964 e aprovado pela 
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UNESCO em 1968. Neste momento, o esporte foi reconhecido como um importante 

instrumento de compreensão entre os povos e de esperança, em um mundo que saía dos 

conflitos da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Foi neste documento que, pela primeira 

vez, se consolidaram as três manifestações do esporte que, posteriormente, seriam utilizadas 

pela legislação brasileira: o desporto de rendimento, o de participação e o educacional (ICSSPE, 

1968). 

O ano de 1978 também marca a publicação de outro documento importante pela 

UNESCO: a Carta Internacional da Educação Física e do Esporte – posteriormente atualizada 

pela organização em 2015 (UNESCO, 1978, 2015). A Carta reafirma a prática do esporte, da 

atividade física e da educação física como um direito fundamental a ser usufruído sem 

discriminações de qualquer tipo, com benefícios produzidos tanto para o indivíduo quanto para 

sua comunidade. Além disso, declara a urgência com que governos, clubes, organizações não 

governamentais, pesquisadores, mídia e tantos outros atores devem agir para que esses 

princípios sejam efetivados. 

É importante mencionar ainda que, desde 1976, têm sido realizadas as Conferências 

Internacionais de Ministros e Altos Funcionários Responsáveis pela Educação Física e o 

Esporte (MINEPS), organizadas pela UNESCO, com o objetivo facilitar as trocas de 

experiências entre governantes e servir de mecanismo institucional para elaboração de uma 

estratégia global coerente em torno do tema. Para isso, os resultados e recomendações das 

Conferências ganham forma por meio das resoluções publicadas na sequência. Dentre elas, duas 

se destacam nos últimos anos: a Declaração de Berlim (MINEPS, 2013), que reforçou o esporte 

enquanto um direito fundamental e destacou a preocupação quanto à integridade do esporte 

devido ao crime organizado, ao doping e à manipulação de resultados; e o Plano de Ação Kazan 

(MINEPS, 2017), que marca o compromisso dos países de vincular o desenvolvimento das 

políticas de esporte à Agenda 2030 e aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) 

das Nações Unidas, além de estabelecer cinco áreas prioritárias para a cooperação nacional e 

internacional, em ações que envolvam múltiplos atores interessados. 

No que diz respeito à relação entre o esporte e os ODS, Lemke (2016) afirma que o 

esporte 

[...] é um facilitador importante do desenvolvimento sustentável. 

Reconhecemos a crescente contribuição do esporte para a concretização do 

desenvolvimento e da paz na promoção da tolerância e do respeito e as 

contribuições que ele traz para o empoderamento das mulheres e dos jovens, 
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indivíduos e comunidades, bem como para os objetivos de saúde, educação e 

inclusão social. (LEMKE, 2016, p.7, tradução nossa) 

 O esporte e a participação dos cidadãos em atividades físicas possuem grande potencial 

de contribuir para diversos dos ODS estabelecidos pelas Nações Unidas – em diferentes graus 

de profundidade. Cabe destaque, no entanto, para as áreas em que já existem evidências e 

experiências práticas mais sólidas acerca da contribuição do esporte para esses objetivos 

(UNOSDP, 2016), conforme expresso no Quadro 1. 

 

Quadro 2 - Contribuições do esporte como facilitador dos ODS 

Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) 

Potencial de contribuição 

Saúde e bem-estar (ODS 3) Estimula a adoção de estilos de vida mais saudáveis e ativos, 

previne doenças (sobretudo as não transmissíveis) e pode ser 

usado como ferramenta de educação sanitária. 

Educação de qualidade (ODS 4) Motiva a participação dos jovens no processo de aprendizagem, 

amplia o rendimento acadêmico e transmite valores-chave, 

como respeito e tolerância. 

Igualdade de gênero (ODS 5) Contribui para redução das discriminações contra mulheres e 

meninas e as empodera para defesa de seus diretos. 

Trabalho e crescimento 

econômico (ODS 8) 

Cria oportunidades de emprego e desenvolve habilidades 

importantes para a empregabilidade. 

Indústria, inovação e infraestrutura 

(ODS 9) 

Estimula a construção de espaços e equipamentos acessíveis e 

de qualidade para a população. 

Cidades e comunidades 

sustentáveis (ODS 11) 

Promove o uso de espaços públicos seguros e acessíveis a todas 

as pessoas, incluindo aquelas com deficiências ou em situação 

de vulnerabilidade social. 

Paz, justiça e instituições sólidas 

(ODS 16), 

Promove valores como solidariedade, respeito, trabalho em 

equipe e jogo limpo (o “fair play”). 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de UNOSDP (2016). 

4.2.2 Esfera federal 

Analisar a formulação e a implementação de políticas públicas na área do esporte no 

Brasil nos obriga, invariavelmente, a olhar para a complexidade das relações entre os entes 

federados, tendo em vista o alto grau de descentralização política e fiscal no país. A 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) garantiu a cada ente federativo relativa 

autonomia fiscal e de decisão para executar suas políticas e implementar suas agendas. 
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O Art. 217 da Constituição Federal diz que “é dever do Estado fomentar práticas 

desportivas formais e não-formais, como direito de cada um” (BRASIL, 1988). No entanto, 

apesar do texto formalizar o esporte enquanto direito, a maneira como esta norma seria aplicada 

não foi detalhada pelos constituintes, deixando de tipificar, por exemplo, quais atores são 

responsáveis por ofertar essas políticas e o que seria, na prática, “fomentar” as práticas 

desportivas (SANTOS; FREITAS; SANTOS, 2020). O texto constitucional também não 

determinou que as políticas de esporte fossem uma responsabilidade exclusiva da União, dos 

estados ou dos municípios e, portanto, criou uma situação de competências comuns 

compartilhadas, o que pode gerar situações complexas de concorrência, de cooperação ou de 

inação entre os entes. 

Desde a I Conferência Nacional do Esporte, realizada em Brasília em 2004, o debate 

sobre as competências de cada ente federado esteve presente. A Resolução final publicada após 

o encontro previu que a criação de um Sistema Nacional do Esporte e Lazer deveria “observar 

a indicação de competências das esferas nacional, estadual e municipal” (MINISTÉRIO DO 

ESPORTE, 2004). Em 2007, na II Conferência Nacional do Esporte, essa questão voltou a ser 

discutida, agora sob a perspectiva da necessidade de se criar incentivos para a colaboração entre 

os atores (SANTOS; FREITAS; SANTOS, 2020).  

A III Conferência Nacional do Esporte, realizada em 2010, contou com a participação 

inédita de 219 mil pessoas e de 3112 municípios do país. O encontro consolidou as conquistas 

das conferências anteriores e avançou para a efetivação do esporte enquanto direito social, 

propondo a elaboração de um Plano Decenal de Esporte e Lazer (III CONFERÊNCIA 

NACIONAL DO ESPORTE, 2010). Por outro lado, segundo Godoy (2013), o debate sobre a 

criação de um Sistema Nacional de Esporte e Lazer terminou por disputar espaço na agenda 

com as discussões relativas à realização de grandes eventos esportivos nos anos que se 

aproximavam, como a Copa do Mundo de Futebol (2014) e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

do Rio de Janeiro (2016), dificultando novos avanços no tema. 

Nesse sentido, ainda que o Governo Federal não tenha a obrigação de formular e 

implementar políticas de esporte, a opção seguida não tem sido a da inércia. No âmbito federal, 

dois programas se destacam na área do esporte e lazer sob o viés de políticas sociais: o Programa 

Esporte e Lazer da Cidade (PELC) e o Programa Segundo Tempo (PST), que têm sua execução 

descentralizada para os estados e os municípios. Isso significa que a adesão dos governos 

subnacionais a esses programas depende, primeiramente, do interesse em oferta-los à população 

e, em segundo lugar, da aprovação de projetos pela União por meio de editais. Outros programas 
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da União também funcionam por meio desta mesma lógica, a citar o Programa Vida Saudável, 

o Programa Brincando com Esporte e o Programa Forças no Esporte – um desdobramento do 

Programa Segundo Tempo com o objetivo de oferecer práticas esportivas educacionais dentro 

de instituições militares, em coordenação com o Ministério da Defesa.  

Se, por um lado, esses programas mostram uma tentativa do Governo Federal de 

estruturar políticas de esporte em cooperação com outros entes federativos, por outro lado, a 

maneira com que essas políticas foram estruturadas – baseadas em editais de chamamento – 

esbarra em dois desafios principais. Primeiro, na limitação orçamentária. Ainda que tenha 

ocorrido uma descentralização fiscal na CF 88 e que o município tenha autonomia para legislar 

sobre seus impostos, sua capacidade de arrecadação é limitada pela regulação do Governo 

Federal, o que limita sua autonomia decisória e fiscal (ARRETCHE, 2010). Segundo, no alto 

grau de desigualdade de capacidade técnica das burocracias locais para elaborar propostas de 

projetos (SANTOS; FREITAS; SANTOS, 2020). Isso afeta principalmente os municípios que 

já possuem baixa capacidade de oferta de serviços e políticas públicas e com altas taxas de 

população em situação de vulnerabilidade social.  

Essas limitações, vale ressaltar, foram identificadas no processo de implementação do 

Programa Segundo Tempo na Região Nordeste – estados como a Paraíba e o Maranhão, mesmo 

após dez anos da criação do Programa, possuíam um vazio assistencial de 90%. Este vazio 

atingia principalmente os municípios de até 20.000 habitantes, indicando uma grande 

dificuldade das gestões locais em aderir ao programa federal (SANTOS; STAREPRAVO; 

SOUZA NETO, 2015). 

O Programa Segundo Tempo tem como um de seus objetivos contribuir para a 

democratização do acesso ao esporte, bem como capacitar os profissionais do esporte para 

atuação na área. Junto a este programa, é fundamental mencionar também que a promoção do 

esporte educacional e de outras práticas esportivas não formais está prevista na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996) e no Plano Nacional de Educação (PNE) 

(BRASIL, 2014), reforçando a obrigatoriedade da educação física escolar.  

Diversos autores identificam, contudo, uma dualidade do esporte educacional 

atualmente: ao mesmo tempo em que tem potencial de reforçar o acesso ao esporte enquanto 

direito social e de fazer frente à exacerbação do alto rendimento, o esporte educacional e a 

atividade da educação física permanecem subordinados ao alto rendimento. Dois exemplos 

refletem essa questão: primeiro, o Decreto nº 7.984/2013 (BRASIL, 2013), que regulamenta a 

Lei Pelé (Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998), e cujo texto demarca o potencial do esporte 
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educacional de contribuir com a prática do esporte de rendimento; segundo, o próprio modelo 

de implementação do (já extinto) Programa Atleta na Escola, criado em 2013 com a visão de 

que a base do esporte olímpico viria de dentro da escola (NASCIMENTO, 2016). 

Nesse sentido, olhando para a área do esporte de alto rendimento, Bueno (2008) 

identificou um elevado grau de predomínio de políticas voltadas para essa área, o que é o 

resultado do uso bem-sucedido de recursos políticos, econômicos, técnicos e humanos 

(BUENO, 2008). Políticas como o Bolsa Atleta, o Atleta Pódio e o Programa Cidade Esportiva 

são os grandes exemplos disso. 

Ainda, o alto rendimento também é o principal beneficiado das leis que direcionam 

recursos para o esporte – como a Lei Agnelo-Piva, que destina recursos das Loterias para o 

Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e o Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) (BRASIL, 

2001); a Lei do Timemania, que injetou recursos nos clubes de futebol (BRASIL, 2007b, 

2006a); e a Lei de Incentivo ao Esporte, a qual permite que recursos provenientes de renúncia 

fiscal sejam aplicados em projetos esportivos (BRASIL, 2007a, 2006b). 

 

4.2.3 Esfera estadual 

No âmbito do estado de São Paulo, a Constituição Estadual prevê, em seu Art. 264, que 

o Estado “apoiará e incentivará as práticas esportivas formais e não formais, como direito de 

todos”, em consonância com a CF 88 (ESTADO DE SÃO PAULO, 1989). A destinação de 

recursos orçamentários para a área deverá priorizar o esporte educacional, o esporte 

comunitário e o esporte de alto rendimento, conforme descrito em seu Art. 266. Pode-se 

concluir, no entanto, que essa priorização mantém o caráter amplo das políticas desenvolvidas 

no nível estadual e não afunila as responsabilidades do gestor, uma vez que engloba os três 

tipos de manifestações esportivas. Trata-se de um contexto que reforça o desafio, já descrito 

anteriormente, de coordenação de ações concorrentes e cooperativas entre os três entes 

federativos. 

O estado de São Paulo possui sua própria Lei de Incentivo ao Esporte, viabilizada por 

meio de patrocínios provenientes de renúncia de ICMS que podem ser direcionados a projetos 

vinculados às áreas educacional, formação desportiva, rendimento, sociodesportivo, 

participativa, gestão e desenvolvimento e infraestrutura (ESTADO DE SÃO PAULO, 2010, 

2009b). Para ter acesso ao financiamento, as entidades sem fins lucrativos (inclusive 

prefeituras) precisam apresentar projetos que serão avaliados pelo governo paulista e, caso 
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aprovados, precisarão captar o valor aprovado junto a doadores ou patrocinadores privados, 

assim como acontece com a Lei de Incentivo Federal. 

Com relação às políticas e programas da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, 

à exceção do Bolsa Talento Esportivo que concede apoio financeiro a atletas praticantes do 

esporte escolar e de rendimento (ESTADO DE SÃO PAULO, 2009a), todas as demais 

iniciativas desempenhadas pelo Governo do Estado na área do esporte dependem diretamente 

da manifestação de interesse dos municípios do estado e posterior análise e aprovação do pleito. 

A maior parte das iniciativas exige uma contrapartida financeira ou de infraestrutura dos 

governos locais para viabilizar a implementação das ações no território, o que pode limitar quais 

municípios irão, na prática, apresentar condições técnicas e financeiras de serem beneficiados. 

Quatro iniciativas se enquadram nesse modelo descentralizado de implementação. A 

primeira delas é a Academia ao Ar Livre (ESTADO DE SÃO PAULO, 2012), que autoriza a 

Secretaria de Esportes a celebrar convênios com os municípios para a aquisição de 

equipamentos específicos de academia a serem instalados em praças e outros locais de uso 

público. A segunda é o Programa VidAtiva (ESTADO DE SÃO PAULO, 2013), que viabiliza 

o acesso da população idosa de baixa renda à prática de atividade física em academias e clubes 

privados conveniados ao programa. A terceira são as Areninhas (ESTADO DE SÃO PAULO, 

2020), que visa à implantação de quadras de futebol society em conjunto com quadra de 

basquete 3x3. Neste caso, as prefeituras são responsáveis por oferecer a área da construção e a 

disponibilidade de água e energia elétrica, enquanto o Governo do Estado viabiliza o 

fornecimento e a montagem das quadras. Por fim, há o Centro de Formação Esportiva 

(ESTADO DE SÃO PAULO, 2021) que, por meio de convênios com as prefeituras, visa 

implementar núcleos de formação em uma modalidade específica elegida e justificada pelo 

município. O programa tem como público-alvo jovens de 10 a 17 anos, com aulas e treinos no 

contraturno escolar, e o valor máximo desembolsado pela Secretaria Estadual é de R$ 250.000, 

direcionados apenas para itens de consumo e de serviço – como materiais esportivos, uniformes, 

transporte, alimentação, hospedagem (para deslocamento em competições), entre outros. 

 

4.2.4 Esfera municipal 

A Lei Orgânica do Município de Diadema, em seu Art. 247, reconhece que é dever do 

município fomentar práticas esportivas como um direito de todos, destinando recursos 

prioritariamente para o esporte educacional e comunitário. O texto prevê também que a criação 

de escolas de esportes e cursos voltados à criança, ao jovem, ao adolescente, ao idoso e às 
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pessoas com necessidades especiais, mediante a instalação e manutenção de praças esportivas 

nos diversos bairros da cidade, em especial  nas áreas verdes com parques, praças e bosques. 

Além disso, os constituintes municipais definiram que os serviços municipais de esporte e 

recreação deverão estar articulados com as atividades culturais do município, tendo como 

objetivo o fomento e o desenvolvimento do turismo local (DIADEMA, 2005). 

Diferente das esferas federal e estadual, Diadema não possui uma lei própria de 

incentivo fiscal que beneficie a área do esporte e lazer . Foi instituído, por outro lado, o Fundo 

de Apoio ao Esporte e Lazer (FAEL), vinculado à Secretaria de Esporte e Lazer (SEL). O FAEl 

visa direcionar recursos para programas, projetos e serviços de esporte e lazer, para pagamento 

de entidades conveniadas à SEL, para a contrução e reforma de espaços, para o aperfeiçoamento 

de instrumentos de gestão e planejamento da SEL e para o custeamento de materiais, 

equipamentos esportivos e profissionais de saúde de apoio às iniciativas esportivas na cidade 

(DIADEMA, 1997). A captação de recursos para o FAEL pode ocorrer por dotação 

orçamentária própria, contribuições ou doações dos setores público ou privado, por arrecadação 

advinda das atividades da própria SEL (como a venda de ingressos de eventos esportivos, 

veiculação de publicidade) ou por outras receitas previstas em lei. 

Em termos de oferta de ações de esporte e lazer pela Prefeitura, estas podem ser  

classificadas em dois grupos: os programas e as ações ofertados pela SEL, com corpo de 

profissionais próprio da administração pública; e os projetos conveniados, que contam com 

parcerias externas para a garantia de serviços à população. 

Neste primeiro grupo, um decreto publicado pela Prefeitura de Diadema em 2021 

consolidou as atividades e os objetivos desenvolvidos pelos cinco programas da SEL. São eles: 

o Programa Caminhando Bem, que visa orientar as atividades de caminhada e de uso de 

equipamentos de ginástica ao ar livre (Academias da Cidade) em praças, parques, centros 

comunitários, quadras, campos de futebol e Unidades Básicas de Saúde; o Programa Escola de 

Esportes, que promove a participação de crianças e jovens na prática de modalidades esportivas, 

unindo o esporte ao desenvolvimento da autonomia, sociabilidade, criatividade e consciência 

de direitos; o Programa Mulheres em Movimento, que promove a melhoria da qualidade de 

vida por meio de atividades de lazer, ginástica e cultura corporal, acompanhadas de discussões 

sobre a saúde da mulher, questões de gênero e direito da mulher; as Equipes Representativas, 

que congregam os munícipes que representam o município em competições esportivas de 

âmbito regional, estadual e nacional; e o programa de Lazer, que busca organizar um calendário 
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de atividades lúdicas, artísticas, culturais, intelectuais e de recreação para todas as idades, 

ocupando diferentes espaços públicos na cidade durante o ano (DIADEMA, 2021a). 

No segundo grupo – de projetos conveniados à SEL – existem atulamente quatro 

iniciativas consolidadas: o Projeto de Práticas Corporais, que engloba a oferta de aulas em 

diversas modalidades – breaking, capoeira, judô, karatê, kickboxing, pilates, ritmos, skate e 

yoga; o Projeto Água Viva, que disponibiliza aulas de natação e hidroginástica, infantil e adulto; 

o Projeto Bola, Educação e Cidadania, com foco em aulas de futebol nos dez campos 

distribuídos pela cidade; e o Projeto Ginástica Artística, que atende majoritariamente crianças 

de 4 a 10 anos de idade, com novas turmas formadas em outubro de 2021, na retomada das 

atividades após a pandemia da Covid-19. As entidades parceiras responsáveis pela oferta desses 

projetos à população são costumeiramente Organizações da Sociedade Civil (OSC) 

selecionadas por meio de editais de chamamento público, com a transferência de repasses 

financeiros periódicos. 

 

O mapa das normativas que constituiem o ecossistema de esporte e lazer apresentadas 

neste capítulo pode ser sintetizado na Figura 4. 
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Figura 4 - Mapa das normativas constitutivas do ecossistema do esporte no Brasil, com foco no município de Diadema. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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5 A POLÍTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

 

Neste capítulo, o objetivo é apresentar os achados do estudo exploratório qualitativo 

realizado por meio de entrevistas semiestruturadas com pessoas pertencentes ao quadro de 

pessoal da Secretaria de Esporte e Lazer de Diadema, entre elas a própria secretária, 

diretoras(es) e coordenadoras(es) de programas e projetos.  

O intuito desta investigação é responder às seguintes perguntas: Como estão 

estruturadas as políticas de esporte e lazer em Diadema? Quais são os desafios enfrentados 

pelos gestores públicos no processo de formulação e implementação das políticas na prática? 

Como esses desafios conversam com os três elementos de análise propostos por Subirats et al. 

(2008) (atores, recursos e regras institucionais)? 

Este capítulo está dividido em duas partes. Na primeira, apresenta-se a caracterização 

do município de Diadema. Na segunda, faz-se uma síntese dos dados coletados durante as 

entrevistas, sistematizados de acordo com os três elementos de análise. É importante dizer que, 

embora alguns desafios apontados pelos entrevistados sejam complexos e muitas vezes não se 

encaixem em apenas um dos elementos de análise, entende-se que essa categorização é 

produtiva e auxilia na compreensão da dinâmica de funcionamento das políticas da SEL. 

 

5.1 Caracterização do município de Diadema 

 

O município de Diadema está localizado na região sudeste do estado de São Paulo, 

fazendo parte da região metropolitana da capital paulista (Figura 2). O município ocupa uma 

área de 30,732 km², com população estimada de 429.550 habitantes (estimativa do IBGE para 

2021). Esses números garantem à cidade a segunda maior densidade demográfica do país e a 

primeira do estado de São Paulo, com 12.536,99 hab/km² (IBGE, 2021). 
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Figura 2 - Região Metropolitana de São Paulo 

 

Fonte: REALI, M. e ALLI, S (2010). 

 

Até fevereiro de 1953, Diadema era um distrito do município de São Bernardo, sendo, 

portanto, uma administração autônoma há menos de setenta anos. A população da cidade 

cresceu de 12 mil habitantes em 1960 para 300 mil em 1990, impulsionada, sobretudo, pela 

atratividade da região para a indústria automobilística naquela época (REALI; ALLI, 2010).  

No início da década de 1980, Diadema – junto com outras cidades da região 

metropolitana de São Paulo – recebeu o apelido de “cidade dormitório”, termo comumente 

utilizado de maneira pejorativa para se referir aos municípios que possuem menor grau de 

desenvolvimento econômico e social e que guardam relação de dependência econômica com 

algum polo regional (OJIMA et al., 2010). Neste momento, os serviços públicos na área da 

saúde, educação, cultura e lazer estavam pouco estruturados (REALI; ALLI, 2010). 

A partir da década de 1970, movimentos populares reivindicatórios começaram a se 

fortalecer no país. Na região metropolitana de São Paulo, esses movimentos foram marcados, 

principalmente, pelas greves dos metalúrgicos e pela atuação das lideranças sindicais. Em 1982, 

o primeiro prefeito do Partido dos Trabalhadores (PT) do país, Gilson Luiz Correia de Menezes, 

foi eleito em Diadema, e o partido permaneceu à frente da Prefeitura pela maior parte do tempo 

desde então: nos últimos 38 anos, o PT esteve à frente do Executivo municipal por 26 anos. 

Essas gestões direcionaram investimentos prioritariamente para a infraestrutura urbana e para 

a construção de equipamentos públicos nas áreas da saúde, da educação, da cultura e do esporte 

(REALI; ALLI, 2010).  

Um dos grandes legados dos últimos anos para a cidade foi uma cultura de participação 

social forte pela população, principalmente por meio de conselhos e outros instrumentos. Um 

exemplo recente disto é o “Bora Participar” (PREFEITURA DE DIADEMA, 2021), iniciativa 

de incentivo à participação popular para construção do Plano Plurianual Participativo 2022-

2025 do município de Diadema, em que qualquer cidadão poderia participar do processo de 
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debate e construção das metas e prioridades do governo. Apesar disso, no que diz respeito a 

uma das principais conquistas em termos de efetivação da participação popular na formulação, 

implementação e acompanhamento de políticas públicas (PINHEIRO; CANÇADO, 2013) – os 

conselhos municipais – não há atualmente um conselho municipal estabelecido em Diadema 

para discutir as políticas de esporte da cidade. 

 

5.2 Sistematização dos resultados da pesquisa 

 

5.2.1 Resultados relacionados às regras institucionais 

 

Em um primeiro olhar paras as regras institucionais que orientam o funcionamento das 

políticas das SEL, identificou-se o seguinte desafio: existia, até 2020, um vácuo de normativas 

formais que orientavam a condução dos programas da Secretaria, ainda que alguns deles 

existissem há algumas décadas. A nova gestão, ao assumir a SEL no início de 2021, entendeu 

que essa formalização era uma prioridade para a garantia do direito ao esporte e lazer.  

 
A gente tem esses programas que já existem desde [...] 1988 que o [Prefeito] 

Gilson Meneses ganhou. [...] E os programas, na verdade, vieram a partir das 

reivindicações da sociedade. Esse programa que nós temos há mais de 32 anos, 

que é o "Mulheres em Movimento", ele vem justamente da reivindicação 

dessas mulheres que levaram as crianças para as creches para poder ter uma 

intervenção de atividade física. [...]. Porém, como sempre foi gestão petista, 

não se teve o cuidado, a preocupação, até ingenuidade de colocar isso em um 

formato de lei ou de decreto, não importa, mas que garantisse esses direitos 

como um bem da sociedade. [...]. Quando chega agora de novo nesse momento 

do [Prefeito José de] Filippi [Júnior], de retorno do PT para cá, a gente tem 

que estar escrito, tem que estar garantido isso. 

 

Com isso, foi publicado o Decreto nº 7.981 em agosto de 2021 (Anexo 3), prevendo os 

principais programas da Secretaria, seus objetivos, suas atividades e eixos de atuação. Um dos 

objetivos deste decreto era assegurar maior perenidade às ações da SEL, conforme já 

explicitado no capítulo sobre o ecossistema das políticas de esporte. A importância deste 

documento para a organização interna da SEL, e principalmente para os profissionais dedicados 

aos programas, pode ser observada na seguinte fala: 
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É legal esse decreto porque, na verdade, é uma construção coletiva do nosso 

coletivo dos professores. Além dessas questões dos programas, também diz 

do funcionário, diz do professor de educação física que atua em um programa, 

diz como vai ser a vida funcional, como vai ser a distribuição de aulas. Antes 

não tinha isso, era tudo de memória como fazia [...]. O que não está escrito 

não está no mundo. 

 

Além disso, do ponto de vista das regras institucionais, existem aquelas que determinam 

o acesso aos recursos da política pública – e que também poderiam ser avaliadas enquanto 

elemento “Recurso”, do modelo de Subirats et al. (2008). Aqui, serão analisados os recursos do 

ponto de vista das normativas existentes e deixados para o próximo subitem deste capítulo 

outros aspectos do financiamento. 

Em Diadema, como dito anteriormente, não há uma lei de incentivo ao esporte, mas 

vigora a Lei nº 1.593, de 22 de outubro de 1997, que instituiu o Fundo de Apoio ao Esporte e 

Lazer (FAEL) (DIADEMA, 1997). Entretanto, apesar de já existir há mais de duas décadas, o 

funcionamento do Fundo ainda é visto como longe do ideal e vem sendo debatido pela nova 

gestão da pasta. 

Outra coisa que nós temos é o fundo de apoio ao esporte, mas que estamos 

fazendo a revisão da lei para alterar. Estavam tratando esse fundo de uma 

forma muito pequena, porque o fundo é onde buscamos a empresa, então o 

que ela vai dar e qual sentido ela vai ter, essa é a discussão que temos feito.  

 

Uma das principais discussões mencionadas pelos participantes diz respeito às regras de 

captação de recursos pelo Fundo. Embora tal captação possa ser feita por diversos mecanismos 

– como por dotação orçamentária própria, contribuições, doações ou por arrecadações 

resultantes de atividades da própria Secretaria – poucas fontes têm, de fato, contribuído para 

que o Fundo tenha um efetivo potencial de receitas. Um dos participantes descreveu este 

desafio: 

Estavam usando o fundo com o curso de práticas corporais e natação, que são 

os projetos, as pessoas que faziam a inscrição tinham que pagar R$ 10,00 por 

mês, esse era o fundo que estavam recolhendo, que no ano dava R$ 20/30 mil, 

o que não é nada. Além do valor ser baixo, é um serviço que já está sendo 

pago, já pagamos com o orçamento público, então, se já pagamos, para que 

você tem que pagar de novo para fazer uma aula? Você já pagou seu imposto, 
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não tem sentido. Nós baixamos a gratuidade de todos os atendimentos e a 

gente está buscando uma outra reformulação do FAEL, mas que a gente possa 

dialogar com empresas e trazer esses valores, esses reforços para cá. 

 

Assim, um importante desafio para os gestores tem sido viabilizar mecanismos formais 

e eficazes de financiamento das políticas esportivas municipais. A principal vantagem do FAEL 

é possibilitar a captação junto ao setor privado e elevar o montante de recurso disponível para 

a área. Algumas dessas propostas já vêm sendo discutidas pela Secretaria em parceria com o 

setor privado: 

Recebemos uma proposta de uma universidade que quer nos apoiar no esporte 

representativo [...]. Queremos discutir que esse espaço representativo seja 

incentivado por empresas, não necessariamente com o serviço público. Isso é 

algo que queremos mudar na lei, nela queremos colocar, por exemplo, o 

fornecimento de bolsa-atleta, [...] eu preciso garantir ou apoiar, no mínimo, 

que os atletas fiquem aqui. Historicamente nunca teve essa organização, então 

nós formamos os atletas e eles estão jogando para o São Bernardo, o Santo 

André [...]. 

 

Além das normativas formais existentes, analisar outros tipos de documentos públicos 

também é importante para entender a dinâmica e as regras das políticas estabelecidas para além 

das normas constitucionais, leis, decretos, portarias e afins. Esses documentos podem incluir 

programas de governo, planos de ação, planos estratégicos, relatórios setoriais, materiais 

informativos ou notícias publicadas na mídia. No caso da Secretaria de Esporte e Lazer, o 

principal documento que orienta as visões e prioridades da atual gestão para a área é o Plano de 

Desenvolvimento de Esporte e Lazer – Gestão 2021-2024, elaborado em fevereiro de 2021. Seu 

principal objetivo foi organizar e planejar as ações que serão realizadas pela SEL nos anos 

seguintes. O processo de construção do Plano foi descrito por alguns dos entrevistados, 

conforme o disposto abaixo: 

Esse aqui é o nosso plano de desenvolvimento estratégico. Aqui abrimos tudo 

que a gente tem [...]. Esse plano foi bem estratégico mesmo, para marcar o que 

temos e, a partir daí, o que queremos crescer. 

A gente já fez um plano de desenvolvimento estratégico. Então, nós fizemos 

as áreas repensarem e refletirem sobre a suas realidades, em que momentos 
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nós estamos e para onde iremos. Então, cada serviço pensou e fizeram um 

plano estratégico de quatro anos. 

 

O Plano de Desenvolvimento reforçou a visão de que pensar as políticas públicas de 

esporte e lazer não deve ser algo simplista e com foco apenas na oferta do acesso a práticas de 

atividades físicas. Deve-se buscar transformações e potencialidades individuais, sociais e para 

a cidade, integrando o esporte e o lazer a outras políticas públicas municipais (DIADEMA, 

2021b).  

O Plano parte de um diagnóstico situacional realizado pela própria equipe da SEL sobre 

os principais desafios para o oferecimento de ações. Entre eles, se destacam: a limitação 

orçamentária e a necessidade da SEL estar aberta a parcerias com o setor produtivo e com outros 

setores da gestão pública; a existência de um quadro funcional reduzido devido a cargos não 

repostos nos últimos anos; e a necessidade de se implantar uma política de formação 

permanente dos profissionais. 

Dois itens do documento chamam a atenção em termos de planejamento da SEL. 

Primeiro, algumas inovações de aulas e eventos estão previstas no documento, entre elas a 

estruturação do Programa Escola de Esportes para o público adulto, a criação de um projeto de 

ginástica artística (implementação já iniciada) e de skate e a realização de torneios de natação 

e break. Em segundo lugar, também foram listados os equipamentos esportivos demandantes 

de obras e revitalizações, estimando o custo do projeto, o valor e a origem do recurso (em sua 

maioria proveniente de emendas parlamentares), além do status do projeto. Esses dois itens 

contribuem para uma melhor organização das ações da Secretaria em torno das prioridades 

definidas pela gestão. 

 

5.2.2 Resultados relacionados aos recursos 

 

Analisar as políticas públicas da SEL do ponto de vista dos recursos mobilizados significa 

olhar para os mais variados tipos de recursos. Os tipos mais mencionados pelos entrevistados 

foram três: os financeiros, os recursos humanos e os equipamentos públicos esportivos. 

 

5.2.2.1 Recursos financeiros 

 

Com relação aos recursos financeiros, quatro foram as principais fontes mencionadas 

pelos participantes: a Lei Orçamentária Anual (LOA), as emendas parlamentares, as leis de 

incentivo ao esporte e o FAEL (já explorado no subitem anterior). Na primeira delas (a LOA), a 
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Secretaria de Esporte e Lazer contou com um orçamento de R$ 11,3 milhões para o exercício de 

2021 – o que representa 0,9% do orçamento total do Executivo municipal (Gráfico 1).  

 

Gráfico 3 - Despesa por Secretaria do Município de Diadema (LOA 2020) 

 

Fonte: Prefeitura do Município de Diadema (2020) 

 

Destes R$ 11,3 milhões direcionados à SEL, no entanto, a despesa com pessoal soma R$ 

5,89 milhões (cerca de 52% do total), deixando uma parcela menor do orçamento para ser 

aplicada diretamente em ações de esporte e lazer. Estas, por sua vez, podem ser ações diretas da 

SEL, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos ou investimentos (Gráfico 2).  

 



A política de esporte no município de Diadema 

Rafaela Henriques Pinto  

46 
 

Gráfico 4 - Orçamento Anual do Exercício de 2021 da Secretaria de Esporte e Lazer de Diadema, 

por Natureza de Despesa (em milhões) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Prefeitura do Município de Diadema (2020) 

 

Para 2022, a SEL está trabalhando no envio do orçamento para ser votado Câmara de 

Vereadores com um aumento de R$ 2 milhões para a Secretaria, praticamente dobrando o valor 

atualmente usado em aplicações diretas em programas e ações da SEL. Um dos participantes 

entrevistados reforçou a urgência deste aumento no orçamento da Secretaria: 

 

Esses R$ 11 milhões desse ano, na verdade, se traduziu em R$ 2,1 milhões, 

porque tem folha, né? Temos que pagar todos os funcionários. [...]. Para o ano 

que vem teremos esse aumento de R$ 2 milhões, [...] vai melhorar bastante para 

nós. Os nossos equipamentos são todos detonados, você vê onde está a 

secretaria, a cadeira, essa aí, é a melhor que eu tenho, as outras que temos aqui 

eu falo para encostar na parede, porque se sentar, cai. Triste... 

 

Ainda quando analisados os recursos financeiros, ficam evidentes as emendas 

parlamentares (nos três níveis de governo) como uma fonte essencial de recursos, principalmente 

para a recuperação e construção de equipamentos esportivos. Grande parte dos entrevistados 

reconheceu que os recursos provenientes das emendas representam uma complementação 

essencial do orçamento do Executivo municipal e, portanto, é importante que a SEL faça uma 

busca ativa por projetos junto a vereadores e deputados. Essa busca ativa, além de abrir espaço 

para novas fontes de recursos, também traz a vantagem de orientar diretamente os legisladores 

sobre quais demandas são prioritárias para a administração pública – e não apenas refletir 

demandas pontuais específicas de seus bases político-eleitorais.  
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Esse ano tivemos algumas emendas parlamentares que vieram do ano passado, 

e gestamos essas emendas, com problemas, mas a maioria foi para frente. Isso 

nos ajudou a qualificar alguns espaços [...]. A administração passada forçou 

muito no futebol, então só tem emenda para campo de futebol, o resto não tem. 

Então assim, campo de futebol tem R$ 1,2 milhão e, para reformar o ginásio no 

centro, que está caindo aos pedaços, tenho R$ 250 mil [...]. Estamos 

conseguindo algumas outras emendas que estamos cadastrando já para o ano 

que vem, isso nos dá um apoio bom na manutenção, que a contrapartida é baixa, 

então ajuda. 

Por fim, destacam-se as leis de incentivo ao esporte também como uma fonte de recursos 

alternativa aos limites da LOA. Ainda que Diadema não tenha uma lei de incentivo ao esporte 

própria do município, muitos entrevistados reconheceram a relevância das leis federal e estadual 

para o desenvolvimento de projeto locais. 

Quando se criaram as leis de incentivos, tanto estadual quanto federal, foi nosso 

grande alívio [...]. Foi o que salvou o esporte nos últimos anos, mas é uma lógica 

equivocada [...]. Você faz a recusa fiscal, mas esse dinheiro já era nosso, do 

poder público. [...]. Mas é isso a busca por recurso, a busca incessante por 

recursos. 

Apesar da relevância reconhecida, poucos projetos são incentivados por essas leis em 

Diadema. Um dos entrevistados mencionou que o grande destaque dos últimos anos foi o projeto 

Basquete – Educação pelo Esporte, criado pelo Instituto Passe de Mágica, da ex-jogadora Magic 

Paula. Com o encerramento das atividades do Instituto, a atual gestão avançou na retomada das 

atividades por meio de um projeto semelhante com o Instituto Família Barrichello, seguindo no 

atendimento a 150 crianças na prática do basquetebol. 

A partir desta iniciativa, um dos participantes declarou que um dos principais desafios 

enfrentados no processo da aprovação de projetos via lei de incentivo ao esporte na SEL é a 

formalização dos projetos internamente. 

Nós iniciamos com o Rubinho e já tem dois a mais agora, estão vindo com o 

incentivo e nós estamos fazendo o procedimento [de formalização]. É 

interessante, mas foi difícil convencer a consultoria jurídica, eles queriam 

formar como se fossem as leis das OSCs, ter que fazer um chamamento público, 

mas expliquei que não estavam entendendo: "Eu estou com a [fulana], ela vai 

trazer o recurso para um projeto de um ano, atendendo 150 crianças com 
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material para professor. Não tenho outra [fulana], e se vier a [sicrana] oferecer, 

também quero a [sicrana]. Não estou escolhendo ou dando oportunidade para 

ela, estou aberto a quem quiser, o que vier de incentivados, nós queremos". Isso 

demorou dois meses para convencer, mas conseguimos, fizemos o primeiro e 

agora vamos fazer o restante na mesma formatação. 

Além disso, outros desafios relacionados ao próprio processo de captação de recursos por 

essas leis foram listados pelos entrevistados, como: o alto grau de burocracia no processo de 

aprovação do projeto pelo ente responsável; a necessidade de captar os recursos por conta própria 

mesmo após a aprovação do projeto, o que não é garantia de sucesso; e a percepção de que as 

empresas possuem receio de serem investigadas ou expostas publicamente por usufruírem da lei. 

Nota-se, portanto, que algumas dificuldades enfrentadas pela SEL estão relacionadas aos 

processos burocráticos e legais das leis de incentivo. O processo de aprendizagem do corpo 

técnico está avançando, mas ainda é necessário ampliar as capacidades técnicas para a captação 

de projetos e para a celebração dos termos contratuais com a entidade. 

 

6.2.2.2 Recursos humanos 

 

O primeiro grande desafio frequentemente mencionado pelos entrevistados com relação 

ao quadro de profissionais responsáveis pelas políticas de esporte e lazer foi a queda no número 

de professores concursados na ativa nos últimos anos. 

As pessoas foram se aposentando, alguns morreram e não teve a reposição, 

então tem quase 27 vagas em aberto para professores. Então, em uma cidade de 

400 mil habitantes, temos 21 professores e é muito pouco. [...]. Devemos ter uns 

40 professores que são dos projetos [conveniados] espalhados pela cidade 

também. 

Esta queda foi reconhecida como um grande gargalo para a expansão das políticas e 

projetos da Secretaria, já que o corpo de professores é a base para que as ações e serviços cheguem 

até a população. Existe a expectativa que, até o final de 2021, dez novos professores sejam 

chamados para ocupar algumas das vagas em aberto, resultado de uma solicitação da SEL feita 

ao prefeito. 

Um dos caminhos para lidar com o quadro limitado de professores tem sido a contratação 

de professores terceirizados ou dos projetos conveniados, em que organizações da sociedade civil 

prestam serviços para a SEL. Essas organizações atuam com seus próprios profissionais, tanto 

professores de educação física como responsáveis pelas áreas administrativas, o que representa 
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menor impacto financeiro para a administração pública em virtude da redução das obrigações 

trabalhistas.  

A situação, no entanto, divide opiniões entre os entrevistados. Para alguns, recorrer à 

terceirização é um caminho inevitável dados os limites orçamentários do poder público, além de 

também possibilitar atender às demandas da população de maneira mais flexível, em termos de 

horários e de modalidades atendidas. Um exemplo foi a oferta da zumba, que atraiu muitas 

pessoas por alguns anos, mas, depois, começou a ser substituída por outras práticas. 

Eu, particularmente, mudei muito a minha visão. Eu sempre fui muito 

corporativista, ou seja, não contrato terceirizados, porque isso não dá certo. 

Mudei minha visão porque eu vi que não tem saída, a conta nunca vai fechar, 

por causa disso: aposentadoria, folha de pagamento que não pode onerar, teto 

do gasto público, a conta não fecha nunca. 

Para outros, a presença de profissionais fora do quadro da Secretaria impõe grandes 

desafios e incoerências para a gestão pública. Mesmo sendo um modelo menos oneroso para o 

governo, ele não permite o acúmulo de conhecimento dentro da gestão pública, que ocorre, 

sobretudo, por meio da capacitação continuada dos professores. Iniciativas como essa vêm sendo 

organizadas pela SEL, com a troca de experiências tanto com pessoas externas quanto com 

indivíduos do próprio quadro. Segundo um dos entrevistados, este momento de debate é 

fundamental para que o professor deixe de ser apenas um executor e passe a se sentir parte do 

processo de formulação e planejamento das políticas de esporte e lazer. 

Ainda com relação ao vínculo dos profissionais à SEL, alguns participantes chamaram a 

atenção para duas questões que estão, de certo modo, relacionadas. A primeira é a ausência de 

um plano de carreira estruturado para os servidores vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer. 

Só quem passa no concurso da Educação tem um plano de carreira e quem passa 

no concurso do Esporte não [...]. Se você contrata um professor que passa no 

concurso com 20 anos e ele vai ficar até os 65. Temos que pensar [...] nos 

professores que são de fato quem implementa a política pública do município.  

A ausência deste plano de carreira deixa os servidores do Esporte e Lazer sem uma 

trajetória definida dentro da administração pública, sem uma delimitação das habilidades e 

competências que são esperadas destes profissionais ao longo da carreira, bem como para assumir 

cargos específicos dentro da pasta. A segunda questão apontada pelos participantes é a 

dificuldade, diante desta ausência de plano de carreira, de manter os professores do quadro 
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motivados. Este fator interfere diretamente na qualidade dos serviços entregues aos munícipes, 

no comprometimento e na produtividade dos servidores da pasta. 

Foi possível identificar, portanto, diversos desafios em termos de gestão de pessoas dentro 

da SEL. Conforme aponta o modelo de Subirats et al. (2008), avaliar os recursos humanos como 

elemento que influencia diretamente o processo de uma política pública significa olhar tanto em 

termos quantitativos quanto qualitativos – e ambos fizeram parte das falas dos entrevistados. 

Tanto a disponibilidade quanto a especialização técnica e a motivação desses profissionais são 

fatores fundamentais para a formulação e implementação das políticas de esporte e lazer. 

 

6.2.2.2 Equipamentos esportivos 

 

Na avaliação dos equipamentos esportivos enquanto recurso de política pública, alguns 

aspectos foram pontuados pelos entrevistados: a disponibilidade e distribuição territorial, a 

qualidade, a manutenção, a padronização e a gestão popular dos equipamentos. 

Com relação ao primeiro aspecto, diversos participantes apontaram que os equipamentos 

esportivos da SEL – campos de futebol, salas de ginástica, ginásios, quadras, academias da cidade 

– contavam com uma boa distribuição no território municipal e que isso não era visto como um 

desafio no momento. Essa distribuição pode ser vista na Figura 5. 
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Figura 5 - Mapa da distribuição de equipamentos esportivos e de lazer no território do município 

de Diadema 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados da Secretaria de Esporte e Lazer de Diadema (2021) 

 

Apenas um ponto de atenção apareceu na fala de um dos participantes sobre a região sul 

da cidade que, devido à composição do solo, por ser uma área de manancial, dificulta a 

construção de novos equipamentos. Para isso, a busca por parcerias com a Secretaria de 

Educação foi descrita como uma saída identificada pela SEL para a utilização de equipamentos 

já existentes. 

A cidade está coberta, tem uma rede que acredito que ainda dá para ampliar, 

mas hoje ela está coberta. [Para o Programa] Escola de Esportes, a região sul 

não tem um espaço para atuar. É a região mais populosa da cidade e não temos, 

por conta que lá é uma área de manancial, aí toda e qualquer construção fica 

meio que impedida, há uma certa dificuldade de obras ali. Agora com esse 

novo RH que está chegando, a gente pensa [...] em fazer parcerias com a 

educação, para atuar com aulas da Escola de Esportes na escola, isso estamos 

planejando. 

O ponto de maior preocupação, no entanto, foi relativo à qualidade desses equipamentos 

que, segundo os participantes, é reflexo principalmente da deterioração e do baixo investimento 

em manutenção durante os últimos anos. A Secretaria raramente dispõe do montante de recursos 

que seria necessário para a manutenção anual do funcionamento de todos os seus equipamentos 
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e, por isso, cria-se uma situação de dependência financeira das emendas parlamentares para que 

reformas mais estruturais sejam feitas com o passar do tempo. Isso significa que muitos dos 

equipamentos da SEL se encontram em uma situação bastante crítica antes de terem seus 

projetos de reforma apresentados aos legisladores e aprovados para execução, afetando 

diretamente na experiência da população que frequenta o local.  

A fala de um dos entrevistados ilustra bem esse desafio, com o exemplo do Ginásio João 

do Pulo, recém-reformado com recursos de emenda de um deputado federal no valor de R$ 

500.000,00, com contrapartida do município de cerca de R$ 35.500,00. 

Por abandono, falta de manutenção, uma série de problemas, os alunos foram 

saindo [do Ginásio João do Pulo]. Tem munícipe na rua de cima que não tem 

coragem de enviar o filho ao ginásio [...]. Ele foi totalmente revitalizado e 

agora acreditamos que vamos conseguir fazer esse ginásio girar, vamos 

conseguir colocar público ali, já fizemos parceria com o pessoal do basquete, 

tem professor do concurso que está sendo chamado, [...] banheiros adequados, 

banheiro para deficiente, toda a estrutura foi mexida. Isso é um exemplo de 

que a manutenção dos espaços, ela se faz de suma importância para ter essa 

atração, para que as pessoas se sintam seguras de estar na unidade. 

 O desafio da manutenção dos espaços também foi mencionado para as Academias da 

Cidade, que sofrem, sobretudo, por estarem expostas às intempéries climáticas e a eventuais 

depredações, uma vez que se encontram localizadas em espaços abertos da cidade. O número 

de Academias da Cidade sofreu expansão na gestão anterior, mas isso aconteceu sem que a 

Secretaria de Esporte e Lazer tivesse um contrato de manutenção atrelado a elas e com 

equipamentos adquiridos de diversos fornecedores diferentes. Tal situação gerou um grande 

contratempo para a SEL, na medida em que a grande maioria das Academias não se encontra 

em condições adequadas de uso e, ao mesmo tempo, há dificuldade de encontrar uma única 

empresa para realizar a manutenção de modo custo-efetivo. 

Além disso, outro desafio apontado pelos entrevistados se refere à inexistência de 

quadras e ginásios de dimensões oficiais no município (20 x 40 metros). Trabalhar com 

equipamentos fora das dimensões oficiais permite atender ao esporte de participação e às 

categorias de base, mas impede que o município tenha condições de sediar competições oficiais. 

Para isso, duas soluções estão sendo debatidas pela gestão. A primeira faz parte de um projeto 

prioritário da Prefeitura, que é a criação do “Quarteirão da Educação” – estrutura que deve 

articular equipamentos públicos da educação, cultura, esporte e lazer, semelhante ao modelo 



A política de esporte no município de Diadema 

Rafaela Henriques Pinto  

53 
 

dos Centros Educacionais Unificados (CEU). A expectativa é que este projeto englobe a 

construção da primeira quadra 20 x 40 m do município. Em paralelo, a SEL tem buscado 

recursos para a construção de um segundo ginásio poliesportivo nessas dimensões, tanto por 

intermédio de emendas parlamentares quanto por meio de recursos do próprio Tesouro. 

Em Diadema não tem mais como fazer um "ginazinho", fazer uma 

"quadrinha", fazer um "puxadinho". Diadema merece e é nosso intuito que em 

Diadema tenha bons equipamentos.  

Por fim, a gestão dos equipamentos de esporte e lazer pela própria população também 

foi um tema constante nas entrevistas. Em 2021, a Secretaria retomou as discussões de cessão 

dos equipamentos públicos junto a equipes e demais interessados em utilizar os espaços 

públicos em horários de vacância, de maneira gratuita. O objetivo é criar conselhos de usuários 

em todos os equipamentos da pasta, estabelecendo uma gestão popular dos espaços, 

formalizando os horários de uso de cada grupo ou equipe e gerando um sentimento de 

pertencimento ao local. 

O nosso objetivo é que, ao final do processo, a gente faça um empréstimo do 

Ginásio Ayrton Senna para as equipes jogarem no final de semana, que eu não 

tenha que ter uma pessoa [da SEL] acompanhando, que o conselho tenha a 

chave e organize o uso e espaço, feche e venha embora, [...] [que eles] tenham 

o espaço como deles, que se apropriem e cuidem desse espaço. 

Portanto, analisando os equipamentos de esporte e lazer como um recurso mobilizado 

pela política pública, nota-se que diversos desafios estão impostos à SEL, principalmente em 

termos de qualificação e manutenção desses espaços. Por outro lado, há também uma 

importante abertura da SEL para a gestão de equipamentos em conjunto com a população. Essa 

relação entre a SEL e os beneficiários das políticas públicas será melhor abordada no próximo 

tópico. 

 

5.2.3 Resultados relacionados aos atores 

 

A Secretaria de Esporte e Lazer mantém relacionamento com diversos atores do 

ecossistema das políticas públicas esportivas. Entre eles, se destacaram durante as entrevistas: 

o gabinete do prefeito, as demais secretarias do Executivo municipal, os legisladores (em todos 

os níveis de governo), os clubes esportivos, as organizações da sociedade civil sem fins 

lucrativos e a população em geral (beneficiários das políticas públicas). Em menor grau, 
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apareceram os órgãos responsáveis pelo esporte no estado (a Secretaria de Esportes do Estado 

de São Paulo) e na União (a Secretaria Especial do Esporte) e o setor privado empresarial. 

Sobre a relação da SEL com a população em geral, é algo que tem como base o próprio 

plano de governo do PT para o município. Historicamente, essa construção tem se dado de 

maneira coletiva, com grande abertura para a participação popular na construção das propostas 

que seriam encabeçadas pelo governo. No esporte não foi diferente: 

[Para a elaboração do plano de governo, houve] consulta ao público, tinha os 

GTs, que eram os grupos de discussões, grupos de temáticas; tinha o GT do 

esporte e então todo mundo da sociedade era convidado para participar 

daquele coletivo. Falavam de suas ideias, como viam o esporte, o lazer dentro 

da cidade e apareceu muito forte essa questão do esporte na cidade [...]. A 

gente fazendo essa defesa tem um peso e quando a população vem [e diz que] 

o prefeito deveria se pautar nisso, então ganha força. 

Nesta mesma lógica de participação popular ocorreu o processo de elaboração do Plano 

Plurianual (PPA) Participativo, iniciado em abril de 2021. Foram realizadas mais de 20 

audiências públicas na cidade, durante as quais foram ouvidas as demandas da população que 

subsidiaram a reorganização das ações da SEL para os próximos anos – e, principalmente, 

orientaram as prioridades da pasta na Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Um dos grandes instrumentos de participação social no processo de formulação, 

implementação e avaliação de políticas públicas são os conselhos municipais. Em Diadema, no 

entanto, não existe essa estrutura criada especificamente para as políticas de esporte e lazer. 

São vários conselhos pela cidade, então os professores estão distribuídos e 

participando de todos esses conselhos, que é aonde vamos trocando as 

informações. Aí tem da saúde, do idoso, do deficiente, tem vários... E agora 

queremos criar o dos esportes. A lógica do FAEL era funcionar como um 

conselho, mas são duas coisas separadas. O FAEL é um fundo e o conselho é 

outra instância, que inclusive pode deliberar pelo FAEL. 

Observa-se, na fala de um dos entrevistados, a intenção dentro da SEL de se criar uma 

estrutura como esta, abrindo um espaço mais formal e permanente de debate das políticas de 

esporte e lazer. Essa medida potencializaria não apenas a participação da população, mas 

também dos demais atores relevantes para as políticas municipais. 

Outro aspecto que reforça essa relação da pasta com os beneficiários das políticas de 

esporte e lazer é a abertura para captar e deliberar sobre novas demandas que surgem da 
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população. Isso se refletiu em algumas ações realizadas pela SEL durante o ano de 2021, a 

exemplo da oferta de aulas de skate e ginástica artística – reconhecidas pela SEL como uma 

demanda resultante do bom desempenho e dos holofotes recebidos por atletas brasileiras nos 

Jogos Olímpicos de 2020, realizados em Tóquio em 2021; e do início da expansão de aulas de 

voleibol para alunos que, por uma questão etária, deixaram de fazer parte do Programa Escola 

de Esportes. 

Por que a Escola de Esportes só atende crianças e adolescentes? Tem ali alunos 

dos professores que são adultos e estão batendo na porta: "Eu gostaria 

[esporte] de fazer, e aí, não vai nada para nós?". Isso já vinha sendo discutido, 

havia uma resistência da gestão [anterior]. Dessa vez aqui foi aberta essa 

proposta e liberada, começamos a montar as turmas de adultos e já temos a 

primeira turma de voleibol. 

Além da relação com a população, o relacionamento da SEL com as outras secretarias 

da administração também é um fator importante a ser analisado. Sobre esse aspecto, seis dois 

oito entrevistados frisaram a importância da boa relação mantida entre o Esporte e Lazer e 

outras secretarias na atual gestão do Prefeito José de Filippi Júnior – em especial a da Saúde, 

da Segurança Alimentar, Cultura, Educação e Meio Ambiente. 

Foi sempre muito difícil essa intersecção entre secretarias. Tinha Diadema e 

mais 12 cidades independentes, cada uma brigando pelo seu espaço, correndo 

atrás do seu pedaço de pão, uma briga desenfreada. Talvez eu esteja enchendo 

muito a bola da atual gestão, mas é verdade, estou muito satisfeito, essa 

intersecção está muito mais forte. Muito não, está forte. Porque nunca teve, 

sempre foi separado. Nessa nova gestão, esse novo modo de governar, esse 

intersecretariado [...] está muito forte.  

Junto à Cultura, a expectativa é que as parcerias sejam retomadas conforme os eventos 

presenciais retornem à agenda do município, após a pandemia da Covid-19. A aproximação 

entre as duas pastas ocorre, principalmente, para a realização de atividades de lazer, palestras e 

debates no âmbito dos programas Caminhando Bem e Mulheres em Movimento, e o 

compartilhamento aos alunos da programação cultural da cidade. Existe a intenção de 

aproximar o esporte da cultura em alguns eventos da cidade – um dos exemplos apresentados 

foi a realização de um festival cultural em outubro de 2021, que agregou apresentações de 

dança, zumba, capoeira, hip-hop e circo. Nesse mesmo sentido, um dos entrevistados reconhece 

o surgimento de demandas no âmbito do Conselho Municipal do Adolescente para criação de 
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espaços dedicados ao skate e que abrem a oportunidade de aproximar danças urbanas, como o 

breaking e o hip-hop. 

A interação com a Secretaria de Educação, por sua vez, está mais diretamente ligada à 

realização dos Jogos Escolares e à prospecção de crianças e adolescentes para a participação 

nos programas da SEL – essa divulgação acontecia, muitas vezes, presencialmente, mas tem 

sido movida cada vez mais para as redes digitais. Para os próximos anos, no entanto, a 

expectativa é que essa interação aumente com a criação do Quarteirão da Educação, uma vez 

que as pastas deverão compartilhar o mesmo espaço – incluindo também a cultura, com a 

construção de um teatro no local. Neste complexo, aproximar os jovens da prática esportiva é 

uma das expectativas da SEL, visto que a escola estará vinculada a equipamentos esportivos – 

piscinas, quadras, salas de ginástica artística, entre outros. 

Com a Secretaria de Segurança Alimentar, a relação mais direta ocorre, sobretudo, no 

âmbito do Programa Caminhando Bem, com uma parceria estabelecida com o Programa de 

Educação Alimentar e Nutricional de Diadema (PEAND). Além do Caminhando Bem orientar 

a prática de atividades físicas e da caminhada, envolve, também, a realização de palestras e 

debates. Há, mensalmente, a presença de um(a) nutricionista para compartilhar informações 

sobre alimentação saudável.  

É também no âmbito do Programa Caminhando Bem que a interação com a Secretaria do 

Meio Ambiente ganha força. Foi firmada uma parceria entre as duas pastas em prol da apropriação 

dos espaços de lazer da cidade, na medida em que a construção de novos polos das Academias da 

Cidade demanda a revitalização de praças e parques. Há também visitas monitoradas e 

caminhadas ecológicas com os beneficiários do Programa a pontos de referência da cidade, tais 

como o Jardim Botânico do Inamar, e a divulgação colaborativa do calendário de eventos de cada 

secretaria. 

Já na área da Saúde, especialmente durante a pandemia da Covid-19, um trabalho bem 

próximo entre ambas as pastas foi feito. Os profissionais do esporte elaboraram vídeos que 

orientavam a realização de exercícios e atividades físicas em casa, os quais foram transmitidos 

nos equipamentos da Saúde; em contrapartida, os profissionais da Saúde apoiaram a SEL nas 

orientações sanitárias e vacinação. Fora do contexto pandêmico, as interações ocorrem, sobretudo 

a partir das Unidades Básicas de Saúde (UBS), pela captação de pessoas para a prática de 

atividades físicas, principalmente aquelas com comorbidades como diabetes ou hipertensão 

arterial; pela participação conjunta em campanhas como o Outubro Rosa ou o Setembro Amarelo; 
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ou mesmo pelo encaminhamento de alunos dos programas da SEL para a UBS, quando alguma 

necessidade é identificada pelo corpo de professores.  

A relação entre a SEL e todas essas secretarias, no entanto, tem dependido mais 

particularmente das ações individuais dos seus professores nos últimos anos do que de uma ação 

coordenada em nível institucional. Assim, não há ações formalizadas entre os escalões mais altos 

das secretarias, de modo que as parcerias e ações conjuntas estão apenas estabelecidas nos 

territórios de ação dos programas e projetos, com base primordialmente em relações interpessoais. 

O depoimento de um dos entrevistados ilustra bem essa situação: 

No caso da UBS, nós tentamos formalizar um nível macro no sentido de estar 

secretário com secretário, isso em gestões anteriores, e quase que deu certo, mas 

não deu.  E assim, nós começamos de baixo... Vou lá e bato na porta e falo "olha, 

somos do Caminhando Bem e nós estamos aqui em tal horário e gostaríamos de 

atender vocês também".  

No que diz respeito à relação da SEL com os clubes esportivos da cidade e as organizações 

da sociedade civil, ela se dá principalmente no âmbito dos projetos conveniados da Secretaria. A 

participação dessas entidades na oferta de serviços à população foi vista como essencial para 

viabilizar práticas ditas “diferenciadas” ou “sazonais”, que variam de acordo com a demanda da 

população (principalmente na área das práticas corporais como tai chi chuan, ioga ou pilates) e 

que, portanto, não justificam a realização de um concurso público para a contratação desses 

profissionais. 

A relação com essas entidades está normalmente vinculada à vigência de cinco anos dos 

termos de colaboração estabelecidos, após chamamento público. Segundo relato de um dos 

entrevistados, o que ocorreu nos últimos anos foi o avesso da lógica que se pretende implementar 

atualmente: antes, eram os parceiros que ditavam o funcionamento dos projetos; agora, a SEL 

tem trabalhado para criar parâmetros básicos para cada convênio, baseados nas diretrizes da 

política pública estabelecida, abrindo espaço para que o parceiro possa negociar a forma de 

estruturar o atendimento desde que esteja dentro dessas diretrizes.  

Nessa mesma lógica, a partir de 2021, cada projeto estabelecido com parceiro externo está 

vinculado a algum programa da própria SEL, sob responsabilidade de um coordenador.  

O que fizemos foi o seguinte: vinculamos esses projetos aos programas, então 

o projeto de práticas corporais trabalha capoeira, lutas, ioga, pilates e está 

vinculado ao programa "Mulheres em Movimento". Os da natação e futebol 

estão vinculados ao Programa da Escola de Esportes. Nós temos o coordenador 
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de cada programa que faz uma articulação direta com os coordenadores dos 

projetos, para termos a mesma linguagem. Criamos grupos comuns de 

WhatsApp e toda informação que sai da secretaria ou do município é enviada 

para todos os alunos, independente de estarem em programas ou projetos. 

Entendemos que essa é a lógica da política pública. 

Portanto, essa foi uma solução dada pela nova gestão com o objetivo de garantir tanto um 

grau de continuidade do projeto, caso o parceiro privado se altere no futuro, quanto a coerência 

entre o projeto e outras ações da Secretaria. 

Outros atores, como os legisladores e os do Executivo Federal e Estado, foram raramente 

mencionados pelos participantes da pesquisa. Quando o foram, estavam vinculados 

principalmente à problemática da captação de recursos, seja por emendas parlamentares, seja por 

meio das leis de incentivo, conforme já mencionado nos tópicos anteriores. 

Com relação ao setor privado empresarial, houve apenas uma menção direta à 

possibilidade de captação de recursos e patrocínios diretos para eventos. Trata-se de uma 

iniciativa ainda pouco estruturada pela SEL, mas que, segundo o entrevistado, poderia ser 

viabilizada de maneira mais sistematizada pela pasta, com a apresentação de propostas para 

eventos e revitalização de espaços e equipamentos públicos. 

Acho que agora nós começamos a acordar um pouquinho, nós nunca fomos 

bons nessa coisa de sistematizar informações. Agora nós temos um grupo de 

formações que está bem à frente disso, até para apresentar para alguma 

empresa, [...] até mesmo empresas ali do bairro que poderiam trazer uma 

melhoria para o próprio espaço [público]. Isso eu acredito muito, nós até 

tentamos em ir algum lugar bater, mas o meu peixe é pequeno. Eu acho que 

partindo mais do alto, com o trabalho sistematizado, às vezes com fotografia, 

mostrando um pouco do que é a nossa realidade. 

 

5.3 Consolidação das fortalezas e dos desafios identificados 

Tendo em vista todos os elementos previamente apontados pelos entrevistados para 

formulação e implementação das políticas de esporte e lazer em termos das regras institucionais, 

dos recursos e dos atores envolvidos, foram consolidados os principais desafios (em laranja) e 

as principais fortalezas (em azul) vivenciados pela atual gestão da Secretaria de Esporte e Lazer 

de Diadema (Figura 6). 
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Figura 6 - Sistematização das fortalezas e dos desafios enfrentados pela SEL 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

5.4 Conclusões do capítulo 

A partir dessa sistematização, algumas conclusões foram feitas. Primeiramente, os 

desafios enfrentados pela gestão pública são diversos e complexos e, portanto, seria inviável 

tentar abarcar soluções práticas, com certo grau de profundidade, em todas essas esferas em um 

único trabalho. 

Em segundo lugar, todos esses desafios podem ser agregados em três grandes grupos: 

acesso a recursos financeiros (do Tesouro, via emendas, vias leis de incentivo, FAEL, 

patrocínios para eventos); governança das políticas públicas de esporte e lazer (criação de 

espaços de diálogo institucional com atores externos à SEL); e recursos humanos (aumento do 

corpo de professores, criação de plano de carreira, capacitação, motivação).  

Para definição dos próximos passos deste trabalho, à luz desses três grandes grupos de 

desafios, buscou-se refletir sobre duas variáveis fundamentais para a priorização de com quais 
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desafios trabalhar. A primeira delas é a importância de cada desafio para a execução das 

políticas públicas de esporte e lazer pela SEL, ou seja, o quanto a falta de soluções práticas para 

determinado desafio representa um obstáculo para a garantia de acesso ao esporte enquanto 

direito social aos munícipes. A segunda delas é a capacidade da própria SEL agir para 

solucionar essas questões, ou seja, o quanto a SEL deve depender de outros atores para executar 

soluções e o quanto deve esbarrar em posições contrárias que podem dificultar mudanças. 

Com relação aos desafios de acesso a recursos, entendeu-se que a expansão das políticas 

públicas de esporte e lazer depende diretamente da capacidade de financiamento, tanto para a 

oferta de novas modalidades esportivas e aquisição de materiais quanto para a qualificação de 

equipamentos públicos. Ainda que o orçamento municipal seja limitado à capacidade de 

arrecadação e que a pasta do Esporte e Lazer concorra com outras secretarias de maior 

visibilidade política – como Saúde e Educação – há espaço para que a SEL se organize 

internamente para buscar fontes de recursos em outras esferas federais e no setor privado, 

elevando seu potencial de aplicação na área. 

Sobre a governança das políticas públicas de esporte e lazer, acredita-se que criar canais 

institucionais perenes, em que a SEL tenha espaços de diálogo com a população, com outras 

secretarias municipais, com parceiros responsáveis por projetos conveniados e com o setor 

privado local pode abrir uma porta importante para que as próprias ações da Secretaria ganhem 

força no contexto diademense. Dentro dessa estrutura de governança haveria espaço para 

debater diversas soluções de maneira mais coesa e com apoio da própria população beneficiada. 

No que diz respeito à capacidade da SEL propor uma estrutura de governança, não se nota, a 

princípio, a presença de grandes obstáculos para que um debate deste nível avance, se houver o 

interesse da própria Secretaria. 

Por fim, para os desafios relativos aos recursos humanos, alguns pontos de atenção 

merecem destaque. De partida, é evidente que os professores e demais profissionais da SEL são 

centrais para a execução das políticas de esporte e lazer, tanto em quantidade quanto em 

qualificação. A própria identificação pela SEL de que esse é um aspecto essencial para as ações 

desempenhadas pela pasta durante a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Esporte e 

Lazer – Gestão 2021-2024 reforça a essencialidade do tema. Por outro lado, já é possível 

identificar algumas medidas sendo tomadas pela SEL, conforme os depoimentos dos 

professores entrevistados – a exemplo da criação de grupos da capacitação continuada, em 

2021. Além disso, é esperado que dez novos professores sejam contratados até o final de 2021 

para compor algumas das vagas ociosas na Secretaria. Com relação à criação de um plano de 
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carreira, este é um tema que costuma envolver outros órgãos da administração pública, além 

dos próprios professores, abordando discussões muito complexas e historicamente conflituosas 

– como a estrutura de progressão de carreira, as tabelas de remuneração ao longo da carreira, 

qualificação, exigências para progressão funcional e até o processo de avaliação. 

Com base nessas avaliações, decidiu-se trabalhar apenas com os dois primeiros desafios 

– recursos e governança. Desse modo, os próximos capítulos focarão especificamente nesses 

dois elementos, buscando compreendê-los a partir de outras experiências e traçando 

recomendações de ações para a Secretaria de Esporte e Lazer.  
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6 EXPERIÊNCIAS INSPIRADORAS DE GESTÃO DO ESPORTE NO NÍVEL LOCAL 

 

Após a identificação dos principais desafios enfrentados pelas Secretaria de Esporte e 

Lazer de Diadema no capítulo anterior (acesso a recursos e governança), constatou-se a 

necessidade de buscar experiências inspiradoras de outras gestões públicas que enfrentaram 

desafios semelhantes ao de Diadema, a fim de compartilhar aprendizados práticos. Nesta 

perspectiva, este capítulo é dedicado a apresentar os resultados da segunda etapa de entrevistas 

semiestruturadas, realizada com atores externos à SEL que compartilharam suas visões e 

experiências ao lidar com os desafios vividos por Diadema. 

Ao primeiro contato dos participantes desta etapa com os resultados das entrevistas 

conduzidas junto aos membros da SEL, a primeira constatação geral foi que Diadema não 

enfrenta desafios tão diferentes dos da maioria dos municípios brasileiros. A busca por acesso 

a recursos financeiros, a necessidade de capacitação dos recursos humanos e a dificuldade de 

se organizar para responder às mais variadas demandas da população estão entre os principais 

desafios vividos pelas prefeituras. 

Para os três entrevistados, esses desafios possuem um denominador comum. Diferente 

de áreas como a Educação e a Saúde, o Esporte e o Lazer não contam com uma definição legal 

que estabeleça as atribuições específicas e correlatas de cada ente federativo. O resultado disso 

é que, no âmbito local, as secretarias de esporte e lazer se deparam com uma amplitude muito 

grande de demandas, desde a organização de atividades de lazer para idosos até o apoio a atletas 

olímpicos. 

Este debate esteve bastante presente nas três edições da conferência nacional de esporte 

e lazer (2004, 2006, 2010), nas quais os entrevistados estiveram diretamente envolvidos. Esses 

encontros foram momentos de grande relevância nacional, pois, pela primeira vez, os gestores 

de esporte e lazer, os profissionais da área, acadêmicos, organizações privadas e os diversos 

outros atores interessados sentaram na mesma mesa para discutir como organizar uma política 

esportiva nacionalmente articulada e coerente. A proposta de criação de um Sistema Nacional 

do Esporte foi elaborada, mas perdeu importância na agenda pública nos anos seguintes e ainda 

não alcançou sua concretização. Apesar disso, conservando o conteúdo debatido, a proposta 

tramita atualmente na forma de Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 68, de 2017 (SENADO 

FEDERAL, 2017).  
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Ainda que a definição de um Sistema Nacional não tenha ocorrido, os três participantes 

concordam que o município pode definir seu próprio Sistema Municipal de Esporte e Lazer.  

Apesar de não estar definido constitucionalmente ou nacionalmente, do ponto 

de vista de uma lei federal, você pode propor uma construção de um sistema 

municipal, e estabelecer essas prioridades e essas abordagens ali por baixo. 

(Ricardo Leyser) 

A ausência de resultados concretos no âmbito nacional no que diz respeito à criação de 

um Sistema Nacional do Esporte não impediu que os estados e os municípios começassem a se 

organizar e a estruturar melhor suas políticas para a área. O modelo nacional consolidado na 

forma do PLS, mesmo não aprovado pelos legisladores, serve de exemplo para os demais entes. 

Os relatórios do IBGE que consolidaram a Pesquisa de Informações Básicas Municipais 

(Munic) constataram que a porcentagem de municípios que contava com legislações específicas 

que regulamentavam o esporte (desconsiderando a Lei Orgânica) passou de 17%, em 2003, para 

40,7%, em 2009 (IBGE, 2006, 2010). Esse avanço evidencia o impacto que as conferências 

tiveram nas gestões locais, mesmo que a grande maioria destas ainda não possua um sistema 

municipal propriamente dito. 

A instituição de um sistema municipal de esporte e lazer é acompanhada da criação de 

diversos instrumentos e estruturas para que este sistema funcione, conforme relatado por todos 

os entrevistados. São exemplos disso a realização de conferências municipais periódicas, para 

discussão de políticas e diretrizes; a elaboração de um plano municipal com metas, indicadores 

e prazos; criação de um conselho municipal, para a articulação com atores interessados e 

acompanhamento das ações previstas no plano municipal; e mesmo a definição de fontes e 

mecanismos de financiamento do sistema. Esses elementos dialogam com o debate sobre o 

conceito de governança no setor público trazido anteriormente, na medida em que essa gama 

de atores precisa dialogar para que a política pública avance. 

 

6.1 Elementos constituintes de uma Política de Esporte e Lazer 

Uma política de esporte e lazer não pode ser resumida apenas a programas e ações 

executados. Para se estruturar uma política de esporte que seja de Estado (e não apenas de 

Governo) e que garanta a democratização do acesso ao esporte, Cassia Damiani reforçou a 

relevância da presença de quatro elementos: um sistema, um plano, um conjunto de programas 

e ações, e um arcabouço legal que os defina. Esses componentes dependem, impreterivelmente, 

de um fundo público de caráter estatal e autárquico que garanta sua sustentabilidade. Esses 
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elementos estão sistematizados na Figura 7 e serão descritos detalhadamente na sequência. É 

válido destacar, no entanto, que, segundo a especialista, isso não significa que na ausência de 

algum desses elementos não haverá uma política pública vigente, e sim que ela terá uma 

eficiência relativamente menor.  

 

Figura 7 – Elementos necessários para estruturação de uma Política de Estado de Esporte e 

Lazer 

 

Fonte: Adaptado de Damiani (2017), acervo pessoal da autora. 

 

No que se refere à política municipal de esporte e lazer, segundo Damiani, ela precisa 

ser, em primeiro lugar, reconhecida como relevante, como uma área importante dentro da 

administração pública e como um direito do cidadão a ser garantido pelo Estado. Ela também 

precisa ter um caráter de política permanente e contínua, isto é, contar com mecanismos e 

normas que garantam sua duração em tempo, em mais de uma gestão. Ainda, essa política deve 

ser democrática, com mecanismos de participação social ativos; e sustentável, com a vinculação 

de recursos para as ações que se decidiram realizar. Ela também deve ser abrangente, ou seja, 

deve-se buscar, em algum grau, atingir a população estimada, conforme a natureza da política, 

se focal ou universal. Neste caso, a abrangência pode ser definida dentro de um recorte, por 

exemplo, da idade, de gênero, como: oferecer aulas de judô a todas as meninas na faixa etária 

até os 14 anos. E, por fim, essa política precisa ser estruturada, estar organizada internamente, 
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dispor de recursos, pessoal capacitado, precisa ter meios de avaliar suas ações para que suas 

ações sejam efetivas. 

O sistema municipal tem o papel fundamental de definir os princípios e diretrizes que 

regem a política municipal, quais atores estão envolvidos, como eles estão organizados e quais 

as competências de cada um deles. O sistema irá se debruçar também sobre a organização dos 

recursos humanos – qual a formação desejada e quais os caminhos para prover essa formação. 

No mais, no âmbito do sistema que se definem, também, os mecanismos de controle e de 

participação social, com conferências e conselhos, contribuindo para a transparência e o caráter 

democrático das ações tomadas. Para garantir a operacionalização deste sistema, é impreterível 

sua sustentabilidade, prevendo mecanismos e fontes de financiamento próprio, com fluxo 

incessante, por meio um fundo público e recursos vinculados ao orçamento com formas 

mandatórias para sua execução, além de outras fontes diversificadas e articuladas, que garantam 

a execução das metas previstas no plano municipal. 

O plano, por sua vez, deve ser um instrumento de planejamento e controle da gestão, 

contendo objetivos, metas e ações a serem realizadas em certo intervalo de tempo, estimando-

se os recursos – humanos e financeiros – essenciais para sua execução. É com o plano que 

também se definem os mecanismos de monitoramento e avaliação das ações, por meio de 

indicadores quantitativos e qualitativos. 

Finalmente, há os programas e as ações do governo, que devem ser organizados com o 

objetivo de executar a política de esporte e lazer, com base nas diretrizes, nos objetivos, nas 

metas e demais decisões acordadas anteriormente. 

 

6.2 Definição das competências municipais 

Durante as Conferências Nacionais do Esporte, um dos temas em discussão foi qual 

seria a estrutura desejada para o Sistema Nacional do Esporte. Em 2015, um Grupo de Trabalho 

(GT) foi criado pelo então Ministério do Esporte com a finalidade de elaborar um Projeto de 

Lei de Diretrizes e Bases do Sistema Nacional do Esporte, sob a presidência de Damiani. Um 

dos resultados deste GT foi a consolidação da visão deste novo Sistema Nacional, sistematizada 

na Figura 8.  
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Figura 8 - Visão do novo Sistema Nacional do Esporte 

 

Fonte: Ministério do Esporte. Proposta de Sistema Nacional do Esporte, 2015. 

 

Segundo os entrevistados, o caminho mais comum é que os municípios atuem nas etapas 

de formação esportiva de crianças e adolescentes, isto é, no primeiro contato deles com o 

esporte, seja (nas escolas, nos clubes, no Sistema S); no esporte para toda a vida, com ações 

direcionadas aos jovens, adultos e idosos; e na primeira etapa da excelência esportiva – a 

especialização esportiva, quando se iniciam os treinamentos. Nessas etapas, a maioria da 

população seria beneficiada pelas ações municipais – deixando para o Estado e, principalmente, 

para a União, a responsabilidade sobre o esporte de alto rendimento, com apoio da iniciativa 

privada. Contudo, esta não é uma definição estática. 

Se você tem uma tradição esportiva de uma, duas, três modalidades na cidade, 

você pode falar que vai fazer o atendimento e apoiar atletas só nessas duas ou 

três, não precisa apoiar em todas [...]. Eu não preciso definir "vou ter time 

profissional..."; não, eu posso falar "quero um time profissional do vôlei, 

porque vôlei é a vocação da cidade, tenho atletas, tradição, tenho isso e 

aquilo", você pode definir isso. Tem cidades que vivem só para os jogos do 

interior, vive mais para o alto rendimento [...]. (Ricardo Leyser) 

Outro exemplo nesta linha é o crescimento da demanda por competições Master, 

conforme mencionado pelos servidores entrevistados em Diadema. Apesar de estarem na 
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categoria de esporte competitivo, esta pode ser uma prioridade para o município se assim o for 

decidido. Portanto, o município se vê novamente na necessidade de, junto com a população e 

os demais atores interessados, olhar para suas prioridades e capacidades de ação. 

Qual é a estrutura que está mais pronta e mais acabada para se iniciar o 

esporte? É a escola. Então podemos fazer programas articulados com o Projeto 

Político-Pedagógico da escola para a vivência esportiva em um nível de 

“formação esportiva”, podendo-se fazer um convênio com os clubes da cidade 

para introduzir a aprendizagem. Assim, tanto se amplia o acesso pelo direito 

ao esporte, quanto é possível ver quais as crianças que são potenciais para o 

alto rendimento. Para essas, pode-se fazer um programa de iniciação de alto 

rendimento. Ao mesmo tempo, pode-se fazer um programa para que os jovens 

egressos da escola não cessem duas atividades, e possam praticar e esporte por 

toda a vida [...]. O município avalia qual é a sua vocação, quais são as 

modalidades mais praticadas, que modalidade ele pode introduzir, e no 

Sistema [Municipal de Esporte e Lazer] ele vai organizando a sua política [...]. 

Se o município quiser fazer tudo ele não vai conseguir fazer nada. (Cassia 

Damiani) 

No Estado da Bahia, é possível destacar o exemplo do município de Jequié e do 

fenômeno que se tornou como um polo do judô nacional. Apesar de ser um caso bastante 

singular e fora da curva do que as gestões municipais de fato têm a capacidade de executar, ele 

comprova que é possível estruturar um sistema municipal de esporte com maior nível de 

complexidade e que agregue também o esporte de alto rendimento – com apoio dos outros entes 

federativos, de federações esportivas e do setor privado. 

A força principal do judô da Bahia é na cidade de Jequié, talvez é a única 

cidade que conseguiu se interiorizar [no esporte e alto rendimento] e não há 

nenhum dilema em relação aos atletas de alta performance, porque lá a 

iniciação funciona muito bem. O esporte educacional jogou para dentro do 

ambiente escolar o judô, fazem o trabalho do esporte comunitário com muita 

força e eles conseguiram financiamento via lei de incentivo aqui do estado, da 

SUDESB [Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia], e o comércio 

varejista local banca o judô da cidade. É um modelo único, é um cluster para 

estudo, porque ali o judô se deu bem. Agora mesmo um atleta de lá voltou em 

5º no Campeonato Brasileiro de Judô e eles têm o atual campeão brasileiro. 

(Vicente Neto) 
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6.3 Financiamento 

Conforme já exposto anteriormente, o próprio processo de estruturação de um sistema 

municipal de esporte alavanca o debate sobre o financiamento deste sistema. Quando se 

definem as prioridades para as políticas do município, de forma democrática e articulada com 

diversos atores que fazem parte do sistema, o debate orçamentário ganha peso em relação aos 

outros órgãos da administração municipal – a citar as secretarias da Fazenda e do Planejamento. 

Durante o processo de elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), a demanda por mais recursos para 

a Secretaria de Esporte e Lazer estaria muito melhor qualificada, com base em metas, em 

projetos estruturados, em demandas pactuadas em espaços de participação social. Isso tudo, por 

sua vez, faz com que as agendas do esporte e lazer ganhem força política diante das diversas 

prioridades do município.  

Uma vez ordenadas as principais necessidades e reivindicações do município, o trabalho 

desempenhado pela SEL também se organiza na direção de quais fontes de recursos precisam 

ser garantidas para sua execução. Esta nova lógica de funcionamento da política municipal de 

Esporte e Lazer foi exemplificada por Leyser: 

Você chega para o prefeito e fala: "Olha, prefeito, todos os bairros de Diadema 

têm futebol, tirando esses quatro. Nós vamos terminar seu mandato com esses 

quatro campos". É diferente de falar que você queria mais um campo de 

futebol. "Prefeito, metade dos campos já tem futebol feminino, mas queremos 

ser a única cidade do Brasil que em todos os campos de futebol tenha a prática 

do futebol feminino". (Ricardo Leyser) 

Para além desta mudança mais estrutural, que dependeria de um processo mais longo de 

debate a respeito da instituição de um Sistema Municipal de Esporte e Lazer, outros caminhos 

foram apontados pelos entrevistados para potencializar a captação de recursos pela Secretaria 

de Esporte e Lazer. 

O primeiro deles é a capacitação dos recursos humanos da Secretaria na área de captação 

de recursos para projetos esportivos. Essa capacitação pode acontecer de diferentes maneiras, 

envolvendo atores internos ou externos do governo municipal. Buscando soluções internas, com 

os recursos já disponíveis no governo municipal, a SEL pode perscrutar o apoio de outros 

órgãos da administração pública cujas diferentes experiências podem agregar neste processo, 

como, por exemplo, as secretarias de Planejamento e Gestão, Obras ou mesmo a de Cultura – 

que costuma ter um histórico de trabalhar com a captação de recursos via Lei Rouanet. 
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Olhando para fora de Diadema, Cassia Damiani vê também que deveria ser oferecido 

pela própria Secretaria Especial do Esporte, no Ministério da Cidadania, uma assessoria direta 

sobre o processo de captação de recursos, por exemplo, via Lei de Incentivo e também indicou 

a possibilidade de se articular com Instituições de Ensino Superior, universidades ou institutos 

que poderiam contribuir com a capacitação dos servidores municipais. Somado a isso, os 

participantes concordaram que a necessidade de se expandir a capacitação dos profissionais não 

é um desafio isolado de Diadema. Por isso, sondar o interesse de municípios vizinhos na região 

metropolitana de São Paulo, ou mesmo das cidades que fazem parte do Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, pode ser uma boa estratégia. A contratação de um especialista 

para atender um grupo de municípios interessados, por meio de cursos, palestras, workshops ou 

treinamentos, teria ainda a vantagem de permitir a divisão do custo deste investimento.  

Vale destacar que capacitações deste tipo, além de trazerem novas ferramentas para que 

a SEL capte recursos por meio de leis de incentivo ou emendas parlamentares, também podem 

apoiar a própria elaboração de projetos para captação de convênios com organizações de 

sociedade civil ou organismos internacionais (ainda que esses sejam mais raros). Nesse sentido, 

pode-se considerar a estruturação de uma área interna da SEL dedicada à elaboração de projetos 

e posterior captação de recursos para sua execução. A área concentraria pessoas capacitadas 

para essas atividades e seria um ponto de acúmulo de conhecimento dentro da gestão. 

Outra alternativa cogitada por Ricardo Leyser diz respeito à realização de um estudo 

para avaliar as alternativas de leis de incentivo municipal que poderiam ser utilizadas, 

aproveitando os setores industrial e empresarial de relevância da cidade. Esta avaliação deve 

focar aspectos como: quais são as fontes viáveis de arrecadação (ISS, IPTU ou outras 

arrecadações municipais); se haveria realmente a capacidade de arrecadar um volume de 

recursos razoável por esta via; entender a abertura do setor privado diademense para este tipo 

de iniciativa (dado que muitas empresas ainda são receosas em utilizar mecanismos de incentivo 

e benefício fiscal); e qual destinação seria feita para esses recursos captados. Embora essa 

alternativa garanta uma captação de recursos relativamente constante, ela costuma ser um pouco 

mais desafiadora por demandar boa articulação, negociação e vontade política. 

Apresentados esses caminhos, contudo, Leyser chamou a atenção para a seguinte 

questão: para se trabalhar com a captação de recursos é preciso, antes de tudo, dar um passo 

atrás. É fundamental, primeiro, se ter um diagnóstico traçado sobre quais projetos são 

prioritários para o município, para que os servidores trabalhem com base nas principais 

demandas. Em segundo lugar, para captar recursos que envolvam investimento, sobretudo a 
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construção ou reforma de equipamentos esportivos, é preciso dispor de um projeto de 

engenharia estruturado e orçamento estimado. Esses dois passos, por si só, já demandam um 

grande esforço da Secretaria, mas são essenciais para que as etapas de captação de recursos 

aconteçam de modo ordenado e coerente. Vê-se que a atual gestão da SEL fez um esforço neste 

sentido, pois pontuou as demandas do município por obras e revitalizações de equipamentos 

esportivos e fez as estimativas financeiras necessárias. Esta iniciativa é fundamental e precisa 

se manter atualizada, para que a Secretaria sempre trabalhe com base nas prioridades do 

município. 

 

6.4 Benchmarks locais 

Os entrevistados compartilharam experiências sobre a estruturação de sistemas de 

esporte e lazer em duas localidades diferentes. No âmbito estadual, Vicente Neto está à frente 

da SUDESB, entidade responsável pela execução das políticas de esporte e lazer no Estado da 

Bahia; e, no âmbito municipal, Cassia Damiani atuou, em 2018, assessorando diretamente na 

elaboração da lei sobre o Sistema Municipal de Esporte e Lazer do município de Campo Grande 

(MS). 

 

6.4.1 O Sistema de Esporte e Lazer do Estado da Bahia 

A lei que estrutura o Sistema de Esporte e Lazer do Estado da Bahia foi promulgada em 

julho de 2012, dois anos depois da realização da III Conferência Nacional do Esporte (2010). 

A Bahia, segundo Vicente Neto, teve uma participação bastante relevante e ativa durante as três 

conferências nacionais, influenciando diretamente nos resultados dos encontros. 

Na Bahia, a Secretaria Estadual, o que ela fez? Todo sistema nacional que 

tinha sido concebido pelo Ministério do Esporte, que estava proposto e 

começando a ser implementado, ela implementou na Bahia. A Bahia tem 

conselho estadual, tem lei, tem tudo isso. Facilitou e hoje a Bahia tem a 

estadual com maior orçamento relativo entre os estados. (Ricardo Leyser) 

Tanto Ricardo Leyser quanto Vicente Neto reconhecem que a criação do Sistema 

Estadual, com todas as suas estruturas, ferramentas de gestão e de planejamento e mecanismos 

de participação, potencializou a capacidade da SUDESB de captação de recursos para a área. 

Nesses quase três anos à frente aqui da gestão, nós multiplicamos por cinco o 

orçamento [de infraestrutura esportiva] [...]. Eu falo isso para os meus colegas 

secretários e eles ficam assustados. Eu executava um orçamento de R$ 25 
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milhões [...]. [Atualmente] estou executando um orçamento, só na área de 

obras, de R$ 125 milhões. Então é uma ilha, não tem nada parecido com o que 

está acontecendo aqui na Bahia. (Vicente Neto) 

Essa expansão de recursos decorre de diversos fatores. O primeiro deles foi o esforço 

da SUDESB para organizar as demandas dos diversos municípios do estado –tipo e quantidade 

de equipamentos que necessitavam de reformas ou expansões, com estimativa de custos. Neste 

processo, os projetos de infraestrutura foram padronizados, a fim de que a SUDESB 

conseguisse licitar a construção diversos equipamentos com uma única empresa, sem a 

necessidade de enviar uma equipe de projetistas, engenheiros e arquitetos para cada local. Para 

Vicente, replicar este modelo em Diadema pode ser um desafio, dado que, na sua experiência 

como secretário municipal, dificilmente haverá uma equipe técnica de infraestrutura específica 

para o esporte e lazer. A SEL deve, assim, competir com a demanda de outras áreas como Saúde 

e Educação pelos projetos da Secretaria de Obras. Mesmo assim, a opção de padronizar os 

projetos de equipamentos esportivos – ginásios, piscinas, etc. – pode ser um caminho para 

reduzir o custo de obras no geral. 

Outro fator que contribuiu para o aumento do orçamento da área foi uma atuação mais 

próxima ao legislativo, durante a elaboração da LOA. Em primeiro lugar, essa articulação tem 

garantido o direcionamento de mais recursos para a área, para além da proposta inicial enviada 

pelo governo aos legisladores – o que Vicente vê como o resultado de um processo de 

convencimento político da relevância da área. Em segundo lugar, tem sido feito o esforço de 

carimbar recursos para a área, por vezes buscando outras fontes que normalmente passam 

despercebidas. Neste caso, Vicente citou como exemplo a fonte 246, que reserva recursos para 

o combate à pobreza.  

Eu cheguei lá na fonte 246 e carimbei o dinheiro para “programas de esporte 

comunitário”. Não precisa dizer qual é o programa, [...] o detalhamento do 

programa, qual programa vai ser, que universo de pessoas será alcançado, eu 

trato no Conselho. O formato, o desenho, o critério, nesse caso 

especificamente, nós pegamos os municípios com altos índices de letalidade 

por arma de fogo, com alto índice de criminalidade, com muitos jovens fora 

da escola, [...] e escolhemos os 100 núcleos [comunitários de capoeira]. Botei 

o edital na rua, já selecionei a entidade da sociedade civil que vai gerenciar. 

(Vicente Neto) 

Assim, tem sido possível ampliar os recursos reservados para ações de esporte e lazer. 

Adicionalmente, Vicente afirmou que o Conselho Estadual de Esporte e Lazer tem trabalhado 
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para incluir projetos como esses no próprio PPA, para garantir, em uma eventual troca de 

governo, que o projeto seja amparado por um instrumento de gestão que garanta certo nível de 

continuidade, forçando o próximo gestor a realizar novo edital. 

A criação do Sistema Estadual também teve como resultado o fortalecimento das 

relações entre secretarias do Estado. Vicente destacou o relacionamento bastante frequente com 

a Educação, a Saúde, a Cultura e o Turismo, áreas que costumam interagir bastante com as 

políticas de esporte e lazer em outras localidades também. Além dessas, nota-se uma relação 

bastante privilegiada com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, por meio de termos de 

cooperação técnica. As duas secretarias estão trabalhando juntas na oferta de programas de 

iniciação esportiva só com meninas – e esse recorte de gênero, segundo Vicente, parte tanto das 

diretrizes da política estadual, definidas nas conferências e pelos membros do conselho, quanto 

da própria sensibilidade do gestor público de atender a essas demandas da população. 

Além disso, Vicente chamou a atenção para a boa relação mantida com as secretarias da 

Fazenda e do Planejamento. 

Nós temos um resultado positivo com algumas secretarias, [...] para surpresa 

nossa, com a Secretaria da Fazenda. Eu recebo vários relatos de secretários 

estaduais e municipais de que eles não passam nem perto da porta do secretário 

da Fazenda, quanto mais ter uma boa relação. Eu falo com o secretário da 

Fazenda do estado todo dia, então a relação é muito boa, o que nos ajuda 

muito. Outro destaque que faço, é com a Secretaria de Planejamento, porque 

é jogo combinado: é debate orçamentário, debate de liberação financeira, 

então tem dado muito certo essa articulação aqui. (Vicente Neto) 

O fato de o Conselho Estadual ser uma instância bastante ativa tem ajudado nessas 

relações. Mesmo que apenas as secretarias da Saúde e da Educação tenham assento fixo no 

Conselho, os outros órgãos são convidados para as reuniões eventuais, quando os temas 

dialogam com as suas competências. Esse foi o caso recente do debate sobre a organização do 

Congresso Olímpico Brasileiro, que acontecerá em Salvador em março de 2022. Para a 

construção dessa agenda, foram convidadas para a reunião do Conselho as secretarias de 

Turismo, Segurança Pública e Administração. 

 

6.4.2 O Sistema Campo-grandense de Esporte e Lazer (SICEL) 

A construção do sistema de esporte e lazer de Campo Grande já contava com alguns de 

seus elementos presentes no programa de governo da gestão 2017-2020, demonstrando que, de 

partida, esta era uma agenda capitaneada pelo próprio líder do Executivo municipal. O 
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programa de governo previa, por exemplo, a implantação de um conselho municipal do esporte, 

a construção de uma gestão participativa dos parques municipais com atores parceiros e o 

fortalecimento da captação de recursos externos pelo fundo de apoio ao esporte. 

Segundo Cassia Damiani, a iniciativa de construção do SICEL foi feita à luz das 

Conferências Nacionais de Esporte e contou com uma etapa inicial fundamental de capacitação 

da equipe responsável pelo projeto dentro da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), órgão 

responsável pelas políticas de esporte e lazer.  

Terra e Cruz (2019) registraram todo o caminho percorrido até a aprovação do sistema 

municipal e essa trajetória é uma valiosa referência para Diadema e outros municípios 

interessados em estruturar seus próprios sistemas municipais de esporte e lazer. Serão trazidos 

aqui os principais pontos do trabalho dos autores. 

Umas das primeiras ações organizadas foi um evento realizado na Câmara Municipal 

para debater a urgência de se fazer mudanças estruturais nas políticas esportivas, com apoio, 

principalmente, de dois vereadores sensíveis ao tema. O evento teve a participação de uma gama 

ampla de participantes, incluindo representantes dos governos federal e estadual, gestores 

públicos, universidades, entidades esportivas, atletas, patrocinadores e a população em geral. 

Ao final do evento, o prefeito propôs a criação de uma comissão municipal para apresentar, em 

120 dias, uma proposta de sistema municipal em forma de anteprojeto de lei, que seria, então, 

enviado pelo Executivo ao Legislativo, para votação. 

A comissão foi formada por 31 representantes dos segmentos interessados, eleitos em 

plenária (Tabela 1). No primeiro encontro da comissão, os representantes da Funesp 

disponibilizaram aos demais membros diversos materiais de referência, incluindo exemplos de 

sistemas municipais de esporte no Brasil e o relatório final do anteprojeto de lei enviado ao 

Senado para criação do Sistema Nacional de Esporte. Essa etapa foi chave para que todos os 

membros da comissão estivessem alinhados sobre as discussões previamente realizadas em 

outras localidades. 
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Tabela 2 - Composição da Comissão Municipal de Elaboração do Sistema de Esporte e Lazer 

Segmento / órgão Número de representantes 

Sociedade civil 4 

Pessoas de notório saber de esporte e lazer 2 

Associações, ligas e clubes esportivos 1 

Federações esportivas 3 

Movimento estudantil 1 

Instituições de educação superior 3 

Conselho Regional de Educação Física 1 

Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano 1 

Secretaria Municipal de Saúde 1 

Secretaria Municipal de Educação 1 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 1 

Secretaria Municipal de Assistência Social 1 

Secretaria de Governo e Relações Institucionais, representando os 

conselhos municipais 
1 

Imprensa Esportiva 1 

Sistema “S” 1 

Paradesporto 2 

Grupos étnicos-raciais - comunidades indígenas e quilombolas 1 

Câmara Municipal 1 

Fundação Municipal de Esportes (Funesp) 4 

Fonte: Elaboração própria com informações de Terra e Cruz (2019) 

 

A comissão foi composta por três subcomissões – Estrutura, Organização e 

Competências; Controle e Gestão Social; Financiamento e Fundo – que ficaram responsáveis 

por elaborar o texto inicial do anteprojeto, em um prazo de 30 dias. Após este prazo, a comissão 

discutiu em conjunto a estrutura inicial do texto proposta por cada subcomissão e, após 

aprovação, uma consulta pública foi aberta no site da Funesp. Após o recebimento das 

contribuições da sociedade, a comissão se reuniu novamente para fazer ajustes finais ao texto.  

Finalmente, após 118 dias, a comissão entregou ao Executivo a minuta do anteprojeto 

de lei do SICEL, construído ao longo de um processo democrático, participativo e transparente, 

na visão dos envolvidos diretamente na iniciativa (TERRA; CRUZ, 2019). Após análise e 

adequações, o texto foi enviado à Câmara Municipal para análise e votação. O Sistema Campo-

grandense de Esporte e Lazer foi sancionado na forma da Lei Complementar nº 327, de 23 de 

julho de 2018 (CAMPO GRANDE, 2018). 
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O SICEL passou então a ser composto pelos seguintes elementos:  

 Órgão gestor próprio do esporte e lazer vinculado ao poder executivo municipal 

(a Funesp), que será responsável pela coordenação do sistema;  

 Conselho Municipal de Esporte e Lazer, órgão colegiado de caráter consultivo, 

responsável por, entre outras funções, propor diretrizes para a política municipal, 

coordenar a Conferência Municipal e fiscalizar o Fundo Municipal de Esporte e 

Lazer;  

 Conferência Municipal de Esporte e Lazer, que deve ser organizada, no mínimo, 

a cada quatro anos para avaliar e propor políticas e diretrizes de esporte e lazer;  

 Plano Municipal de Esporte e Lazer, um instrumento de planejamento para 

análise situacional, monitoramento e avaliação do SICEL; 

 Cadastro Municipal de Esporte e Lazer, com a finalidade de coletar e 

disponibilizar dados sobre o funcionamento do SICEL; 

 Política de Financiamento Municipal de Esporte e Lazer, que prevê como fontes 

de recursos um fundo municipal, o orçamento próprio da Funesp, leis de 

incentivo, recursos captados via parcerias privadas, e subvenções e verbas 

específicas vindas dos governos federal e estadual, autarquias e fundações; 

 Todas as pessoas, entidades e instituições usuárias do SICEL.  

No que diz respeito às responsabilidades definidas para a Funesp, ficou decidido que o 

órgão deve investir prioritariamente em ações do esporte para toda a vida, no esporte e 

participação, esporte educacional e na formação esportiva, incentivando também as atividades 

de lazer. Prevê também apoio a atletas e equipes representativas do município e ao esporte de 

rendimento, em seu processo inicial de excelência esportiva. Esse recorte é importante para 

delimitar as responsabilidades do Executivo municipal. 

Vê-se, portanto, que o SICEL foi criado por meio de um processo bastante participativo 

e inspirado nas discussões que já haviam ocorrido em outros níveis de governo, principalmente 

nas conferências nacionais. Não existe um caminho único para este processo – em Campo 

Grande, optou-se pela criação de uma comissão municipal, com membros eleitos pelas 

entidades interessadas. No âmbito federal, Ricardo Leyser citou que o ponto de partida foram 

as conferências nacionais e que, na Prefeitura de São Paulo, o caminho era de dentro para fora, 

isto é, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer fazia um grande planejamento antes de abrir 

para participação de outros atores. 
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6.5 Conclusões do capítulo 

A criação de sistemas de esporte e lazer no âmbito local tem o potencial de organizar as 

prioridades da secretaria, bem como de promover a articulação com os atores interessados. 

Ainda, as experiências trazidas pelos entrevistados vieram acompanhadas de instrumentos de 

gestão e de monitoramento das políticas de esporte e lazer, dando às gestões maior capacidade 

de agir, com base em dados e em evidências. 

Do ponto de vista do financiamento, a própria estruturação de um sistema de esporte e 

lazer se mostrou um passo importante para o fortalecimento desse debate no Executivo 

municipal e estadual. A partir do momento que os atores são mobilizados para participar das 

discussões sobre a políticas municipais, esta agenda ganha força e visibilidade política, abrindo 

espaço para demandas orçamentárias maiores. 

Em paralelo, outras ações de mais curto prazo podem ser feitas para elevar a capacidade 

da SEL de captar recursos externos ao seu orçamento. Isso pode incluir a capacitação do seu 

RH, junto a outras secretárias do governo ou a atores externos, e a criação de uma área dedicada 

à elaboração de projetos e posterior captação de recursos para sua execução. Isso dependerá, no 

entanto, da capacidade do órgão público de realizar um diagnóstico prévio sobre as 

necessidades locais e alternativas viáveis para superá-las. Em um prazo mais largo, estudar a 

viabilidade de criação de leis locais de incentivo ao esporte também se apresenta como um 

caminho que abre portas para uma aproximação maior entre governo e a iniciativa privada. 
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7 RECOMENDAÇÕES 

 

Fortalecer o esporte enquanto política de Estado, com perenidade das ações e programas 

e com forte participação social (característica histórica dos cidadãos diademense), está na 

agenda da Secretaria de Esporte e Lazer. É sob essa perspectiva que são apresentadas, neste 

capítulo, as recomendações frutos deste trabalho, que têm como objetivo primordial orientar e 

munir os gestores públicos de ferramentas que permitam aprimorar os trabalhos da Secretaria. 

Nos Quadros 3, 4 e 5 estão dispostas as recomendações, com seus respectivos 

detalhamentos – objetivos principais, ações necessárias para executar cada uma delas, 

resultados esperados, possíveis desafios e, por fim, sugestões de prazos para executá-las. 

 

Quadro 3 - Recomendação nº 1: Estruturação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer em 

Diadema 

Objetivos 

principais 

 Delimitar as competências da SEL; 

 Criar estruturas sólidas de articulação entre atores; 

 Criar ferramentas de gestão e monitoramento das políticas; 

 Engajar usuários, OSCs, clubes, academia, setor privado, legisladores e outros atores 

interessados na formulação de políticas; 

 Elevar a relevância do esporte e lazer no ambiente político, abrindo janelas futuras para 

demanda de recursos; 

 Criar um legado inédito para a Prefeitura e um marco para a gestão do atual prefeito. 

Ações 

necessárias 

 Organizar reuniões iniciais com segmentos de atores para ouvir suas visões sobre a 

política de esporte e lazer, incluindo outras secretarias municipais; 

 Apresentar ao prefeito a intenção de criar o sistema municipal e os frutos que tal ação 

deve proporcionar ao município; 

 Realizar evento para debater a necessidade da criação de um sistema municipal, com 

especialistas e convidados de outras localidades do país compartilhando experiências; 

 Criar uma comissão especial para propor o texto do sistema municipal, com 

representantes dos segmentos interessados; 

 Garantir que o sistema municipal conte com espaços de articulação (conselho municipal 

e conferências) e com instrumentos de gestão e planejamento (como o plano municipal 

e mecanismos de monitoramento e avaliação); 

 Receber contribuições via consulta pública; 

 Enviar o texto final à Câmara Municipal e engajar legisladores para aprová-lo. A 

entrega do anteprojeto em sessão solene pode facilitar esta interlocução. 

Resultados 

Esperados 

 Fortalecimento da participação de outros atores nas formulação de diretrizes e políticas 

de esporte e lazer; 

 Criação de programas, projetos e ações orientados para as metas e objetivos da SEL; 

 Promoção de debate sobre as fontes de financiamento das políticas de esporte e lazer, 

incluindo a reformulação do FAEL; 

 Organização das principais prioridades da SEL, como por exemplo um programa de 

capacitação de professores. 

 Maior engajamento do setor privado municipal na execução das políticas, para 

aumentar as fontes de financiamento da área. 
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Possíveis 

desafios 

 Articulação com diferentes atores, com visões e prioridades distintas; 

 Organização interna da SEL para liderar a criação do Sistema, dado o quadro de 

funcionários já restrito. 

Prazos 

 1º semestre/2022: Definição e capacitação de equipe interna da SEL responsável pelo 

projeto; engajamento junto aos segmentos interessados e elaboração de proposta de lei e 

formação da comissão especial; 

 2º semestre/2022: Finalização do texto, com a avaliação do Executivo municipal; envio 

do anteprojeto de lei à Câmara Municipal; Votação e aprovação do Sistema Municipal 

de Esporte e Lazer; 

 1º semestre/2023: Realização da 1ª Conferência Municipal de Esporte e Lazer. 

 

Com relação a esta primeira recomendação, é importante frisar que a criação de um 

sistema municipal não deve ser vista como uma solução final para os inúmeros desafios da 

administração pública. A existência de um sistema é uma condição importante para a 

organização das políticas de esporte e lazer, dada a sua capacidade de criar estruturas de 

articulação e mecanismos de planejamento e monitoramento, mas não é uma condição 

suficiente, dado que dependerá do bom funcionamento destes elementos que o compõem. Por 

exemplo, mesmo que tenha sido criado um conselho de esporte e lazer, se sua composição não 

é vista como representativa pelos atores municipais, se suas reuniões não ocorrem com 

frequência ou se suas decisões não são levadas em consideração pela Secretaria de Esporte e 

Lazer, o funcionamento deste conselho será comprometido na prática. 
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Quadro 4 - Recomendação nº 2: Capacitação dos recursos humanos da SEL para a elaboração 

de projetos e captação de recursos 

Objetivos 

principais 

 Aprimorar o conhecimento técnico da SEL para o desenvolvimento de projetos para 

captação de recursos, principalmente via emendas, leis de incentivo e patrocínio de 

eventos. 

Ações 

necessárias 

 Internamente:  

o Articular junto às secretarias de Planejamento e Gestão, Obras, Cultura e outras 

possíveis interessadas para realização de um grupo de trabalho para o 

compartilhamento de boas práticas para captação de recursos. Ao final das 

atividades, sugere-se que o grupo de trabalho consolide as principais experiências 

da gestão municipal em um documento a ser compartilhado com outros 

servidores das pastas. 

 Externamente:  

o Sondar junto a outras secretarias de esporte e lazer, no âmbito do Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, o interesse na realização conjunta de workshops 

práticos com os servidores, por meio da contratação de especialistas no tema. O 

bom relacionamento entre os professores de Diadema e outras secretarias da 

região metropolitana de São Paulo deve facilitar esta interlocução. 

Resultados 

Esperados 

 Consolidação do conhecimento interno da gestão pública na área de elaboração de 

projetos e de captação de recursos. 

 Aprimoramento das capacidades técnicas da SEL, possibilitando que novos projetos 

possam ser executados no município por meio de recursos captados junto a outros entes 

federativos, setor privado ou entidades sem fins lucrativos. 

 Aproximação institucionalizada com outras secretarias de esporte e lazer da região, 

abrindo portas para outras parcerias no futuro. 

Possíveis 

desafios 

 Necessidade de articulação interna com outras secretarias de Diadema vai depender da 

percepção que cada pasta tem sobre a relevância do tema, o que pode exigir da SEL um 

esforço extra de convencimento. 

 A articulaçao com outras secretarias de esporte e lazer também deve depender da 

prioridade dada ao tema por cada gestão. Isso pode fazer com que a iniciativa demore 

mais tempo do que o esperado para consolidação. 

Prazos 
 1º trimestre/2022: Capacitação interna, com as demais secretarias de Diadema. 

 2º trimestre/2022: Capacitação externa, com outro municípios da região. 

 

Para que esta segunda recomendação traga resultados mais frutíferos, garantir que a 

Secretaria tenha um diagnóstico prévio de quais as prioridades do município é essencial, para 

que o processo de elaboração de projetos e de captação de recursos seja direcionado para as 

principais necessidades dos munícipes. Sem esta etapa prévia de mapeamento das necessidades 

da Secretaria, os esforços de captação de recursos poderão ser utilizados de maneira menos 

eficiente ou desalinhada do que é visto como prioridade para o esporte e lazer da cidade. 
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Quadro 5 - Realização de estudo de viabilidade para a criação de uma lei de incentivo municipal 

ao esporte 

Objetivos 

principais 

 Ampliar os mecanismos existentes de financiamento das políticas de esporte e lazer no 

município de Diadema. 

 Ampliar a articulação da SEL com o setor empresarial e industrial da cidade, 

angariando mais recursos para a área. 

Ações 

necessárias 

 Na medida em que a agenda de esporte e lazer ganhar força dentro da administração 

municipal (resultado esperado da Recomendação nº 1), pode-se discutir, no âmbito do 

conselho municipal de esporte e lazer, a realização de um estudo para avaliar quais os 

possíveis caminhos para se criar uma lei municipal de incentivo ao esporte (fontes de 

arrecadação, volume arrecadado, destinação, etc.). 

 Apresentar ao gabinete do prefeito e às secretarias de Finanças e de Planejamento e 

Gestão os objetivos do estudo e colher suas impressões e sugestões, para garantir 

alinhamento entre os órgãos. 

 Avaliar a necessidade de contratação de um especialista externo, para liderar ou auxiliar 

a realização do estudo. 

 Apresentar os resultados do estudo no conselho municipal e, posteriormente, para o 

gabinete do prefeito e as secretarias interessadas. 

Resultados 

Esperados 

 Ter um mapeamento dos caminhos viáveis para a criação de uma lei de incentivo ao 

esporte, abrindo mais um espaço para captação de recursos na iniciativa privada do 

município. 

Possíveis 

desafios 

 Processo de convencimento interno do governo sobre a relevância e o impacto que a lei 

de incentivo, se bem desenhada, pode ter para a área de esporte e lazer. Por isso, deve-

ser aproveitar o fortalecimento das articulações dentro do âmbito do Sistema Municipal 

de Esporte e Lazer para que a pauta ganhe relevância e apoiadores. 

Prazos 

1º semestre/2023: Levar a discussão sobre as leis de incentivo para a 1ª Conferência 

Municipal de Esporte e Lazer, impulsionando este debate entre os interessados. 

2º semestre/2023: Desenvolvimento do estudo e apresentação dos resultados, para embasar 

a tomada de decisão do governo sobre seguir ou não com a proposta. 

 

Para esta terceira e última recomendação, a intenção que se teve aqui foi de apontar um 

caminho para se avaliar tanto a necessidade, quanto o possível desenho de uma lei municipal 

de incentivo ao esporte. Ter uma lei deste tipo no âmbito municipal não significa 

automaticamente ser uma boa alternativa para maior captação de recursos para o setor, caso não 

haja capacidade de arrecadação, ou mesmo vontade política, para direcionar mais recursos para 

a área por esta via. Pode-se optar, por exemplo, por seguir captando recursos por outras leis – a 

federal e a estadual – se o governo local assim o entender como mais proveitoso. Por isso, 

realizar um estudo que aponte essas alternativas, suas vantagens e desvantagens, é um passo 

fundamental para apoiar a tomada de decisão do gestor público. 

Por fim, entende-se que é essencial trazer aqui uma reflexão final sobre o processo de 

estruturação dessas recomendações no município de Diadema. O processo de decisão de colocar 

em prática qualquer uma dessas medidas depende, antes de tudo, da interação entre os atores, 
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do grau de confiança entre eles, da comunicação e do diálogo entre os diferentes grupos e do 

tipo de relação que se cria durante este processo – de confrontação, de negociação ou de 

colaboração (DENTE; SUBIRATS, 2014). Esses diferentes estilos de tomada de decisão se 

relacionam, conforma aponta Scharpf (1986), com a existência de problemas comuns entre os 

atores (no caso da busca pela colaboração), com os interesses individuais de cada um (em 

situações em que se opta pelas negociações), e com a coerção e os interesses de grupos 

dominantes (quando a confrontação entre os atores prevalece). 

Impor mudanças à atual lógica de funcionamento das políticas de esporte e lazer 

executadas pela SEL implica em trazer o assunto para a arena política, para o debate público e 

para a disputa de interesses. Em outras palavras, não existe formulação e implementação da 

política pública desconexa da própria política, e este é um elemento que não deve ser ignorado 

pela Secretaria ao buscar mudanças nas suas políticas e seus programas. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral colaborar com os membros da Secretaria de 

Esporte e Lazer de Diadema para que estes disponham de melhores ferramentas para 

compreender os desafios enfrentados pela gestão pública e, consequentemente, tenham 

capacidade de propor e executar soluções efetivas. Também foram elencados três objetivos 

específicos: realizar um diagnóstico das políticas e programas formulados e implementados 

pela SEL, sob a perspectiva do esporte como direito social; buscar iniciativas na gestão pública 

que pudesse servir de inspiração para enfrentar desafios semelhantes aos identificados; e 

fornecer recomendações de ações práticas para a Secretaria de Esporte e Lazer. 

A trajetória de pesquisa percorrida neste estudo mostrou que os desafios enfrentados 

pela Secretaria de Esporte e Lazer de Diadema guardam semelhanças com os de outros 

municípios brasileiros, sobretudo quanto à dificuldade de se ter fontes perenes de financiamento 

e estruturas coesas de governança e interlocução entre os atores. A ausência de uma definição 

nacional sobre as competências de cada ator (público ou privado) na formulação e execução 

das políticas de esporte e lazer, somada à falta de um fundo público vinculado e de execução 

obrigatória para o setor, impõem obstáculos na própria garantia do esporte enquanto direito 

social. 

Acredita-se que o compartilhamento de experiências bem-sucedidas entre as gestões 

públicas traz grandes avanços para a consolidação de políticas públicas e dos direitos garantidos 

constitucionalmente aos cidadãos brasileiros. Da mesma forma que as experiências 

identificadas neste trabalho agregam conhecimento à Secretaria de Esporte e Lazer, o caminho 

oposto também é verdadeiro, pois Diadema tem muito a ensinar, com seus programas 

construídos e consolidados como fruto de uma participação social característica da cidade e 

com o importante envolvimento do seu quadro de servidores durante todo este processo. 

As experiências descritas neste trabalho constituem-se em conhecimento que pode ser 

aplicado em outros contextos, com as devidas adaptações de acordo com cada realidade. Quanto 

às limitações de pesquisa, o fato de o estudo ter sido desenvolvido durante a pandemia da Covid-

19 e, logo, em um contexto de distanciamento social, representou um obstáculo para que se 

agregasse às entrevistas o grupo dos usuários das políticas de esporte e lazer de Diadema, o que 

poderia apontar para outros desafios das políticas municipais, de acordo com a visão dos 

beneficiários. Além disso, houve também uma limitação de tempo para a conclusão do estudo, 

o que, por consequência, limitou o foco do que seria objeto de estudo desta pesquisa. Diversos 
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desafios foram enumerados pelos membros da Secretaria de Esporte e Lazer, mas nem todos 

eles puderam ser diretamente abordados pelo trabalho – ainda que a própria criação de um 

sistema municipal tenha potencial de favorecer outras discussões no futuro. 

Somado a essas limitações, é válido também localizar este trabalho no tempo: a pesquisa 

foi realizada enquanto, no âmbito federal, não mais existe um Ministério do Esporte, o que faz 

com que a área perca relevância dentro da administração pública – o que traz reflexos não 

apenas para as políticas formuladas pela União, mas também por outros níveis de governo. 

Para futuras pesquisas que queiram olhar para a estruturação de políticas do esporte no 

nível municipal, vê-se que há espaço para agregar ao debate políticas que sejam formuladas a 

partir das dimensões de gênero, de raça, de classe social, de idade, entre outras. Ainda que este 

recorte não tenha sido o foco deste trabalho, pensar em ações e programas específicos para estes 

públicos deve contribuir para que o avanço do acesso ao esporte enquanto direito social 

aconteça de maneira equitativa e não excludente.
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

1. Nome do projeto: Por meio deste termo, gostaria de informá-lo(la) sobre os objetivos e 

procedimentos da pesquisa “Políticas públicas de ampliação do acesso equitativo ao esporte: o 

caso do município de Diadema (SP)”, e convida-lo(la) para participar deste estudo. 

 

2. Características e objetivos gerais da pesquisa: A pesquisa está sendo conduzida por 

Rafaela Henriques Pinto, aluna do programa de Mestrado Profissional em Gestão e Políticas 

Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV), sob orientação do Professor Dr. Fernando Burgos 

Pimentel dos Santos da FGV/EAESP. 

A pesquisa está sendo desenvolvida como trabalho de conclusão do curso de Mestrado 

Profissional em Gestão e Políticas Públicas (MPGPP), da EAESP/FGV, e sua realização está 

acordada com a Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Diadema.  

O objetivo deste estudo é a realização de um diagnóstico das políticas e programas de esporte 

implementados pela Prefeitura de Diadema (SP), buscando compreender seu funcionamento e 

os principais desafios enfrentados atualmente pela gestão municipal na implementação de 

políticas que ampliem o acesso ao esporte enquanto direito do cidadão. 

 

3. Procedimentos: A análise das políticas e programas implementados pela Secretaria de 

Esporte e Lazer no município de Diadema será feita em duas etapas. Primeiramente, será 

realizado um diagnóstico das políticas com base em normas, legislações e dados oficiais 

disponíveis, buscando compreender seu funcionamento em termos de acesso equitativo à 

população. 

Em uma segunda etapa, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com pessoas diretamente 

envolvidas na implementação dessas políticas, com o objetivo de captar as percepções 

individuais de cada uma a fim de complementar a análise diagnóstica dos principais desafios 

locais das políticas de esporte. 

A partir dessas análises, serão feitas recomendações à Secretaria no que diz respeito ao 

aprimoramento dos modelos de gestão esportiva no município, com base em experiências bem-

sucedidas de outros governos. 
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4. Participação na pesquisa: Sua participação nesta pesquisa consistirá na realização de uma 

entrevista semiestruturada, com duração de cerca de 1 hora, para a coleta de sua percepção 

quanto ao funcionamento das políticas e programas de esporte no município, quanto ao papel 

da Secretaria na implementação dessas políticas e quanto aos principais desafios que ainda 

precisam ser enfrentados para garantir o acesso ao esporte. 

A entrevista será conduzida pela pesquisadora Rafaela Henriques Pinto, que irá registrar por 

escrito as informações coletadas e gravar o áudio da entrevista, para posterior complementação 

de eventuais informações que não tenham sido anotadas durante a entrevista. 

As gravações das entrevistas não serão compartilhadas com nenhuma pessoa para além da 

pesquisadora, e serão destruídas um ano após a realização das entrevistas. Não será feito o uso 

de nenhuma imagem gerada durante as entrevistas (para o caso de entrevistas realizadas em 

meio virtual). 

 

5. Voluntariedade e direito de desistência: A sua participação neste estudo é voluntária e não 

obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. 

Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo. Você também tem 

o direito de receber qualquer esclarecimento de dúvida relacionada à pesquisa. 

 

6. Riscos e benefícios: Dado que a pesquisa contará com uma amostragem reduzida de pessoas 

entrevistadas, existe o risco, ainda que baixo, de que se possa identificar os participantes mesmo 

que seus nomes e atributos (como cargos) não sejam divulgados, a partir das informações que 

forem fornecidas. Para reduzir este risco, espera-se que a utilização de técnicas combinadas de 

pseudonimização, generalização e supressão de atributos seja suficiente para garantir a 

anonimização dos dados e impedir ao máximo os riscos de reidentificação dos participantes. 

No que diz respeito aos benefícios, os resultados da pesquisa não trarão benefícios diretos para 

você neste momento, mas a sua participação será importante para auxiliar no entendimento das 

políticas e programas desenvolvidos pelo município de Diadema na área do esporte e lazer, e 

poderá apoiar na formulação ou reformulação de iniciativas da Secretaria. 

Ressalta-se, ainda, que a participação na entrevista não implicará em qualquer tipo de gasto aos 

participantes. 
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7. Direito de confidencialidade: A fim de assegurar sua privacidade, os dados obtidos por 

meio desta pesquisa serão anonimizados para reduzir ao máximo os riscos de reidentificação 

dos participantes. Serão tomadas todas as medidas para garantir que suas informações sejam 

mantidas em segredo e fiquem restritas ao trabalho desta pesquisa. 

 

8. Garantia de acesso aos dados e dúvidas em geral: Você poderá tirar dúvidas sobre o projeto 

e sobre sua participação, além de obter acesso aos seus dados, a qualquer momento através dos 

contatos indicados abaixo. 

 

Rafaela Henriques Pinto 

E-mail: rafaelahpinto@gmail.com 

Telefone: (16) 99622-1660 

 

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio 

Vargas – CEPH/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 1611, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 

22250-900. Telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br.  

 

9. Consentimento: Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste 

documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável.  

 

Eu, ________________________________________, declaro que entendi os 

objetivos, riscos e benefícios de minha participação nesta pesquisa, e que concordo em 

participar. 

 

Diadema/SP, ____ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a): ________________________________ 

 

 

mailto:rafaelahpinto@gmail.com
mailto:etica.pesquisa@fgv.br
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APÊNDICE 2 - ROTEIROS DE ENTREVISTAS 

 

A. Entrevistado(a): Executivos públicos de Diadema 

Etapa 1: Inicia-se a entrevista identificando a relação entre o(a) participante e a execução de 

políticas de esporte: 

 Qual a sua área de atuação dentro do sistema de esporte e lazer do município? 

 Você poderia detalhar quais as suas principais atividades? 

 

Etapa 2: É dada sequência na entrevista com questões que visem captar a percepção do(a) 

participante acerca das principais políticas públicas na área do esporte e lazer implementadas 

pela Secretaria de Esporte e Lazer de Diadema: 

 Quais políticas e programas você considera como as principais existentes atualmente no 

município? 

 Você entende que essas políticas atendem às demandas dos cidadãos? 

 Na sua visão, essas políticas trazem resultados e efetivos e perceptíveis para seus 

usuários? 

 As políticas existentes estão direcionadas a quais cidadãos? Há cidadãos que seguem 

sem acesso às políticas de esporte e lazer? 

 

Etapa 3: Tem o objetivo de identificar a percepção do(a) participante quanto aos elementos 

necessários para a implementação das políticas de esporte de lazer, abordando aspectos como: 

 Infraestrutura disponível; 

 Disponibilidade e formação de pessoal; 

 Fontes de financiamento disponíveis; 

 Organização institucional; 

 Disponibilidade de informação; 

 Relação com outros atores 

 Outros aspectos que influenciem a execução das políticas. 

 

B. Entrevistado(a): Especialistas com experiências na área de esporte e lazer 

 

Etapa 1: Inicia-se a entrevista com um relato sobre o andamento do estudo e sobre os principais 

resultados da etapa de entrevistas semiestruturadas realizadas com os executivos públicos de 

Diadema: 

 Foram mapeados os desafios de formulação e implementação de políticas públicas na 

área do esporte, com destaque para: 

o Limitação orçamentária 

o Equipamentos esportivos deteriorados e dependentes de emendas parlamentares 

o Atendimento a novas demandas da população (ex: skate), via convênios 

o Desafios de RH (metade das vagas não preenchidas, qualificação e motivação) 

 Também foram identificadas fortalezas: 
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o Ótimo diálogo entre secretarias, com incentivo do prefeito para a realização de 

ações conjuntas, ainda que as ações não aconteçam de forma institucionalizada. 

 A partir disso, o estudo está caminhando para recomendações em duas áreas: 

o Articulação intersetorial: criação de uma estrutura de governança das políticas 

municipais que dialogue com outros atores externos à SEL, possibilitando 

também a atração de investimentos. 

o Captação de recursos: organização e capacitação interna para buscar recursos de 

diversas fontes (emendas, convênios internacionais, etc) 

 

Etapa 2: Captar a percepção do(a) participante acerca dos desafios apresentados e possíveis 

caminhos a seguir: 

 Com a sua experiência em políticas do esporte e lazer, como você enxerga esses desafios 

sob a perspectiva municipal? 

 Você conhece municípios que poderiam servir de referência para a solução desses 

desafios (captação de recursos e articulação intersetorial)? 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - PARECER DE APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE 

CONFORMIDADE ÉTICA EM PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS – 

CEPH/FGV 
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ANEXO 2 - TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO 
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ANEXO 3 - DECRETO Nº 7.981, DE 13 DE AGOSTO DE 2021, QUE INSTITUI OS 

PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE DIADEMA (SP) 
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