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Prefácio

Bertulino José de Souza, Gustavo André Pereira de Brito, Marcus Vinícius 
de Faria Oliveira e Allyson Carvalho de Araújo, organizadores do livro 
que ora, envaidecido e agradecido, prefacio, nos presenteiam com uma 
coletânea de artigos elaborados por docentes de instituições de ensino 
superior que possuem, entre seus interesses de intervenção profissional, 
estudos e pesquisas, o universo das políticas públicas em esporte e lazer.

Assim como em outros setores da vida social brasileira, foi ao apagar 
das luzes da presença militar à frente dos destinos da vida social e política 
brasileira – estou me reportando ao final da década de 1970 e início 
da década de 1980 – que se avivou na área acadêmica Educação Física, 
àquela altura dando seus primeiros sinais de vida, o interesse por estudos 
no campo das políticas públicas. É dessa época o hoje conhecido como 
Movimento Renovador da Educação Física, que, em linhas gerais, colocou 
em xeque a relação paradigmática da educação física com o parâmetro 
da aptidão física, abrindo as portas para a de índole histórico-social 
permissionária de estudos como os encontrados nessa coletânea. 

Foi no advento do primeiro processo eleitoral para a Presidência da 
República brasileira no período pós-ditadura que o interesse em saber das 
propostas dos candidatos para a área do esporte e do lazer ganhou destaque 
junto à comunidade acadêmica da Educação Física/Ciências do Esporte.
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Não que no Governo Sarney (1985/1989), conhecido como Nova 
República, nada tivesse acontecido nesse setor de políticas públicas, 
muito pelo contrário. É desse período a constituição, pelo Ministro da 
Educação, Marco Maciel, de comissão de notáveis para traçar rumos para 
o esporte brasileiro. Dessa comissão, presidida pelo militar da reserva 
(Capitão-de-Fragata) e professor de educação física Manoel José Gomes 
Tubino – que também à época assumiu a presidência do Conselho Nacional 
dos Desportos (CND) e, bem ao final daquele Governo, a Secretaria de 
Educação Física e Desportos (SEED/MEC) –, saiu o documento “Esporte 
– Questão de Estado”, referência única, arrisco dizer, para a formulação 
do capítulo “Do Desporto” da Carta Magna brasileira de 1988. Todavia, 
não se pode atribuir ao campo acadêmico da Educação Física as ações 
mencionadas, e sim ao livre trânsito do referido professor junto ao Governo 
eleito à revelia da participação popular. 

No próprio período militar, em 1969, outro professor de educação física 
com passagem pela caserna, Lamartine Pereira da Costa, foi incumbido 
de coordenar a realização do Diagnóstico da Educação Física, tornado 
público em 1971.

Se avançarmos um pouco mais na linha do tempo, mas sem nos 
afastarmos da presença militar à frente do destino brasileiro, nos depara-
remos com a lei que instituiu normas gerais sobre o esporte nacional, Lei  
n. 6.251/1975, regulamentada dois anos depois pelo Decreto n. 80.228/1977.

Se, ao contrário, recuarmos no tempo, encontraremos, também em 
período de governo de exceção – Estado Novo –, o Decreto-lei n. 3.199, 
promulgado em 1941, voltado à disciplinarização do campo esportivo, 
segundo expressão utilizada na exposição de motivos do documento, 
pelo ministro da justiça à época, João Lyra Filho.

Com o estado democrático de direito voltando a nortear o ordena-
mento societário brasileiro e, em especial, com a configuração de governos 
municipais e estaduais de natureza progressista, popular-democrático, 
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viu-se o desenvolver do interesse nos estudos de políticas e gestão públicas 
de esporte e lazer por parte da comunidade acadêmica vinculada – não 
só, mas preponderantemente – à Educação Física. 

Grupos de estudos e pesquisas se multiplicaram a olhos vistos e socie-
dades científicas, específicas ou não – como é o caso do Colégio Brasileiro 
de Ciências do Esporte (CBCE) – vêm constituindo espaços privilegiados 
de produção e difusão de conhecimento sobre o tema em questão. 

Pois foi na conjunção das ações e na simetria dos interesses presentes 
na área acadêmica e no setor progressista da gestão pública de esporte e 
lazer que pude viver momento especialíssimo em minha vida profissional, 
quando me vi na condição de Secretário Nacional de Desenvolvimento 
do Esporte e do Lazer, junto ao Ministério do Esporte, por ocasião do 
primeiro Governo do presidente Lula.

Foi naquela ocasião que pude coordenar seleto grupo responsável 
pela elaboração e desenvolvimento do programa orçamentário “Esporte 
e Lazer da Cidade”, que continha como um de seus projetos o da “Rede 
Cedes – Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e do Lazer”.

É a Rede Cedes que perpassa os trabalhos presentes na maioria dos 
capítulos configurativos da coletânea.

Por sua vez, será o Rio Grande do Norte, em sua capital, Natal, a 
receber em setembro próximo, a XXI versão do Congresso Brasileiro de 
Ciências do Esporte (CONBRACE), organizado pelo CBCE nos anos 
ímpares a partir de 1979.

Se não bastasse, é o Rio Grande do Norte que, ao lado de outros 
Estados brasileiros, nordestinos em especial, se apresenta neste atual 
momento como não coadunado com os desmandos que grassam dia 
sim, outro também, do governo federal recentemente eleito e que, ainda 
em seu início, dá mostras incontestes das suas intenções – já traduzidas 
em ações – de seguir com os ataques aos direitos sociais dos brasileiros 
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e brasileiras, tal e qual presente em seu antecessor, como ele, fruto de 
golpe ao estado democrático de direito brasileiro, anunciado tão logo 
divulgado o resultado do pleito eleitoral à Presidência da República, em 
2014, e concluído com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff.

Rio Grande do Norte que, de forma semelhante àquela presente no 
Maranhão, dá mostras incontestes de ter deixado para trás sua história 
prenha de evocações à famigerada tradição coronelista, tão presente na 
cultura política brasileira. 

Rio Grande do Norte que apresenta como herança dos tempos 
presentes até ontem um Estado em penúria, devedor de seu próprio 
funcionalismo e de seu depauperado povo.

Em muita boa hora, pois, este livro é trazido ao conhecimento tanto da 
comunidade acadêmica estudiosa do tema quanto daqueles que possuem 
na gestão pública de esporte e lazer seu espaço de intervenção profissional. 
Como traduz em seu título, mapeia com lucidez os caminhos trilhados 
pela política pública esportiva e de lazer, como também sinaliza para os 
que carecem serem abertos para dotar o povo potiguar de condições de 
acesso de fato a essas práticas sociais.

Em tempos de militarização da sociedade brasileira, de políticas 
esportivas e de lazer rebaixadas ao nível de secretaria especial e das 
Forças no Esporte ganhando vulto, os olhares dos que se opõem às nuvens 
cinzentas que pairam em Brasília, desejosas de se espraiarem por nosso 
território, voltam-se para céus arejados por sentimentos e vontade política 
de tratarem o esporte e o lazer como direitos sociais voltados a fazer deste 
nosso país terra irrigada por sementes de justiça social.

Piracicaba (SP), fevereiro de 2019.

Lino Castellani Filho
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Apresentação

Cartografar, como nos estimula a pensar Deleuze, é demarcar com afetos 
e também contradições um território sabido, mas pouco conhecido. Foi 
mais ou menos com esse teor, de descoberta e de impacto, que foi realizada 
e interpretada a pesquisa da Rede Cedes no Rio Grande do Norte. 

Formada por um coletivo de pesquisadores ávidos por enveredar nas 
mais diversas regiões do estado e compreender a existência, a formação, o 
gerenciamento, as peculiaridades e as perspectivas para o esporte e lazer 
no Rio Grande do Norte, a cartografia foi realizada e com ela trazemos 
a público seus resultados e nossas reflexões. 

A constituição de uma rede de pesquisadores de diversas institui-
ções públicas de Ensino Superior do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN, UFRN, IFRN e UFERSA), por meio da criação do Centro de 
Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e de Lazer do Rio 
Grande do Norte (Rede Cedes-RN), possibilitou um trabalho investigativo 
com olhares diversos, mas sempre com o esforço teórico-metodológico 
de se construir uma visão mais orgânica das políticas públicas de esporte 
e lazer em nosso estado, por meio das ações das Secretarias Municipais 
de Esporte e Lazer. 

A Rede Cedes visa a fomentar no RN o debate sobre as políticas 
públicas no campo do Esporte e Lazer a partir das Ciências Humanas 
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e Sociais e, para tanto, tem como objetivo central se consolidar como 
um centro de estudo e de pesquisa com fins a desenvolver, por meio da 
articulação dos grupos de pesquisa, ações acadêmico-científicas para 
produzir e socializar conhecimentos que contribuam com a qualificação 
das políticas públicas em Esporte e Lazer no estado.

Considerando que o objeto central das ações do Centro de 
Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e de Lazer da 
Rede Cedes em nosso Estado são as Políticas Públicas em Esporte e Lazer, 
a cartografia foi eleita como estratégia interessante para configuração 
das politicas de esporte e lazer. Nesse aspecto, este trabalho propõe uma 
reflexão sobre os limites e as possibilidades das politicas de esporte e 
lazer dos municípios que garantam a população o direito constitucional 
de acesso com qualidade ao esporte e ao lazer. 

O conceito de cartografia vai além da noção de mapa, evidenciando 
as relações de poderes que coexistem no campo explorado. A cartografia 
tem como propósito compreender a dinâmica das relações sociais, suas 
transformações decorridas no terreno percorrido e a implicação do sujeito 
inserido no mundo cartografado (KIRST et al. 2003)1. Interessa para a 
proposta do centro, portanto, capturar as intensidades (potencialidades/
recorrências/emergências) das Políticas Públicas endereçadas ao Campo 
do Esporte e do Lazer. 

Dessa maneira, o livro tem a intenção de apresentar uma análise 
da política pública de esporte e lazer, a partir do olhar dos principais 
indicadores que podem revelar os processo de tomada de decisão e de 
efetivação das ações (projetos, planos, programas) nas gestões municipais 
no que se refere ao campo do esporte e do lazer, que são: Equipamentos de 
Esporte e Lazer; Orçamento no Setor de Esporte e Lazer; Projetos e 

1  KIRST, P. G. et al. Conhecimento e cartografia: tempestade de possíveis. In: FONSECA, 
T. M. G.; KIRST, P. G. (org.). Cartografias e devires: a construção do presente. Porto 
Alegre: UFRGS, 2003. p. 91-101.
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Políticas de Esporte e Lazer Declaradas; Metodologias de Ação nas 
Políticas Públicas de Esporte e Lazer; Público-alvo das Políticas Públicas 
de Esporte e Lazer; Participação Social (avaliação e monitoramento) nas 
PP de Esporte e Lazer; Controle Social nas Políticas Públicas de Esporte  
e Lazer; Metas das Políticas Públicas de Esporte e Lazer; Perfil e Formação 
dos Profissionais envolvidos nas PP de Esporte e Lazer e Divulgação das 
Políticas Públicas de Esporte e Lazer.

Os capítulos que compõem o livro discutem e explicitam os indicado-
res de maneira aprofundada, revelando como eles são desenvolvidos no 
âmbito das gestões municipais. Nesse sentido, o primeiro capítulo trata 
da análise dos processos legislativos sobre o esporte e o lazer, refletindo 
sobre sua repercussão, direta ou indireta, no estado do Rio Grande do 
Norte e seus municípios, além de compreender como o esporte e o lazer 
contribuem na construção das políticas públicas municipais. Já o segundo 
capítulo analisa os espaços e os equipamentos de lazer, enquanto o ter-
ceiro capítulo avalia os usos, apropriações e as ofertas dos equipamentos 
públicos de esporte e lazer do Rio Grande do Norte. 

O quarto capítulo destina-se a analisar a dimensão da avaliação e do 
monitoramento das Políticas Públicas em Esporte e Lazer, evidenciando 
suas ausências e contradições. O quinto capítulo volta seu olhar para 
os Recursos Humanos, procura evidenciar se eles são satisfatórios em 
número e se estão suficientemente capacitados para incluir no processo 
de construção dessas políticas a sociedade civil. O sexto capítulo analisa 
a participação da comunidade nas decisões e no orçamento disponível e 
a verificação de possíveis mecanismos que garantam o acesso das pessoas 
nos processos de tomadas de decisões. O último capítulo apresenta 
a relação da vulnerabilidade social de 12 municípios da região Oeste 
Potiguar e suas relações com as políticas públicas em esporte e lazer. 

Percebe-se que, como anunciam os autores nos capítulos que seguem, 
a pesquisa foi um exemplar instrumento de percepção dos sujeitos e 
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suas realidades, quer seja na ação de cartografar empreendida pelos 
investigadores da Rede Cedes RN ou nas mais diferentes e enriquecedoras 
manifestações colhidas nas quatro regiões do estado. Foram cenas que se 
sucederam na concretização de um sonho de termos o primeiro registro 
concreto que mapeasse, sob diversos aspectos, o esporte e o lazer. 

Desse modo, convidamos todos para a leitura dos textos e desejamos 
que ela seja, na medida exata, um misto de desejo de conhecer e de 
provocação em transformar. 

Os organizadores.
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Legislação de Esporte e Lazer no 
Rio Grande do Norte: rastros da 

política pública sobre o setor1

Allyson Carvalho de Araújo
Sheylla Miris de Lima Santos

Sérgio Melo da Cunha
Thiago Felipe Maia Lisboa

Rayanne Medeiros da Silva

1 Introdução

Com a grande visibilidade e ocupando importante local de cenário cultural, 
o esporte tornou-se uma das principais manifestações sociais do final do 
século XX, sendo um dos maiores fenômenos dos dias atuais. As reper-
cussões de tal fenômeno demandaram uma estruturação regulatória nas 
diversas instâncias dos estados-nações e suas partes envolvidas (no caso 
do Brasil, os entes federativos), geralmente expressos em instrumentos 
legislativos. Tais instrumentos visam a garantir aos cidadãos o direito 
social de praticar esportes e lazer, devendo promover a sua prática naquilo 
que lhe concerne. Seguindo as diretrizes da Constituição Federal, esses 
instrumentos legislativos procuram estabelecer competências aos entes 

1 Texto previamente publicado na Licere, revista editada pelo Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais, em seu volume 22, 
número 2, de junho de 2019. Publicação autorizada pelos editores da referida revista.
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federativos e à sociedade civil sobre o fomento e o incentivo ao esporte e ao 
lazer e sobre a formação de cidadãos com capacidade plena de entender a 
sociedade em que vivem, para, além disso, interagir com ela, tendo em vista 
as suas diferenças socioeconômicas (XAVIER; DOMINGOS JÚNIOR, 2013).

As discussões que norteiam essa prática social, massificada pela 
sociedade, são cada vez mais frequentes. No entanto, elas ainda podem 
ser consideradas inconsistentes e abreviadas, tendo em vista uma histórica 
sobreposição de políticas de governos em detrimento de construções de 
políticas de Estado. Um sintoma de tais inconsistências pode ser descrito 
a partir do pensamento do sociólogo francês Pierre Bourdieu (1990,  
p. 207) ao afirmar que 

[...] de um lado existem pessoas que conhecem muito bem o esporte 
em sua forma prática, mas que não sabem falar dele, e, de outro, 
pessoas que conhecem muito mal o esporte na prática e que poderiam 
falar dele, mas não se dignam a fazê-lo, ou o fazem a torto e a direito. 

Nesses termos, considera-se necessário entender o esporte como 
fenômeno social em processo de constituição, com continuidades e 
rupturas, não somente o esporte institucionalizado, mas também aquele 
praticado na escola como lazer.

A preocupação política brasileira com o esporte começou a ser registrada 
em 1937 quando, por intermédio da Lei n. 378, de 13 de janeiro de 1937 
(BRASIL, 1937), foi criada a Divisão de Educação Physica do Ministério 
da Educação e Cultura; logo, em 1941, o esporte foi institucionalizado na 
legislação brasileira2 pela primeira vez no governo Vargas, por meio do 

2 A legislação de um estado democrático de direito é oriunda de Poder Legislativo, que 
estabelece, a partir de uma sucessão de fatos, atos e decisões políticas, sociais e econô-
micas, um conjunto de leis validadas juridicamente, nos planos nacional e internacional, 
para garantir estabilidade governamental e segurança jurídica às relações sociais entre 
cidadãos, instituições e empresas. 
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Decreto-lei n. 3.199, de 14 de abril de 1941 (BRASIL, 1941), e, atualmente, 
está presente no artigo 217 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).

Diante dos entraves legais de âmbito histórico no que diz respeito 
à regulamentação do esporte e lazer no Brasil, percebe-se que há difi-
culdades, desde sempre, no propósito de articular políticas públicas no 
esporte e lazer a partir da presença ou da ausência de documento legal, 
ministério, ou até mesmo não visibilidade, difusão e conhecimento 
da legislação pertinente, o que acarreta vários fatores que devem ser 
analisados como consequência.

Desse modo, o objetivo deste manuscrito é o de consolidar uma visão 
do processo legislativo pelo qual o esporte e o lazer passaram ao longo dos 
últimos anos no Brasil e refletir sobre sua repercussão, direta ou indireta, 
no Estado do Rio Grande do Norte e seus municípios adstritos, além 
de compreender como o entendimento de esporte e o lazer contribuiu 
na construção das políticas públicas desses entes federativos a partir da 
coleta de dados realizada pelo Centro de Desenvolvimento do Esporte 
e do Lazer do Rio Grande do Norte (Rede Cedes-RN).

Na ausência da percepção de ações legais que regulamentam o esporte 
e o lazer no Estado do Rio Grande do Norte, a metodologia empregada 
constou na análise da primeira parte de um questionário semiestruturado 
construído pelos próprios pesquisadores da Rede Cedes-RN e aplicado 
em 56 gestores municipais de esporte e lazer dos municípios selecionados 
em um universo de 167. Tais municípios foram selecionados de acordo 
com a população, de modo a abranger a maior diversidade populacional 
possível e equilibrar as amostras de acordo com as 16 Regionais de 
Esporte e Lazer (REL) do Rio Grande do Norte. A ideia é compreender 
como estão sendo reguladas a políticas públicas em esporte e lazer no 
nosso estado, com o propósito de montar uma cartografia de políticas 
públicas desse setor.
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Todas as observações aqui postas seguirão uma postura descritiva, 
dividida em dois momentos: primeiramente, a apresentação quantita-
tiva das perguntas do primeiro bloco de questões do instrumento; em 
seguida, a análise documental das legislações anexadas pelos gestores 
que responderam ao questionário da pesquisa de campo Cartografia das 
políticas públicas municipais de esporte e lazer, na qual a coleta de dados 
foi realizada no período de 28 de novembro a 16 de dezembro de 2016.

A relevância da pesquisa se ancora na percepção de que na literatura 
existe uma lacuna resultante da falta de produções relacionadas a esse tema. 
Nesse sentido, busca-se encontrar contribuições capazes de colaborar com 
esse quadro e de apontar uma possibilidade de soluções dos problemas a 
partir da realidade estudada, colaborando, assim, para o desenvolvimento 
e o aprimoramento das políticas públicas do Rio Grande do Norte.

2 Reconhecendo uma Prática Social para 
Pensar um Setor de Políticas Públicas e a 
Construção de um Campo Autônomo

Vários autores trazem definições de políticas públicas, entre eles, é 
possível destacar Mead (1995), Rua (1998), Souza (2006), Rodrigues (2011) 
e Secchi (2016). De forma geral, políticas públicas são a regulamentação 
de procedimentos formais e informais, resultantes de atividade política, 
na qual o governo expõe seus propósitos em programas e em ações que se 
destinam à resolução pacífica dos conflitos relacionados a bens públicos 
e a parcerias público-privadas. No que diz respeito às políticas públicas 
de esporte e lazer, verifica-se o registro de um número consideravelmente 
restrito de legislações dentro das instâncias administrativas. 

Cronologicamente, a história do esporte no Brasil começou a se orga-
nizar legalmente e administrativamente a partir da primeira instância, 
em 1937, com a criação da Divisão de Educação Physica; já, em 1970, essa 
divisão se tornou o Departamento de Educação Física e Desportos; em 
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1978, passou a ser uma secretaria, denominada Secretaria de Educação 
Física e Desportos, que é a instância mais próxima a um ministério.

Foi somente na década de 1990 que a autonomia do esporte começou 
a ser discutida e apenas em 1995 foi criado um Ministério de Estado 
extraordinário de esporte, que funcionava dentro do gabinete do pre-
sidente da época, porém, assim como as instâncias anteriores criadas 
até então, esse ministério extraordinário ainda era submetido ao MEC.  
No ano de 1998 instituiu-se o Ministério do Esporte e Turismo por meio 
de medida provisória, e, finalmente, em 2003, ganhou autonomia como 
Ministério do Esporte.

Nesse longo período, a administração do esporte passou de subor-
dinação governamental para a autonomia das instituições gestoras, no 
entanto, essa autonomia não significou necessariamente autonomia 
financeira no que diz respeito ao Estado. No Brasil, a dependência finan-
ceira estatal aparece, de certa maneira, nas confederações de modalidades 
olímpicas (ALMEIDA; MARCHI JÚNIOR, 2010), apesar da existência 
do evidente financiamento de suas atividades por patrocínios privados.

Entretanto, ainda que o governo federal subsidie de inúmeras formas 
o esporte de alto rendimento, a destinação de recursos públicos para 
essa manifestação deve ser somente “em casos específicos”, conforme a 
Constituição Federal de 1988 prescreve: “[...] a destinação de recursos 
públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos 
específicos, para a do desporto de alto rendimento.” (BRASIL, 1988, art. 217).

3 Delimitando Instâncias e Diretrizes 
sobre o Esporte e Lazer no Brasil e suas 
Implicações para o Rio Grande do Norte

Após a criação do Ministério do Esporte, a Política Nacional do 
Esporte foi instituída em 2005, trazendo, além de outros documentos de 
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referência para o esporte brasileiro, o contexto esportivo, as premissas e 
as ações operativas no que se refere ao esporte no país. O texto também 
define os papéis da união e dos demais segmentos da sociedade diante 
do esporte. No quadro, a seguir, apresenta-se um recorte sintético dos 
princípios e objetivos desse dispositivo legal.

Quadro 1 – Objetivos e Princípios da Política Nacional do Esporte (2005)

Objetivos e Príncípios da Política Nacional de Esporte 

O
bj

et
iv

os

•	Democratizar e universalizar o acesso ao esporte e lazer, na perspectiva da 
melhoria da qualidade de vida da população brasileira;

•	Promover a construção e o fortalecimento da cidadania assegurando o 
acesso às práticas esportivas e ao conhecimento científico-tecnológico a elas 
inerentes;

•	Descentrarlizar a gestão das políticas públicas de esporte e lazer;

•	Fomentar a prática do esporte de caracter educativo e participativo, para toda 
a população, além de fortalecer a identidade cultural esportiva a partir de 
políticas e ações integradas com outros segmentos;

•	Incentivar o desenvolvimento de talentos esportivos em potencial e aprimorar 
o desempenho de atletas e de para-atletas de alto rendimento, promovento a 
democratização dessa manifestação.

Pr
in

cí
pi

os

•	Da reversão do quadro atual de injustiça, exclusão e vulnerabilidade social;

•	Do esporte e do lazer como direito de cada um e dever do estado;

•	Da universalização e inclusão social;

•	Da democratização da gestão e participação.

Fonte: Elaborado pelos autores deste capítulo com base nos dados  
disponíveis na Política Nacional do Esporte (BRASIL, 2005)

Entre os objetivos e princípios, a democratização e a universalização 
do esporte, além da descentralização da gestão de políticas públicas 
de esporte e lazer, propõem novas demandas para os gestores desse 
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setor no país. Tem-se por hipótese que esse dispositivo desencadeou 
a criação de secretarias estaduais e municipais, gerando uma espécie 
de efeito cascata para os estados e municípios começarem a criar as 
próprias instâncias autônomas. 

No caso do Rio Grande do Norte, logo após a regulamentação da 
Política Nacional de Esporte no Brasil em 2005, dois anos depois, em 
concordância com o objetivo de descentralização da gestão de políticas de 
esporte e lazer, em 2007, foi criada a Secretaria de Esporte e Lazer do Rio 
Grande do Norte (SEEL). Outro ponto interessante é que, mesmo antes 
da Política Nacional do Esporte, a Constituição estadual do Rio Grande 
do Norte (RIO GRANDE DO NORTE, 1989) já cita em sua terceira seção 
do capítulo três, totalmente dedicada ao tema do esporte, o tema do lazer 
de forma pulverizada, demonstrando que o setor tem relevância social, 
mesmo que seja com fragilidade legislativa clara.

No que concerne à SEEL, 10 anos após sua criação, a secretaria só 
dispõe, além da criação e da regulamentação, de publicações sobre dois 
dispositivos legais, sendo um deles o fluxo de material e o outro uma 
política pública legislada, a saber: a bolsa atleta estadual3. É importante 
considerar que isso não significa que o estado não possui políticas públicas, 
ele apenas não as regulamenta ou dá visibilidade a elas. Nesse ponto, 
ressalta-se o dado do Suplemento de Esporte da Pesquisa de Informações 
Básicas Estaduais – Estadic (IBGE, 2017) que alerta que o Rio Grande do 
Norte compõe o grupo de 25 Unidades da Federação que apresentam a 
Constituição Estadual tratando da política de esporte e mais algum outro 
instrumento legal tratando de esporte e lazer. Agrega-se a esses dados 
que, atualmente, o Plano Estadual do Esporte, do Lazer e da Qualidade 
de Vida do Rio Grande do Norte já começou a ser discutido, mas isso, 

3 Dados extraídos do site da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte. 
Disponível em: http://www.seel.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=PASTAC&TARG= 
1148&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Legisla%E7%E3o.
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somente 12 anos após a criação do Plano Nacional, e, ainda assim, não 
foi publicado nada a respeito.

No que diz respeito aos municípios do Estado do Rio Grande do 
Norte, parte-se dos dados da pesquisa realizada pela Rede Cedes-RN, 
no primeiro bloco do instrumento, composto de duas questões, que se 
refere à legislação de esporte e lazer nos munícipios do Rio Grande do 
Norte. Na primeira questão, questiona-se se existe no município algum 
instrumento normativo que discorra sobre o esporte e/ou o lazer. Pela 
Figura 1 é possível visualizar as respostas referentes a essa pergunta:

Figura 1 – Demonstrativo gráfico das respostas da 
questão 1 do questionário semiestruturado

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN 

De um total de 56 municípios, apenas 22 gestores de esporte e lazer 
responderam que sim. A partir da amostra, é possível observar, ainda, 
que 31 gestores responderam que não possuem e três não responderam. 

Em uma primeira aproximação com esses dados, é possível perceber 
a incipiência da existência de instrumentos legais para dar regulação às 
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políticas públicas que são desenvolvidas nos respectivos municípios, ou 
mesmo a falta de conhecimento e/ou usos desses instrumentos pelos 
gestores que respondem por essas pastas em suas instâncias. Ressalta-se, 
portanto, que tais dados são baseados nas respostas dos gestores. 

A segunda questão foi destinada àqueles que responderam “sim” 
na questão 1 e indagava qual a natureza do instrumento (Lei, Decreto, 
Portaria, outros, etc.) que prevê esporte e/ou o lazer. As respostas estão 
apresentadas na Figura 2:

Figura 2 – Demonstrativo gráfico das respostas da 
questão 2 do questionário semiestruturado

Lei: 18

Outros: 3

Portaria: 1

Decreto: 1

3%
3% 13%

81%

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN

Aos gestores municipais que responderam positivamente ao primeiro 
questionamento, também foi solicitado que, se possível, anexasse a esse 
instrumento os documentos normativos que regulamentam o esporte 
e lazer desses municípios. Do material anexado, foi obtido o seguinte: 
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Quadro 2 – Disposição do material anexado pelos 
gestores no momento da coleta de dados

Dados Legislativos das Políticas Públicas de Esporte e Lazer do RN

Título Ano Município Descrição

Lei n. 1.168 2005 Macaíba Autoriza o desmembramento da então 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo em duas secretarias:  
(a) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 
(b) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Lei n. 1.765 2015 Macaíba Autoriza a instituição do Programa Bolsa 
Atleta.

Lei n. 1.783 2015 Macaíba Institue programas esportivos e de lazer 
destinados a agremiações esportivas amadoras, 
associações comunitárias e entidades 
congêneres.

Lei n. 290 1994 Lajes Cria a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Lei n. 600 2008 Ouro 
Branco

Dispões sobre a organização administrativa da 
Prefeitura Municipal.

Lei n. 870 2016 Ouro 
Branco

Aprova o Plano Municipal de Esporte 
Educacional seguro e inclusivo.

Portaria n. 
121

2016 Ouro 
Branco

Nomeia o Secretário de Esporte e Lazer.

Lei 
Ordinária 
n. 4.692

1995 Natal Cria o Conselho e o fundo Municipal de apoio 
ao Esporte.

Decreto n. 
10.413

2014 Natal Dispoões sobre as competências, estrutura 
básica e o quadro de lotação dos cargos 
comissionados da SEL.

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN

Analisando os nove documentos normativos referentes à legislação 
do esporte e do lazer dos municípios entrevistados no Estado do Rio 
Grande do Norte, conforme apresentado no Quadro 2, foram criadas 
categorias preestabelecidas que perpassam sobre a identificação desses 
documentos, ou seja: 1) sobre o que eles tratam; 2) qual a compreensão de 
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esporte e lazer presentes; e 3) quais princípios norteiam tais documentos, 
no intuito de dar unidade à análise e de compreender melhor os dados4.

A análise se inicia com os documentos apresentados pelo municí-
pio de Macaíba/RN que oferece em sua organização legal três leis que 
dizem respeito ao esporte e ao lazer em alguma medida, são elas: Lei  
n. 1.168, de 18 de janeiro de 2005 (MACAÍBA, 2005); Lei n. 1.765, de 29 
de setembro de 2015 (MACAÍBA, 2015a); e Lei n. 1.783 também do ano 
de 2015 (MACAÍBA, 2015b).

A Lei n. 1.168, de 18 de janeiro de 2005 (MACAÍBA, 2005), trata do 
desmembramento da então Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo em duas novas secretarias: Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo (SMCT) e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
(SEMEL). Nesse sentido, a lei especifica quais são os deveres e a estrutura 
de pessoal de cada nova secretária criada. O que concerne à SEMEL, sendo 
neste escrito o de interesse maior, verifica-se que é de sua competência 
promover e incentivar práticas esportivas no município de Macaíba, 
descritas em 12 ações.

Ademais, é notório pelas especificações dessa Lei que os principais 
objetivos da SEMEL é desenvolver o esporte, dando ao lazer baixa signi-
ficância. Entre as 12 ações mencionadas, apenas uma ação descreve sobre 
o desenvolvimento do lazer no município, como pode ser visto no inciso 
6º: “[...] avaliar e administrar as áreas de lazer existentes no Município 
e verificar a sua adequação às necessidades da população” (MACAÍBA, 
2005, art. 6º). Fazendo correlações com as ações apresentadas sobre o 
esporte, a ausência do lazer expõe como as políticas públicas enxergam o 
lazer como algo descompromissado e, por sua vez, visualizam o esporte 
por uma ótica reduzida considerando a oferta de políticas públicas refe-
rentes ao esporte no município quando realizam competições esportivas 

4 Ressalta-se que tais documentos podem ser acessados na integra no acervo digital do 
centro de memória da Rede Cedes-RN, disponível no sítio www.acervus.ufrn.br.
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esporádicas e incentivam financeiramente aqueles que possuem destaque 
em suas modalidades esportivas. 

Com o intuito de incentivar o esporte, a Lei n. 1.765/2015 (MACAÍBA, 
2015a) autoriza a instituição do programa bolsa atleta que prevê 
um auxílio financeiro aos atletas do município, apoiando-os em 
competições regionais, estaduais, nacionais e/ou internacionais. 
Tal lei diz respeito ao atleta amador, no entanto, é necessário estar 
bem classificado no ranking municipal caso seja atleta de modali-
dade individual, como podemos ver no artigo 4º da lei supracitada: 
“Individual: concedida ao atleta amador classificado até o 5º (quinto) 
lugar em “ranking” municipal, dando-se preferência àquele que 
integrar a seleção macaibense.” (MACAÍBA, 2015b). Caso sejam 
atletas de modalidade coletiva, a bolsa se destina apenas à seleção 
do município que venha a representá-lo em alguma competição nas 
esferas acima mencionadas.

São consideradas respeitosas as ações dessa natureza, no entanto, 
compreende-se que as políticas públicas devem, sobretudo, atender 
ao maior número da sociedade a quem é destinada e não elitizar esses 
processos inviabilizando o acesso daqueles menos talentosos, em con-
sonância à Política Nacional do Esporte (BRASIL, 2005) que preconiza 
a democratização e a universalização da prática do esporte e do lazer.

Como último instrumento normativo aqui analisado do município 
de Macaíba, há a Lei n. 1.783/2015 (MACAÍBA, 2015b), que vem para 
instituir programas esportivos e de lazer destinados a agremiações 
esportivas amadoras e ações comunitárias e entidades congêneres, a saber:

a) Programa “Esporte Mais”: apoio do município a associações, 
agremiações ou outras entidades esportivas amadoras com material 
esportivo referentes a uniformes, como camisas, calções e meiões. 

b) Programa “Ruas de Lazer”: busca promover entretenimento aos 
jovens e adolescentes nas ruas e praças do município com oferta 
de esportes e atividades recreativas. 
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c) Programa “Minha Quadra, Meu Lazer”: apoio do município às 
associações, agremiações ou a outras entidades esportivas amadoras 
com material esportivo referentes a equipamentos, como redes 
para traves, redes de voleibol e redes de proteção, bem como bolas 
para as modalidades futebol, futsal, voleibol e basquete. 

d) Programa “Esporte Para Todos”: consiste em convênios entre a 
prefeitura municipal de Macaíba com associações ou federações 
para promoção de eventos competitivos, dando apoio a premiações 
e condições de realização desses eventos. 

Nesse instrumento normativo, percebe-se que o município se com-
promete em dar assistência financeira àqueles agentes sociais que tra-
balham com o lazer e, sobretudo, com o esporte no município. Ainda é 
possível verificar a forte presença do incentivo às práticas competitivas 
e esporádicas no entendimento dessas políticas públicas.

Em nossa entrevista ao município de Lajes/RN, o gestor da pasta 
do esporte e do lazer nos apresentou um instrumento normativo, a Lei 
n. 290, de 4 de novembro de 1994 (LAJES, 1994). Essa lei refere-se à 
criação da Secretária Municipal de Esporte e do Lazer, que apresenta 
em seu texto a dotação orçamentária para criação desta secretária, bem 
como sanciona o cargo de secretário por meio de nomeação do poder 
executivo do município. 

Nesse caso, chama-se a atenção para a data de promulgação dessa 
lei, 4 de novembro de 1994, em que o município de Lajes, no Estado do 
Rio Grande do Norte, cria a Secretaria de Esporte e Lazer antes mesmo 
da criação do Ministério do Esporte, que é instituído apenas no ano de 
2003 com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

O município de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte e 
um dos 167 municípios desta Unidade Federativa, foi uma das 56 cidades 
investigadas pela nossa pesquisa e apresentou, ao fim do levantamento, 
dois documentos legislativos. 
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Um dos documentos foi a Lei Ordinária n. 4.692 do município de 
Natal, promulgada em 3 de novembro de 1995 (NATAL, 1995), que trata 
da criação do Conselho Municipal de Esporte e do Fundo Municipal de 
Apoio ao Esporte (FME). O texto dispõe, primeiramente, de todos os 
trâmites necessários para incentivos fiscais, como também as atividades, as 
metas e as prioridades do Conselho. E, por fim, traz em sua pauta detalhes 
de como funciona o FME. Nessa legislação, o esporte é compreendido 
como prática social acessível a todos os munícipes de Natal, enquanto o 
lazer não é abordado em nenhum ponto do texto.

O outro escrito apresentado foi o Decreto n. 10.413, de 29 de agosto 
de 2014 (NATAL, 2014), dispondo em sua composição sobre as compe-
tências, a estrutura básica e o quadro de lotação de cargos comissionados 
da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O principal ponto a ser 
destacado é o de que, dentro da secretaria adjunta, existe, além de um 
departamento de equipamento desportivo, o departamento de eventos 
desportivos e lazer, e, incorporado a este, tem-se os setores de assistência 
ao paratleta e aos idosos.

Outro município entrevistado foi Ouro Branco, localizado na região 
do Seridó do estado. Aqui foram expostos três arquivos, sendo duas 
leis e uma portaria. A primeira, Lei n. 600, de 24 de dezembro de 2008 
(OURO BRANCO, 2008), discorre sobre a organização administrativa da 
Prefeitura de Ouro Branco, mostrando no texto todas as secretarias que 
constituem o âmbito político da cidade, entre elas, a Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, sendo esta responsável por organizar e apoiar o esporte 
amador; promover e apoiar campeonatos municipais, além de fazer a 
doação de materiais esportivos; e promover melhorias nas instalações 
das áreas destinadas a práticas desportivas. Com isso, percebe-se que, 
mesmo se tratando de um órgão que deveria agir nas esferas esportiva 
e do lazer, os documentos apresentam em suas competências ações 
destinadas apenas ao campo do esporte.
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Em 29 de março de 2016 foi sancionada a Lei n. 870 (OURO BRANCO, 
2016a), que aprova o Plano Municipal de Esporte Educacional seguro e 
inclusivo (os pesquisadores não tiveram acesso ao texto do Plano). Mesmo 
se tratando de uma diferença de oito anos com relação à Lei n. 600, essa 
lei também só aborda o esporte, deixando de lado o lazer.

E, por fim, o último documento trata-se da Portaria n. 121, de 31 de 
março de 2016 (OURO BRANCO, 2016b), que nomeia o secretário 
de Esporte e Lazer de Ouro Branco.

Ao analisar os documentos legislativos coletados na pesquisa de 
campo, no que diz respeito às políticas públicas do esporte e lazer, foi 
possível perceber que apenas uma pequena parte dos municípios visitados 
possuem e/ou disponibilizaram algum tipo de lei ou documento norma-
tivo que discorra sobre as diretrizes legais sobre ações, organogramas 
institucionais, legalidade e programação orgânica do esporte nos referidos 
municípios. Entre estes, a maioria dos dados encontrados diz respeito 
à criação de secretarias municipais de esporte, que têm por princípios 
gerais: incentivo e fomento de eventos esportivos que objetivam o lazer 
da comunidade em geral; abertura de possibilidade para formação de 
parcerias público-privadas para captação de recursos que possibilitem a 
realização de eventos; incentivo ao diálogo com as associações, conselhos 
e agremiações amadoras para que, por meio dos anseios da comunidade, 
sejam planejadas as atividades que dizem respeito ao esporte. 

Não foi possível observar nos documentos disponibilizados pelos 
gestores estratégias concretas no que diz respeito ao planejamento, à 
organização e à execução de políticas públicas dos municípios que pro-
piciem o desenvolvimento nas cidades. Há, de maneira geral, uma ação 
introdutória por parte das prefeituras com a criação das secretarias 
de esporte, mas ainda não há, em sua maioria, o estabelecimento de 
estratégias predefinidas para a execução de programas e projetos, ficando 
a cargo dos envolvidos nas secretarias o planejamento, a realização e a 
avaliação dessas estratégias. 
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Com o intuito de observar, sob outra perspectiva, esses dispositivos 
legais sobre políticas públicas de esporte e lazer e levando em consideração 
a Política Nacional do Esporte, observa-se que das 16 ações consideradas 
prioritárias apresentadas pela PNE (2005)5 poucas convergem com as 
ideias legisladas e registradas nos documentos analisados.

 A ação número 11, que propõe o “[...] apoio, através de programas 
especiais, aos talentos esportivos surgidos, de forma que eles tenham con-
dições de desenvolvimento atlético [...]” (BRASIL, 2005), é atendida pela 
Lei n. 1.765, de 2015 (MACAÍBA, 2015a), do município de Macaíba/RN,  
e autoriza a instituição do programa Bolsa Atleta – programa que concede 
aos atletas amadores incentivos financeiros. O mesmo município ainda 
“[...] contribui com as associações esportivas, principalmente aquelas que 
possam representar a imagem do município quanto às suas tradições e 
vocações esportivas [...]” (BRASIL, 2005), consonante com a ação 10, 
posta na Lei n. 1.783, também de 2015 (MACAÍBA, 2015b), que institui 
programas esportivos e de lazer destinados a agremiações esportivas 
amadoras, associações comunitárias e entidades congêneres.

Na capital do estado, Cidade de Natal, a ação atendida é a de número 3, 
que trata do “[...] investimento de recursos públicos para disponibilização 
de instalações esportivas para as práticas populares de lazer, atendendo as 
vocações esportivas e culturais das pessoas do município [...]”(BRASIL, 
2005), pois a cidade viabiliza legalmente orçamento próprio pela Lei 
Ordinária n. 4.692/95 (NATAL, 1995) que criou o Conselho e o Fundo 
Municipal de Apoio ao Esporte.

5 Dentro do Documento da Política Nacional do Esporte, existe um espaço dedicado à 
Necessidade da Definição de Papéis da União e de Segmentos da Sociedade Diante do 
Esporte. Dentre elas são listadas responsabilidades para os entes da federação, constando 
24 pontos sob a responsabilidade da União, 18 sob responsabilidade do Estados (incluindo 
o distrito federal) e 16 sob a responsabilidade dos municípios, além de outros segmentos 
da sociedade.
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao realizar 
a Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (ESTADIC) e publicar um 
suplemento especificamente dedicado ao esporte (IBGE, 2017), aborda 
um conjunto de informações sobre a gestão da política de esporte, além da 
legislação, há instrumentos de gestão e de participação social vinculados 
a esse tema. A pesquisa foi realizada em 2016 e, assim como a pesquisa 
da Rede Cedes-RN, apresenta alguns indicadores parecidos com os já 
apresentados, os quais são aproveitados no debate6 de modo que se possa 
traçar relações entre os resultados.

Segundo a base de dados do Suplemento Esporte da Pesquisa de 
Informações Básicas Estaduais – Estadic (IBGE, 2017), dos 56 municípios 
investigados pela Rede Cedes-RN, apenas 7,14% (N=4) alegam algum 
instrumento legal voltado para a área de esportes. Os municípios que 
declaram, ao instituto, ter instrumento legal são Acari, Carnaúba dos 
Dantas, Grossos e Ipueira. Esse dado aponta uma discrepância a partir 
dos resultados da pesquisa da Rede Cedes-RN que aponta a declaração, 
pelo gestor, de existência de instrumento legal sobre o esporte e o lazer em 
39,28% (N=22) dos municípios investigados. A diferença dos resultados 
pode apontar metodologias distintas de geração dos dados ou mesmo 
uma não apropriação e claridade, por parte dos gestores, do que sejam 
e para que servem tais instrumentos legais. Contudo, é preferível se 
ancorar na leitura da pesquisa da Rede Cedes-RN, imersão pela qual os 
pesquisadores fizeram a coleta in loco com os gestores do Município. 
Outrossim, na Pesquisa de Informações Básicas Estaduais do IBGE, 
apesar de 52 municípios afirmarem que não possuem instrumento legal 
voltado para a área de esportes, muitos afirmaram regulamentar o bolsa 
atleta, as parcerias e as subvenções concedidas para o esporte, além de 
outras ações, o que pode justificar a discrepância encontrada nas respostas 
entre as pesquisas.

6 Em um anexo, disponibiliza-se uma tabela que sintetiza tais dados colhidos pelo IBGE, 
com o filtro para os municípios investigados na pesquisa da Rede Cedes-RN.
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Ainda com base na Pesquisa de Informações Básicas Estaduais – 
Suplemento Esporte (IBGE, 2017), parte significativa dos municípios do Rio 
Grande do Norte, 82% (N=46), tem em sua lei orgânica elementos que tratam 
do esporte e do lazer. Esse dado não indica uma legislação específica para 
o esporte, mas propõe uma leitura de que há uma sensibilidade e amparo, 
legal, para a tematização desse setor na gestão do município. De outro ponto 
de vista, também é preocupante que os gestores que responderam à coleta de 
dado da Rede Cedes-RN não tenham citado, por desconhecimento ou não 
relevância, tal legislação e, por isso, tenham afirmado que não há nenhum 
documento legal que trate sobre o tema, evidenciando um distanciamento 
dos gestores com as questões legais do esporte e lazer.

No rastro dessas leituras, a Pesquisa de Informações Básicas Estaduais 
(IBGE, 2017) indaga se o município instituiu um Sistema Municipal de 
Esporte. Contudo, apenas cinco municípios, dos 56 investigados pela Rede 
Cedes-RN, declararam ter instituído um sistema de esporte, dos quais 
apenas três (Guamaré, Natal e Umarizal) trazem informações sobre o seu 
funcionamento discriminando as leis e o ano de criação; enquanto dois 
(Acari e São Vicente) afirmam ter instituído, embora não apresentem 
qualquer documento legal que embase tal resposta.

No mesmo campo de análise sob os aspectos legais, a Pesquisa de 
Informações Básicas Estaduais (IBGE, 2017) indagou se existe nos muni-
cípios um Conselho Municipal de Esporte. Dos 56 municípios, somente 
três responderam assertivamente ao questionamento. A capital, Natal, 
afirma possuir um conselho municipal e traz todas as informações para 
confirmar tal resposta, informando número de membros, de reuniões, da 
lei e do ano de criação do conselho. Os municípios de Acari e São Vicente 
informam a existência, indicando número de membros e de reuniões 
anuais, todavia não informam a lei nem o ano de criação do conselho.

De forma geral, a Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (IBGE, 
2017), em seu suplemento esporte, mostra que no Brasil o quadro atual 
dos aspectos legais é este:
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Quanto aos objetos da política de esporte regulamentados por instru-
mento legal, 27,4% (1 527) dos municípios regulamentavam projetos 
esportivos; 10,3% (576) as subvenções concedidas para o esporte; 
5,6% (311) o Bolsa Atleta; e 4,5% (253) a concessão de incentivos e 
isenções fiscais para o esporte. (IBGE, 2017, p. 24)

Essa realidade difere um pouco dos achados dessa mesma pesquisa, 
quando reduzido à amostra da pesquisa da Rede Cedes-RN. Nessa 
redução, observa-se que, no que diz respeito aos municípios que regu-
lamentam projetos esportivos, apenas 3,6% (2) afirmaram que sim; 
já no que se refere às subvenções concedidas ao esporte, 19,9% (11) 
responderam afirmativamente; quanto ao programa bolsa atleta, 23,5% 
(13) regulamentam; e, por fim, 9% (5) concedem incentivos e isenções 
fiscais para o esporte. 

Dados como esses fazem com que se possa pensar as fragilidades do 
processo de reconhecimento e de legitimação das políticas públicas de 
esporte e lazer em nosso estado. A fragilidade ou mesmo a não visibi-
lidade de uma demanda de amparo legal demonstram o esvaziamento 
do conteúdo político como direito ao esporte e ao lazer no Brasil e, 
especialmente, no Rio Grande do Norte.

4 Considerações Finais e Considerações 
sobre uma Agenda Cartográfica 

A partir dos dados apresentados e problematizados, acredita-se 
na abertura de uma agenda de pesquisa justificando a preocupação de 
articular a objetividade dos documentos formais que legislam as políticas 
públicas de esporte e lazer, mas tudo isso carece de uma percepção mais 
arguta da realidade. 

De fato, observa-se um efeito cascata, cronologicamente falando, 
entre os primeiros dispositivos normativos em instâncias federais e suas 
repercussões nas instâncias estaduais e municipais em nosso corpus, com 
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ressalva para a criação da Secretaria de Esporte e Lazer de Lajes. Esse 
movimento pode indicar um momento de organização desse setor no 
campo das políticas governamentais. 

O indicativo é confirmado pelo elemento de que, entre os oito 
documentos coletados na pesquisa, metade deles versa sobre criação, 
organização e competências de secretarias estaduais ou municipais de 
esporte e lazer. Já entre os outros quatro dispositivos que verdadeiramente 
versam sobre políticas públicas de esporte e lazer, observa-se que somente 
um deles tematiza (Macaíba), mesmo que fragilmente, o lazer como campo 
específico de ação. E ainda sobre esses documentos, observa-se também 
que somente dois municípios (Macaíba e Natal) estabelecem, em seus 
conteúdos, diálogos com a Política Nacional de Esporte.

Indicadores como esses consolidam uma visão do quadro legislativo 
do esporte e do lazer no Estado do Rio Grande do Norte e seus municípios 
adstritos, ao passo que espelham a fragilidade de nosso momento de 
construção e de consolidação de políticas (de estado e de governo) no 
campo do esporte e do lazer. 

Nesse sentido, quando se reivindica um olhar mais arguto para esse 
campo, busca-se cultivar uma preocupação com a leitura da realidade 
para além dos documentos oficiais, ou mesmo uma leitura que valorize 
os intervalos (metafóricos e cronológicos) entre estes. Acredita-se, pois, 
que os documentos aqui disponíveis são sintomas de um cotidiano ainda 
caótico e controverso nas salas improvisadas de secretarias e de sujeitos 
envoltos ao esporte como gestores.

Assim, esse primeiro olhar, que é documental, carrega, portanto, 
limitações em perceber o contexto. Na verdade, ele torna-se somente 
alusivo ao que virá nas próximas páginas. As se debruçar sobre o depoi-
mento dos gestores no que se refere a espaços públicos, programas sociais 
e recursos humanos e materiais avaliação de programas e projetos, 
entre outros elementos, a pesquisa ganha um fôlego de cartografia no 
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sentido menos geográfico clássico e mais no sentido pós-estruturalista 
(DELEUZE; GUATARRI, 1995), dialogando com os campos da filosofia, 
da política e da subjetividade.

Desse modo, a cartografia apontada aqui busca o acompanhamento 
de caminhos, que criam processos de produção e de conexão de redes 
entre os diferentes elementos que compõem a gestão de políticas públicas 
em esporte e lazer, a partir dos próprios gestores. Como a cartografia 
valoriza os percursos, é importante “[...] perceber e registrar movimentos, 
verificar amplitudes, tensões, desvios, sem deixar escapar os elementos 
minoritários.” (ROSÁRIO, 2008, p. 209).

Assim, os capítulos que se seguem vão apontar ao leitor temas espe-
cíficos das políticas públicas que foram agrupados a partir de um único 
instrumento de coleta de dados (questionário com questões mistas), mas 
que são tratados a partir de certa autonomia por pesquisadores com 
múltiplas referências teóricas.

Os dados brutos se constituem como pistas (PASSOS; KASTRUP; 
ESCÓSSIA, 2009) sobre as políticas públicas em esporte e lazer, pois con-
sidera-se que, para acompanhar os processos, não se pode predeterminar 
a totalidade dos procedimentos.

Espera-se que os leitores também exercitem seu ofício de cartógrafo, 
correlacionando e estabelecendo conexões entre os sintomas e as causas de 
nossas potencialidades e fragilidades no campo das políticas públicas em 
esporte e lazer. Dessa forma, é possível obter quantos mapas forem neces-
sários para conjeturar diagnósticos e projeções do que se quer nesse campo.
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1 Introdução

A difusão das políticas públicas referentes aos espaços e aos equipa-
mentos de esporte e lazer no Brasil se constitui como elemento importante 
para o convívio social, uma vez que amplia as possibilidades de ações e de 
programas, oferecendo à sociedade serviços relacionados aos interesses 
do esporte e do lazer (SILVA et al., 2012). Assim, as políticas públicas 
são compreendidas a partir das ações e das reações entre o Estado e a 
sociedade e de um interacionismo das práticas históricas e culturais que 
têm como intuito promover melhores condições de vida.

Nos últimos 15 anos houve articulações entre o Ministério do Esporte 
e a Universidade possibilitando pesquisas a partir de uma rede que 
permitisse inovações em políticas públicas, democratização do conhe-
cimento, além de oportunizar para a população acesso a informações 
e à conscientização (TAVARES; SCHWARTZ, 2013; STAREPRAVO; 

1 Uma primeira versão deste texto foi previamente publicada na Licere, revista editada 
pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Lazer da Universidade Federal de 
Minas Gerais, em seu volume 22, número 1, de março de 2019. Publicação autorizada 
pelos editores da referida revista.
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SOUZA; MARCHI JUNIOR, 2011). Essa articulação favorece o campo 
científico da Educação Física, permitindo o diagnóstico de realidades 
para traçar propostas que gerem transformações sociais nessa área de 
conhecimento e em áreas afins.

O Centro de Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer – 
Rede Cedes, criado em 2003, apoia fomento em pesquisas relacionadas 
à temática que promova o desenvolvimento científico e tecnológico do 
esporte e do lazer2. Essas ações políticas surgem com a finalidade de 
produzir o conhecimento frente a uma política nacional de esporte e lazer 
(BONALUME, 2008), de forma que sejam direcionadas à coletividade, 
no âmbito formativo e multidisciplinar (OLIVEIRA; LEIRO, 2016).

Desde a criação da Rede Cedes no Rio Grande do Norte, esse Estado 
é beneficiado com projetos de pesquisa que trouxeram contribuições 
para as políticas públicas de esporte e lazer e que foram financiados 
pelo Ministério do Esporte por meio da Rede Cedes: “Vivências do 
lazer no espaço urbano de Natal: Perfil, Perspectivas e Intervenções” 
(2005); “Lazer e intervenção no campo popular: construindo caminhos 
e consolidando ações” (2007); “Na contramão da disciplinarização dos 
corpos: as atividades lúdicas, as unidades de saúde da família e a inter-
setorialidade” (2009); “O Programa Segundo Tempo (PST) para novos 
públicos: primeiras aproximações do PST universitário e para pessoa com 
deficiência” (2011); Corpo, saúde e lazer: práticas lúdicas e expressivas 
em unidades de saúde da família (2011).

Apesar de diversas contribuições advindas das referidas pesquisas, 
estas não se debruçaram sobre os espaços e os equipamentos das cidades 
do Estado, o que merece ser investigado.

Diante da problemática posta, o Projeto de pesquisa vinculado ao 
Edital n. 001/2016 aponta a necessidade de mais estudos no campo das 

2 A Rede Cedes é uma das ações do Ministério do Esporte. 



Priscilla Pinto Costa da Silva, Glycia Melo de Oliveira Silva, Camila Úrsulla Batista Carlos,
Lucas Amon Pereira Araújo, Kaline Lígia Estevam de Carvalho Pessoa,

Maria Isabel Brandão de Souza Mendes

43

políticas públicas em esporte e lazer do Estado do Rio Grande do Norte, 
evocando a carência de reflexão mais aprofundada sobre os fluxos de ações 
em Políticas Públicas em Esporte e Lazer. A partir de tal vertente, uma 
das ações traçadas foi a construção de uma cartografia como estratégia 
relevante para o conhecimento do cenário no nosso Estado e das reflexões 
sobre as políticas públicas que envolvem tal realidade. 

A noção de cartografia tem por intenção compreender a dinâmica 
das relações, além de “[...] capturar intensidades, ou seja, disponível ao 
registro do acompanhamento das transformações decorridas no terreno 
percorrido e à implicação do sujeito percebido no mundo cartografado” 
(KIRST et al., 2003, p. 92). Interessa para a proposta do Centro, portanto, 
capturar as intensidades (potencialidades/ recorrências/ emergências) 
das políticas públicas endereçadas ao campo do Esporte e do Lazer.  
O estudo, ora apresentado, aborda o cenário do Rio Grande do Norte 
tendo como eixos de pesquisa os espaços e os equipamentos de lazer, o 
qual se constituem como campos pesquisados na cartografia da Rede 
Cedes-RN. 

Este artigo refere-se a uma parcela dos dados relacionados aos espaços 
e aos equipamentos do Estado do Rio Grande do Norte, cartografados 
pela Rede Cedes. Aqui, foca-se na quantidade de equipamentos/espaços, 
na iniciativa da animação e sua frequência em tais espaços, no interesse 
de uso pela população e na utilização dos espaços por gênero e faixa 
etária. Para fechar a cartografia do Estado do Rio Grande do Norte, 
com relação à demanda das políticas públicas referentes aos espaços e 
equipamentos, sugere-se a leitura do outro artigo presente nesta obra, o 
qual trata do tema referido.

Diante disso, o objetivo do estudo é identificar e discutir os espaços e 
equipamentos de esporte e lazer existentes em municípios do Rio Grande 
do Norte, com intuito de mapear esses elementos.
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Esta pesquisa é essencial para se obter conhecimento da realidade do 
Estado, por meio dos municípios analisados e poderá contribuir com as 
políticas públicas de esporte e lazer. Outro ponto relevante desta pesquisa 
é a possibilidade de ampliação da produção do conhecimento relacionada 
a essa temática, contribuindo para os estudos na região nordeste do país 
por meio de uma rede de grupos de pesquisa. 

2 Procedimentos Metodológicos

Trata-se de uma pesquisa descritiva, de campo, que se caracteriza 
pela necessidade de familiarizar-se com o problema de estudo (FLICK, 
2009). O estudo envolveu 55 gestores responsáveis pelo esporte e lazer 
de municípios do Estado do Rio Grande do Norte. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – (IBGE, 2018), o Rio Grande do 
Norte conta com 167 municípios e população de mais de três milhões 
de habitantes. Para seleção dos municípios, o Estado foi dividido em 18 
Regionais de Esporte e Lazer (REL), e todas as regiões foram contempladas 
com a participação de pelo menos dois municípios, conforme mostra o 
quadro a seguir.

Quadro 1 – Distribuição dos municípios visitados por REL

REL Municípios
1 Extremoz, Macaíba e Natal
2 Baia Formosa, Canguaretama, Nísia Floresta, São José do Mipibu
3 Montanhas, Nova cruz, Passa e Fica e Santo Antônio
4 Ielmo Marinho, Riachuelo e São Paulo do Potengi
5 Ceará-Mirim, Pureza e Rio do Fogo
6 Galinhos e Guamaré
7 Santa Cruz e Tanguará
8 Angicos e Lages
9 Acari, Currais Novos, Canaúba, Lagoa Nova, Parelhas e São Vicente
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REL Municípios
10 Caicó, Ipueira, Ouro Branco, São João do Sabogi e São José do Seridó
11 Açu e Itajá
12 Areia Branca, Baraúnas, Grossos, Mossoró, Serra do Mel e Tibau
13 Apodi, Felipe Guerra e Severiano Melo
14 Riacho da Cruz e Umarizal
15 Pau dos Ferros e Portalegre
16 João Câmara e Poço Branco
17 Marcelino Vieira e Tenente Ananias
18 Várzea e Passagem

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN

Como instrumento para coleta de dados foi elaborado um questio-
nário misto, contendo questões específicas sobre espaços públicos para 
o esporte e o lazer na cidade. A escolha do questionário se deu pelo fato 
de ser um instrumento que oferece maior liberdade ao pesquisador 
com menos riscos de distorção, assim, é possível obter respostas mais 
precisas (BANKS, 2009).

Os dados obtidos dos questionários foram tabulados utilizando-se o 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 10 e foram analisados 
por meio de estatística. 

3 Resultados e Discussão

3.1 Espaços/Equipamentos de Esporte 
Lazer e Animação Cultural

Antes de entrar na discussão das possíveis relações entre espaços e 
equipamentos de esporte elazer e iniciativa da animação cultural do Rio 
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Grande do Norte, serão apresentados os conceitos de espaço, equipamento 
e animação cultural que fundamentam este estudo. 

Os espaços de lazer, de forma genérica, referem-se a espaços em que 
se desenvolvem o lazer e as atividades culturais de modo geral. O termo, 
segundo Pellegrin (2004), pode ser usado também para designar um 
espaço específico ou um equipamento de lazer. 

Do ponto de vista mais amplo, espaço de lazer refere-se a um dos 
aspectos de uma política de lazer. Diz respeito a como se organizam 
os diferentes equipamentos em uma cidade, como são distribuídos, 
que tipo de possibilidades oferecem. Refere-se, também, aos espaços 
potenciais (vazios urbanos e áreas verdes, por exemplo), aqueles 
que podem vir a transformar-se concretamente em equipamento 
de lazer. Em suma, a expressão espaço de lazer diz respeito a toda 
a rede de equipamentos de lazer, vazios urbanos e áreas verdes de 
uma cidade. (PELLEGRIN, 2004b, p. 73)

A referida autora expõe que o espaço de lazer possui importância 
por se caracterizar 

[...] como espaço de encontro, de convívio, do encontro com o 
“novo” e com o diferente, lugar de práticas culturais, de criação, de 
transformação e de vivências diversas, no que diz respeito a valores, 
conhecimentos e experiências. (PELLEGRIN, 2004a, p. 74)

Nesse lugar também é possível encontrar influências políticas, 
econômicas e sociais, que são formas de relações de poder e que podem 
delimitar o uso desses locais. A forma como se usa também determina 
certas relações na sociedade e percebe-se que o espaço de lazer está 
intrinsecamente relacionado com essas questões hegemônicas e de poder. 
Desse modo, é possível perceber que a forma como está sendo fomentado 
o espaço, seja público ou privado, modifica as relações com o espaço em 
si e com os espaços de lazer. Nesse sentido, a autora afirma que:
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Uma vez que o espaço está intimamente ligado à política, parece 
oportuno deixar claro que o trato com o espaço de lazer na ela-
boração e na implementação de uma política pública dependerá 
necessariamente dos valores com os quais se trabalha, das concepções 
de homem, de mundo e de sociedade que se tem. Nesse sentido, é 
necessário compreender as conexões históricas e ideológicas do 
espaço de lazer com o espaço de modo geral e com a sociedade. 
(PELLEGRIN, 2004b, p. 15)

Com relação aos equipamentos de lazer, pode-se inferir que são 
espaços destinados à prática de toda e qualquer atividade que se destine 
ao lazer de modo geral, como afirma Pellegrin (2004a). Tais espaços 
podem ser considerados públicos ou privados e, a exemplo, é possível 
citar museus, cinemas, teatros, clubes, quadras, ginásios, centros espor-
tivos, etc.

Ainda, segundo a autora, esse tema aparece nas pesquisas a par-
tir da década de 1970 e, geralmente, vem associado ao termo espaço.  
De acordo com estudos publicados sobre lazer e equipamentos, este 
último se divide em específicos e não específicos:

Os equipamentos específicos seriam aqueles construídos com a fina-
lidade de abrigar atividades e programas de lazer [...] equipamentos 
não-específicos, que seriam aqueles que originalmente não foram 
construídos com essa finalidade, porém acabam se configurando 
como tais, em razão de determinadas circunstâncias. (PELLEGRIN, 
2004a, p. 70-71)

Os primeiros (específicos) podem ser encontrados a partir das dimen-
sões físicas, público que atende, e os interesses culturais mais privilegiados. 
Já o segundo (não específico), é considerado desde a casa até a escola, ruas, 
bares, condomínios, entre outros espaços que a priori foram construídos 
com finalidades outras (moradia, educação, comércio) e depois, por meio 
do processo de urbanização, tornaram-se espaços para o lazer.
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Os equipamentos de lazer fazem parte do desenho da cidade moderna, 
isto é, são formas urbanas concretas sobre as quais operam forças 
de ordem econômica e política. Dessa maneira, ao mapear uma 
cidade e os equipamentos de lazer que nela existem, contrastes 
urbanos diversos se fazem claros aos nossos olhos: áreas nas quais os 
equipamentos são abundantes, variados e bem conservados e áreas 
nas quais eles são raros e malconservados, áreas de fácil acesso e 
áreas de difícil acesso, equipamentos superlotados e equipamentos 
subutilizados. (PELLEGRIN, 2004a, p. 72)

Nesse sentido, a autora compreende que a lógica do capital, que 
sugere desde a distribuição e localização dos espaços de lazer até a 
quantidade deles e a dinâmica da distribuição dessa rede de lazer, 
opera de acordo com outras redes (transporte e habitação, por exem-
plo). Dessa forma, surge cada vez mais contrastes com relação aos 
equipamentos de lazer.

Dando continuidade à discussão conceitual, agora será realizada uma 
discussão sobre a questão da animação cultural. Segundo os estudos de 
Melo (2004), pode-se definir três tipos de animação cultural: tecnológica, 
interpretativa e dialética. A Tecnológica é uma espécie de grupo em 
que as atividades estão propostas sem a participação do público que vai 
aproveitar as ações, apenas o animador é o responsável por esse tipo de 
animação, que está presente nas animações dos recreadores tradicionais 
e desconsidera a realidade como complexa e o público como homogêneo. 
No grupo interpretativo, pode-se encontrar um recreador que considera as 
diferentes subjetividades e realidades, porém essa animação proporciona 
apenas um grupo de atividades para que os participantes possam usufruir, 
agindo quase que como um educador de subjetividades, como exemplo 
disso, é possível destacar museus e centros culturais. No último grupo, 
o dialético, o animador permite a criação de uma democracia cultural. 
Esse grupo percebe a realidade e as subjetividades de modo heterogêneo 
e complexo, propõe não apenas um tipo de tarefa, mas diversas formas 
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de atuar em conjunto com a sociedade, por meio de movimentos comu-
nitários, ampliando o grau de vivências culturais.

A animação cultural também pode ser classificada de acordo com os 
grupos cujas perspectivas definem suas ações (tecnológico, interpreta-
tivo e cultural), de acordo com a natureza da intervenção do animador 
(cultura erudita, de massas e cultura popular) em que o animador terá 
determinadas tarefas de difundir as manifestações da “cultura erudita”, 
estimulando que os indivíduos se entendam como possíveis produtores 
(quando confeccionam algo e/ou quando dialogam criticamente com o 
produzido); lidar estrategicamente com a “cultura de massas” não no 
sentido de ser estritamente contra, mas no de paulatinamente contestar 
seu sentido restritivo; e difundir e colaborar com esforços de recuperação 
dos elementos da “cultura popular” (MELO, 2004).

3.2 Cartografia da Animação Cultural dos Espaços e 
Equipamentos de Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte

A animação cultural diz respeito “[...] às possibilidades de intervenção 
pedagógica nos momentos de lazer [...]” (MELO, 2004, p. 12), parte da 
ação profissional do indivíduo que busca desenvolver, em seu espaço, 
atitudes que tenham a cultura como centro e ferramenta de atuação. Para 
o autor, a animação cultural não acontece apenas no âmbito do lazer, 
pois é possível percebê-la também na escola. Além do mais, em relação 
à pesquisa, a Animação Cultural está ligada aos diferentes campos de 
intervenção, “[...] à visão de mundo, às intencionalidades e ao compromisso 
social do profissional de lazer.” (MELO, 2004, p. 12). 

As formas de animação dos espaços e equipamentos de lazer do Rio 
Grande do Norte são organizadas a partir de iniciativas: a) populares, 
quando as ações são de iniciativa da comunidade; b) públicas, quando as 
intervenções partem da prefeitura; c) coparticipativas, quando há uma 
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parceria entre duas ou mais iniciativas seja popular, pública ou privada; 
e d) privadas, quando a animação dos espaços se caracteriza como uma 
ação privativa ou particular.

Essas quatro classificações foram utilizadas para avaliar as ani-
mações dos espaços e equipamentos de lazer do Rio Grande do Norte.  
O estudo identificou que a maioria dos espaços tem animação de iniciativa 
pública e/ou popular, ou seja, o que prevalece é a iniciativa da animação 
cultural a partir das prefeituras, seguida da iniciativa advinda da própria 
comunidade. O que chama a atenção é a alta frequência da iniciativa 
popular, o que demonstra os anseios da comunidade pelo esporte e 
lazer, revelando que as animações promovidas pelas prefeituras não são 
contempladas na íntegra. No entanto, ainda se observa que a iniciativa 
privada se faz presente mesmo em uma pequena parcela, fato que, ainda 
assim, contribui para minimizar a responsabilidade e o compromisso 
das prefeituras como agentes de animação cultural.

Quanto à quantidade de animação por espaço e equipamento de 
esporte e lazer, destaca-se a organização mais estruturada e de maior 
frequência nos ginásios (18%). A maioria dos municípios participantes do 
estudo possui pelo menos um ginásio, utilizado pela população escolar 
e não escolar. 

Destaca-se também os campos de grama (11%), as quadras descobertas 
(11%) e as cobertas (10%) e as praças (11%) como espaços que tiveram 
ênfase quanto à animação, prevalecendo, também, as iniciativas de 
animação popular e pública. É interessante perceber que essa população 
tem tido a oportunidade de se apropriar dos espaços e equipamentos de 
lazer citados, seja por meio de iniciativa própria ou por oferecimento 
das prefeituras. 

Ao pesquisar obras relacionadas aos equipamentos de lazer e animação 
cultural para traçar comparações com o presente trabalho, depara-se 
com o estudo de Mariano (2008). Todavia, o referido estudo realizado 
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na região metropolitana de Campinas (SP) destacou a organização em 
relação aos equipamentos de lazer e a animação sociocultural para os 
interesses artísticos e intelectuais, mas, quando se refere ao esporte, ainda 
carece de estruturação.

Ressalta-se também o estudo de Silva et al. (2016) que analisou a 
percepção da qualidade dos espaços públicos de lazer e as vivências de 
usuários nesses espaços de frequentadores do Parque da Jaqueira e do 
Calçadão de Boa Viagem, em Recife (PE). Os autores destacam que as 
opções de espaços e equipamentos de lazer disponíveis na cidade consis-
tem nas potencialidades de experiências de lazer, nas quais a comunidade 
se apropria dos espaços, atribuindo a eles novas significações, seja no 
âmbito do lazer, da saúde ou social (SILVA et al., 2016).

Promover uma política de animação em espaços públicos possibilita 
diferentes experiências de lazer, o que permite trazer ao ator social res-
significação dos espaços e equipamentos (MARIANO; MARCELLINO, 
2008; STOPPA et al., 2011; SILVA et al., 2016). 

3.3 Frequência da Animação e Interesses Culturais do Lazer

A frequência de animação desenvolvida nos equipamentos de esporte 
e lazer está diretamente relacionada às políticas públicas que os municí-
pios oferecem para tais espaços. Vale ressaltar que se valoriza o teor da 
animação a partir de propósitos qualitativos que se preocupem com a 
fruição lúdica da população (MASCARENHAS, 2004).

Os dados da pesquisa realizada no Rio Grande do Norte demonstram 
que, nos 55 municípios analisados, a prevalência de animação se constitui 
nos ginásios – equipamento presente em todos os municípios pesqui-
sados –, consolidando uma frequência diária de atividades. Entretanto, 
esses dados não são recorrentes em outros espaços e equipamentos.  
A porcentagem tabulada demonstra a baixa utilização dos equipamentos 
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de lazer pela população, havendo, inclusive, equipamentos com os quais 
não há nenhum tipo de animação durante todo o ano. Esse fato elucida 
a falta de investimento de políticas públicas que mobilizem o cidadão a 
usufruir do seu direito ao lazer, conforme prevê a Constituição Federal 
vigente (BRASIL, 1988). Entender como se dá o planejamento das ações, 
a administração dos espaços e equipamentos, a utilização por parte da 
comunidade desses diferentes locais e sua relação com os profissionais que 
atuam nos espaços é parte fundamental para perceber como se consolida 
a política de esporte e lazer (FERREIRA; STOPPA, 2016).

Nesse sentido, muitas vezes, a política pública efetivada refere-se 
à construção de equipamentos, mas não há uma política de animação 
para tais espaços, o que gera abandono e desgaste do equipamento sem 
utilização. Tal reflexão pode ser aclarada na inconsistência dos resulta-
dos revelados neste estudo, quanto à quantidade de equipamentos e a 
frequência da animação deles, uma vez que as quadras descobertas são 
as mais numerosas (301), no entanto, não se sobressaem na porcentagem 
da frequência da animação, o que nos leva a compreender que grande 
parte desses equipamentos está apenas posto para a população como 
bem físico, mas sem nenhum tipo de animação.

Diante disso, é válido destacar que os equipamentos que apresentaram 
maior frequência de animação estão associados às práticas corporais 
esportivas tradicionais, como o futebol, futsal, vôlei e handebol, sendo 
esses espaços: os ginásios (29%), os campos de areia (11%), as quadras 
descobertas (9%), as quadras cobertas (9%) e os campos de grama (9%).  
Há apenas uma ressalva quanto às atividades desenvolvidas considerando 
os espaços mais frequentados, que se refere às praças, as quais apresenta-
ram 10% da frequência de animação, ou seja, o terceiro equipamento mais 
frequentado diante os dados coletados no olhar dos gestores. Entende-se 
que as praças são espaços públicos urbanos destinados ao lazer e ao conví-
vio social e estão vinculadas às práticas corporais lúdicas, às caminhadas 
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e às conversas informais, sendo um espaço de lazer urbano que contribui 
para o encontro com amigos, socialização, confraternização e integração 
da comunidade, facilitando, assim, a apropriação por parte das pessoas 
(ROBBA; MACEDO, 2003). 

A frequência da animação apresentada em maior percentual nos 
ginásios e associada a práticas corporais esportivas corrobora os resul-
tados encontrados sobre os interesses culturais do lazer, uma vez que 
o interesse físico-esportivo (34%) deteve a maior porcentagem dessa 
categoria de análise. O interesse Social apresentou a segunda maior 
porcentagem (24%). E, em menor proporção, é possível mencionar os 
interesses artísticos (18%), intelectuais e turísticos (8%), virtuais (5%), 
seguido dos interesses manuais (3%). 

Essa valorização dos interesses físico-esportivos pode acontecer 
pela proximidade que os gestores entrevistados têm com os esportes, 
em especial o futebol. O que nos leva a pensar sobre a necessidade de se 
divulgar mais os outros interesses do lazer, para que a população possa 
usufruir de outras possibilidades de práticas corporais. 

Nessa direção, Gomes e Isayama (2013) analisaram as disciplinas 
referentes ao lazer das universidades públicas e privadas, da cidade de Belo 
Horizonte, dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física, 
e perceberam que, nas disciplinas introdutórias, o lazer é considerado 
de forma generalista e, na maioria das vezes, valorizando o conteúdo 
físico-esportivo. Tal situação é reflexo do período da esportivização ainda 
enraizado nos cursos de graduação em Educação Física e se alastra para 
outros setores da sociedade, como é o caso identificado nesta pesquisa 
no Rio Grande do Norte.

Os dados referentes à utilização dos espaços e equipamentos por gênero 
(Gráfico 1) e faixa etária (Gráfico 2) confirmam os dados apresentados 
anteriormente, uma vez que o estudo comprovou a maior utilização dos 
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espaços por jovens e adultos do gênero masculino. Esses dados podem 
vir a reafirmar a tradicionalidade predominante do interesse cultural 
físico-esportivo com incidência à prática do futebol. Destaca-se o fato de 
todos os espaços serem mais frequentados por homens, apesar de o gênero 
feminino também demonstrar uma participação ativa, principalmente 
nas praças, dados que apontam que os interesses divergem claramente a 
partir do gênero e merecem mais investigações a esse respeito. Também é 
válido ressaltar a baixa frequência de crianças e idosos, fato que reafirma 
a falta de investimento do poder público na oferta de interesses culturais 
do lazer destinados a esses públicos. 

Gráfico 1 – Utilização dos espaços/equipamentos por gênero

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN
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Gráfico 2 – Utilização dos espaços/equipamentos por faixa etária

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN

Diante do que foi exposto, elucida-se os dados revelados nesta pes-
quisa a partir do estudo de Goellner et al. (2010), já que eles constatam 
que há diferença de oportunidades entre homens e mulheres para se 
dedicarem às atividades de lazer, enquanto as mulheres têm sua vida 
atrelada à casa, à família e ao trabalho, os homens depois do trabalho 
se dedicam ao lazer. O referido estudo ainda destaca que esse marcador 
identitário interfere na adesão e permanência de homens e mulheres de 
formas distintas e desiguais. Sendo assim, corrobora-se com os autores 
de que não se pode negar que as relações de gênero configuram espaços 
diferenciados e com distintos significados, o que reafirma representações 
de masculinidades e feminilidades. Nesse sentido, é preciso reconhecer que 
se trata de uma questão política, que, como tal, merece ser amplamente 
discutida e referenciada.

4 Considerações Finais

Os resultados deste estudo mostraram que, nas cidades pesquisa-
das no Estado do Rio Grande do Norte, há espaços e equipamentos de 
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esporte e lazer com predominância das quadras descobertas, campos 
de areia e academias ao ar livre. O uso desses espaços predomina a 
iniciativa pública e popular, preferencialmente no período diurno. Sobre 
os interesses culturais, o físico-esportivo ganhou destaque, talvez pelo 
quantitativo de espaços e equipamentos propícios para esse interesse e 
a proximidade dos gestores com o futebol. Além disso, a utilização dos 
espaços e equipamentos demonstrou prevalência por jovens e adultos 
do gênero masculino.

Diante de tais resultados, aponta-se a necessidade de ampliar a inici-
ativa da animação cultural por parte das prefeituras, tendo em vista que 
a participação popular tem apresentado grandes anseios e se mobiliza 
para cobrir o papel das prefeituras que ainda deixam lacunas. Ressalta-se 
ainda a necessidade de criar cursos de capacitação para os gestores do Rio 
Grande do Norte que possam contribuir para ampliar a compreensão e a 
diversificação dos interesses culturais do lazer e das questões referentes a 
gênero e à faixa etária, permitindo gestões descentralizadas e democráticas 
para a participação de toda a comunidade nas atividades oferecidas para 
a vivência do esporte e do lazer.

O estudo apresentou algumas limitações, como: a transação de ges-
tores em alguns municípios por questões políticas, os quais estavam 
finalizando contratos e iniciando outros. Para finalizar, sugere-se que 
sejam realizados estudos com a participação da população, já que são as 
pessoas da comunidade os principais atores que usufruem dos espaços 
e dos equipamentos de lazer nas cidades. 
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1 Introdução

As formas de apropriação dos espaços e dos equipamentos públicos de 
esporte e de lazer são características culturais e são consideradas como 
eixo fundamental de políticas públicas que precisam atender à cidade 
(MARCELLINO et al., 2007). Assim, a construção e a apropriação desses 
espaços e equipamentos devem ser pensadas em diferentes âmbitos como 
aspectos físicos e geográficos, o acesso, a acessibilidade, a faixa etária, a 
população da cidade, independentemente da faixa etária e gênero, bem 
como os aspectos culturais, os quais estão relacionados às questões sociais, 
políticas e econômicas do local.

Atualmente, há uma tendência que esses equipamentos sejam cons-
truídos numa “[...] combinação de instalações com finalidades dife-
renciadas, com acessos bem desenhados e bem pensados permitindo a 
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circulação confortável do público” (PINA, 2014, p. 79). Servindo, assim, 
como espaço multiuso.

O estudo de Silva et al. (2016) ressalta a importância de dar manu-
tenção aos espaços públicos de esporte e de lazer e de cuidá-los para 
que sejam frequentados e utilizados pela população. Fornecer cuidados 
básicos, como segurança, iluminação e manutenção de equipamentos, são 
essenciais para esses espaços. Contudo, os estudos de Caravage e Oliver 
(2018), Silva et al. (2012) e Marcellino et al. (2007) apontam dificuldades 
que as pessoas encontram para usar esses espaços públicos devido à falta 
de manutenção e de acessibilidade.

A falta de manutenção de parques e praças, por exemplo, pode afastar 
a população em se apropriar desses espaços, uma vez que dá margem ao 
abandono, podendo ser ocupado como ponto de venda e uso de drogas, 
prostituição e criminalidade. Esse abandono acarreta medo nas pessoas 
em frequentar espaços públicos, contribuindo para o isolamento delas 
no ambiente domiciliar (MARCELLINO et al., 2007).

Os autores supracitados frisam a necessidade de haver manutenção 
e também de animação dos espaços e dos equipamentos de esporte e 
de lazer para que possam ser meios de ressignificação das vivências 
desfrutadas pelos usuários. A ressignificação desses espaços favorece a 
apropriação e a frequência da população para vivenciar diferentes práticas 
no contexto do esporte e do lazer.

Para minimizar essa problemática, a nível nacional, Caravage e Oliver 
(2018) lembram que três ações referentes ao desenvolvimento do esporte 
e lazer têm sido relevantes no país, a saber: a) as Conferências Nacionais 
de Esporte, realizadas em 2004, 2007 e 2010, visando à democratiza-
ção do esporte e à participação popular; b) o surgimento do Centro de 
Desenvolvimento do Esporte e do Lazer – Rede Cedes, em 2004, que 
fomenta pesquisas acerca das políticas públicas em esporte e lazer; e  
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c) o surgimento da Rede de Treinamento em 2011, que propõe articular 
a infraestrutura para o esporte no país.

Com relação ao Estado do Rio Grande do Norte e aos vários municí-
pios que compõem esse Estado, a construção e a manutenção de espaços 
públicos de esporte e de lazer estão previstos nas políticas públicas de 
esporte e lazer, devendo atender às necessidades da comunidade. Mesmo 
com o incentivo a partir dessas ações, tanto a nível nacional quanto 
estadual, são perceptíveis a carência e a urgência em revitalizar espaços, 
para que haja apropriação desses espaços pela população da cidade, 
incluindo uma política de animação do equipamento.

Diante desse contexto, ressalta-se o estudo de Silva et al. (2016), no 
estudo desses autores, eles destacam que não se deve enxergar os espaços 
públicos de esporte e lazer apenas na perspectiva das estruturas físicas, mas 
também como espaço social, de relações entre as pessoas, de integração, 
de promoção da saúde e de qualidade de vida, de desenvolvimento social, 
coletivo e da cidade. Por isso, a necessidade de mapear e planejar esses 
espaços para que eles sejam pensados de forma a atender às demandas 
de um bairro e da cidade.

Outro ponto a destacar é apontado por Yu et al. (2018), os autores 
ressaltam que, para a construção de espaços e equipamentos públicos de 
esporte e de lazer, é necessário considerar a questão social, quais grupos 
irão frequentar, qual o significado de esporte e lazer para aquela população 
que envolve diferentes grupos culturais. Em adicional, os autores men-
cionam a necessidade de estudar a percepção e as experiências de lazer 
para comunidades específicas, os interesses por determinadas práticas, 
uma vez que favorecem o planejamento dos espaços e dos equipamentos, 
trazendo maior satisfação aos moradores de uma cidade.

De acordo com Pina (2014, p. 115), esses interesses devem ser esta-
belecidos procurando atender a um conjunto de resultados na relação 
equipamento/público atendido, quais sejam:
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Atrair a visita das pessoas – atrair público, de preferência em tempo 
integral, mesmo com a costumeira sazonalidade de períodos e de 
horários [...]; Conquistar e reter a atenção dos frequentadores e 
visitantes ao local; Assegurar a participação e o envolvimento nas 
atividades oferecidas; Garantir a permanência do público; Provocar 
possibilidades efetivas de retorno dos frequentadores – formar pla-
teia, construir clientela, consolidar público, confirmar interesses; 
Estimular a geração de referências positivas [...]; Incentivar a formação 
de redes – redes de informação, redes de interesses, redes de participa-
ção, redes de parcerias; e Estimular e fomentar a geração e produção 
de atividades, serviços, eventos, negócios e empreendimentos. 

Para isso, torna-se de suma importância conhecer os reais interesses 
do público que será atendido para que exista uma boa concepção do 
equipamento disponibilizado para a comunidade, o que nos leva a outro 
ponto importante chamado orçamento.

Sobre o orçamento, é importante destacar que, nas últimas duas 
décadas, vários programas do Governo Federal foram colocados em 
prática, inclusive com transferências financeiras para estados e municípios, 
contudo, a grande maioria dos pequenos municípios não foi contemplada 
com tais ações por diversas razões, fato esse que dificulta a organização 
de espaços/equipamentos de esporte e de lazer, deixando para os próprios 
municípios, que, muitas vezes, vivem das aposentadorias dos idosos, 
arcar com os gastos de construção e manutenção dos seus espaços/
equipamentos, além de ter que dar vida a esses espaços com atividades 
que atraiam os seus munícipes. 

A partir da problemática abordada anteriormente, existe a necessi-
dade de pesquisas relacionadas a essa temática. Nesse sentido, a questão 
norteadora do presente estudo é: quais as percepções dos gestores acerca 
da manutenção nos espaços e equipamentos públicos de lazer? O estudo 
tem como objetivo analisar a manutenção dos espaços públicos de esporte 
e lazer do Rio Grande do Norte, a partir da percepção dos gestores.
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2 Procedimentos Metodológicos

A pesquisa é do tipo descritiva e propõe o estudo aprofundado de 
um determinado fenômeno para descobrir padrões e temas sobre eventos 
do cotidiano (FLICK, 2009). O estudo foi realizado no Estado do Rio 
Grande do Norte, que é composto de 167 municípios, totalizando uma 
população de mais de três milhões de habitantes (IBGE, 2010). A seleção 
dos municípios para a participação do estudo foi realizada a partir da 
divisão do Estado por Regionais de Esporte e Lazer (REL), totalizando 18 
RELs. A seguir, o Quadro 1 ilustra a distribuição dos municípios pela REL:

Quadro 1 – distribuição dos municípios visitados por REL

REL Municípios
1 Extremoz, Macaíba e Natal
2 Baia Formosa, Canguaretama, Nísia Floresta, São José do Mipibu
3 Montanhas, Nova cruz, Passa e Fica e Santo Antônio
4 Ielmo Marinho, Riachuelo e São Paulo do Potengi
5 Ceará-Mirim, Pureza e Rio do Fogo
6 Galinhos e Guamaré
7 Santa Cruz e Tanguará
8 Angicos e Lages
9 Acari, Currais Novos, Carnaúba, Lagoa Nova, Parelhas e São Vicente

10 Caicó, Ipueira, Ouro Branco, São João do Sabogi e São José do Seridó
11 Açu e Itajá
12 Areia Branca, Baraúna, Grossos, Mossoró, Serra do Mel e Tibau
13 Apodi, Felipe Guerra e Severiano Melo
14 Riacho da Cruz e Umarizal
15 Pau dos Ferros e Portalegre
16 João Câmara e Poço Branco
17 Marcelino Vieira e Tenente Ananias
18 Várzea e Passagem

Fonte: Elaborado pelos autores desta obra
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Foram selecionados 55 municípios, sendo pelo menos dois de cada 
REL. Assim, participaram do estudo 55 gestores responsáveis pelo esporte 
e lazer de cada município selecionado. Os gestores responderam a um 
questionário, no período de setembro a dezembro de 2016, com perguntas 
abertas e fechadas, sobre questões acerca dos espaços e das políticas 
públicas de esporte e lazer da cidade. Foi escolhido esse instrumento pelo 
fato de ele alcançar as respostas mais precisas (BANKS, 2009). 

As questões abordaram a qualidade dos aspectos de espaços e 
equipamentos públicos quanto à segurança, à iluminação e à acessibi-
lidade. Outro item tratado foi referente à manutenção e à conservação 
dos espaços e dos equipamentos. E, por fim, questionou-se sobre os 
recursos financeiros utilizados nesses espaços, os equipamentos e sua 
procedência.

Para a análise dos dados, todas as informações coletadas advindas 
dos questionários foram tabuladas por dois pesquisadores que usaram 
o programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 10; a 
partir dessa análise, foi possível gerar a estatística descritiva e, em seguida, 
foram elaborados gráficos para melhor visualização.

3 Resultados e Discussão

Os resultados apresentados são referentes à percepção dos gestores 
responsáveis pela secretaria ou pelas pastas de esporte e lazer, de cada 
município investigado. São poucos os municípios que têm uma secretaria 
específica para o esporte e o lazer. Em sua maioria, eles apresentam uma 
pasta que está inserida em uma outra secretaria, por exemplo, a secretaria 
de educação, fato comum encontrado no decorrer da pesquisa.

O primeiro item a ser tratado foi em relação à qualidade dos espaços e 
dos equipamentos públicos, no que diz respeito à segurança, à iluminação 
e à acessibilidade. Esses três elementos são essenciais para o funcionamento 
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básico dos espaços e dos equipamentos, pois incentivam a comunidade 
a fazer uso e a frequentar esses espaços com um mínimo de qualidade. 

Rolnik (2000) destaca a qualidade necessária dos espaços da cidade, 
tanto suas características estéticas como também sua multifuncionalidade, 
pois a comunidade se inter-relaciona com o uso dos espaços, as funções 
e com outras pessoas, sentindo-se em um espaço seguro. O Gráfico 1, 
apresentado a seguir, ilustra o resultado advindo da tabulação dos dados 
obtidos nos questionários dos gestores:

Gráfico 1 – Qualidade dos espaços e dos equipamentos públicos 
com relação à segurança, à iluminação e à acessibilidade

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN

Os resultados apontados pelos gestores mostram que os equipamen-
tos dispõem de segurança, iluminação e acessibilidade. Contudo, em 
alguns equipamentos, esses três itens estão mais presentes, por exemplo, 
nos ginásios, o que corresponde à maioria dos municípios. Já no campo 
de areia, a segurança na quadra descoberta corresponde a menos da 
metade dos municípios, o que desfavorece a qualidade dos equipamentos 
estudados. Além disso, o item segurança deixa a desejar não apenas para 
a quadra descoberta, mas também em relação à quadra coberta e à praça.
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A qualidade dos espaços públicos de esporte e lazer favorecem a 
apropriação dos espaços, as manifestações urbanas e os relacionamentos 
entre a sociedade. Além disso, são espaços que permitem atratividades 
para a família e possibilitam amizades, integrando espaço e sociedade, 
como reforçam Silva et al. (2016). Esses autores apontam que a qualidade 
desses espaços favorece ainda a prática de atividade física, a busca de um 
estilo de vida considerado saudável e a melhoria da qualidade de vida.

Yu et al. (2018) e Gunnarsson et al. (2017) alegam que elementos como o 
meio ambiente, a acessibilidade, a qualidade dos espaços e dos equipamentos 
e a usabilidade são características importantes para a percepção dos sujeitos 
quanto aos espaços públicos de esporte e lazer. A qualidade dos espaços 
e dos equipamentos contribui para a assiduidade e para a motivação de a 
comunidade frequentar esses espaços, pois frequentar esses espaços traz 
experiências significativas, tanto pessoal como coletivas.

Heather et al. (2012) ressaltam a importância dos espaços verdes 
urbanizados, que sejam ainda acessíveis e seguros para a prática de 
esportes e de lazer. Os autores destacam que os espaços verdes beneficiam 
a percepção de valores voltados ao lazer, além de manter a biodiversidade 
e o meio ambiente, as pessoas se sentem bem nesses espaços, garantindo 
relações pessoais significativas. Esses espaços ainda favorecem a prática 
de atividade física, as funções cognitivas e a saúde mental, bem como a 
promoção e a percepção da saúde pública (BRATMAN; HAMILTON; 
DAILY, 2012).

Outro item avaliado na percepção dos gestores foi acerca da manu-
tenção e conservação dos espaços e equipamentos. O Gráfico 2 ilustra 
a tipologia da manutenção e da conservação dos espaços e dos equi-
pamentos de esporte e lazer quanto aos itens reforma e manutenção, 
quando danificados, e limpeza.
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Gráfico 2 – Tipologia da manutenção e conservação dos 
espaços e equipamentos de esporte e lazer

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN

Observa-se, a partir dos dados do Gráfico 2, um destaque para o 
item limpeza nos espaços investigados, principalmente nos ginásios. Em 
segundo lugar ficou a manutenção quando há algum dano, o que nos 
faz identificar que pouco se tem feito em matéria de reformas, seja por 
não precisar ou por ser mais oneroso talvez. 

É importante reforçar a ideia de que os espaços e equipamentos 
públicos de esporte e de lazer necessitam de uma periodicidade quanto 
à manutenção para o seu pleno funcionamento. Dessa forma, Yu et al. 
(2018) apontam para a necessidade de manutenção de elementos como 
instalações de segurança, iluminação adequada, orientação do espaço, 
conservação do meio ambiente, gestão de estacionamento e qualidade do 
ambiente. O atendimento a essas questões possibilita desenvolvimento 
dos espaços e equipamentos de esporte e lazer.

O estudo de Silva et al. (2016), realizado em Recife, no Parque da 
Jaqueira e no Calçadão de Boa Viagem, dois espaços públicos de esporte 
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e lazer da cidade, analisou a qualidade dos espaços e dos equipamentos 
de esporte e lazer a partir da percepção dos frequentadores. Nos dois 
espaços, os resultados apontaram que os sujeitos frisam a necessidade de 
realizar melhorias referente à segurança, à manutenção, à estrutura, como 
a instalação de mais banheiros, e que haja profissionais para orientação 
das atividades e mais opções de equipamentos. 

O último item avaliado é referente à procedência quanto aos recursos 
financeiros utilizados nos espaços e dos equipamentos dos municípios 
pesquisados. O Quadro 1 ilustra os resultados apresentados pelos gestores. 

Quadro 1 – Procedência quanto aos recursos financeiros 
utilizados nos espaços e equipamentos dos municípios

ESPAÇO INDICADOR PÚBLICO PRIVADO PARCERIA OUTROS

GINÁSIO
CONSTRUÇÃO 43 1

MANUTENÇÃO 42 1 1

CAMPO DE 
GRAMA

CONSTRUÇÃO 28 2

MANUTENÇÃO 26 2 1

QUADRA 
COBERTA

CONSTRUÇÃO 26 1

MANUTENÇÃO 26 1

CAMPO DE 
AREIA

CONSTRUÇÃO 24 4 1

MANUTENÇÃO 24 4 1

PRAÇA
CONSTRUÇÃO 32 1

MANUTENÇÃO 32 1

QUADRA 
DESCO-BERTA

CONSTRUÇÃO 28 1

MANUTENÇÃO 28 1

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN

Há uma ênfase na opção de construção de ginásios com relação às 
respostas sobre outros equipamentos. A partir dessa construção, percebe-
se que há uma preocupação com a manutenção. O que prevalece é o 
orçamento público em detrimento ao privado e às parcerias.
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Grasso e Isayama (2017) apontam que há várias formas de financiar 
orçamentos para as políticas de esporte e lazer, eles destacam a obtenção 
de recursos a partir da lei de incentivo ao esporte, a criação da lei de 
incentivo municipal visando a democratizar o esporte e o lazer, além de 
firmar parcerias com entidades e com o setor empresarial. Esse mesmo 
estudo alerta que há uma limitação orçamentária para a gestão de políticas 
públicas de esporte e lazer, e o governo federal prioriza o esporte de alto 
rendimento e os megaeventos esportivos. Dessa forma, surgem barreiras 
para o esporte e para a participação educacional, dificultando o acesso 
às políticas públicas de esporte e lazer para a população.

O financiamento orçamentário possibilita traçar um esboço acerca de 
uma política pública ou ação governamental (CASTRO, 2016). O estudo 
citado investigou a distribuição de fundos do Ministério do Esporte no 
período de 2004 a 2011, e foram encontrados dados discrepantes entre o 
planejamento e a execução orçamentária. Além disso, foi apontado que 
houve uma descontinuidade orçamentária, o que dificulta o andamento 
das atividades e fragiliza o planejamento inicial.

4 Considerações Finais

O estudo analisou a manutenção dos espaços públicos de esporte e 
de lazer de municípios do Rio Grande do Norte, a partir da percepção 
dos gestores. Identificou-se que os equipamentos e espaços de esportes 
e de lazer existentes dispõem de segurança, iluminação e acessibilidade, 
principalmente nos ginásios, pois esses espaços se fazem presentes na 
maioria dos municípios investigados.

Todavia, há uma fragilidade no item segurança no que se refere às 
quadras cobertas e descobertas, além das praças, esse é um dos motivos 
da não apropriação pela comunidade local de espaços e equipamentos de 
esporte e lazer. Sendo assim, aponta-se a necessidade de investimentos 
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na segurança, pois a falta dela pode ser um empecilho para os moradores 
usufruírem de tais espaços. 

Com relação aos itens reforma, manutenção (quando danificado) e 
limpeza constatou-se ênfase na limpeza, o que aponta a necessidade de 
se melhorar as manutenções preventivas nos espaços e nos equipamentos 
de esporte e de lazer, assim evitaria que tivessem que ser realizadas 
tantas reformas que são mais onerosas para os municípios.

No que tange ao item “recursos financeiros utilizados para o esporte 
e o lazer”, identificou-se a ênfase nos recursos públicos, o que demonstra 
os investimentos direcionados para atender à população, garantindo o 
direito ao esporte e ao lazer. Contudo, sugere-se, além da necessidade 
de ampliar os recursos públicos, a realização de mais parcerias entre o 
público e o privado. 

Pesquisas como esta permitem que os gestores identifiquem os 
impactos positivos e os negativos dos espaços e equipamentos de lazer 
e esporte, também auxilia os gestores na descoberta de estratégias de 
gerenciamento de manutenção e priorização de ações voltadas à gestão 
no âmbito do esporte e do lazer.

Ressalta-se também que a instalação de um espaço e de equipamentos 
de esporte e de lazer precisa de mais atenção dos gestores. É preciso 
dialogar com a comunidade, pois é ela que mais usará os espaços e os 
equipamentos. A participação social nos projetos de espaços públicos 
de esporte e lazer oportuniza pensar em ambientes que atendam às 
necessidades da comunidade (SILVA et al., 2012).
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Avaliação e Monitoramento das 
Políticas Públicas em Esporte 

e Lazer da Rede Cedes-RN
Bertulino José de Souza

Themis Cristina Mesquita Soares

1 Introdução

A presente reflexão pretende discutir, a partir da questão da avaliação 
e do monitoramento, as Políticas Públicas em Esporte e Lazer tal como 
cartografadas pela pesquisa empreendida pelo Centro de Desenvolvimento 
de Pesquisa em Políticas de Esporte e Lazer da Rede Cedes do Rio Grande 
do Norte. Nela, a cartografia assumiu posição de relevo na medida em 
que, somado a outros quesitos, considerou cartografar um exercício como 
“possibilidade de resposta à histórica negligência dada ao Esporte e Lazer 
no Brasil”, conforme nos orienta Stephanou, Muller e Carvalho (2003, p. 
11, ou seja, investiu-se na crença de que as políticas públicas indicam que

[...] projetos sociais nascem do desejo de mudar uma realidade... 
são pontes entre o desejo e a realidade. São ações estruturantes e 
intencionais, de um grupo ou organização social, que partem da 
reflexão e do diagnóstico sobre determinada problemática e buscam 
contribuir, em alguma medida, para outro mundo possível. 
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Com isso, essa iniciativa de fortalecimento da Rede Cedes – Centro 
de Desenvolvimento de Pesquisas em Esporte e Lazer, financiada pelo 
Ministério dos Esportes – ME/SNELIS, e gerida por meio de Edital Público 
n. 01/2015 pela vinculação a diversos Grupos de Pesquisa, consolidou-se 
em território nacional nas 27 Unidades da Federação, ainda que com 
algumas variações nas atividades. No Rio Grande do Norte, quatro 
instituições: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade 
Federal Rural do Semiárido (UFERSA) e o Instituto Federal do Rio Grande 
do Norte (IFRN), por meio de oito Grupos de Pesquisa ligados a estas 
Instituições de Ensino Superior (IES), projetaram e estruturaram um 
conjunto de três metas, a saber: a pesquisa, a constituição de um Centro 
de Memória e a capacitação de gestores. 

Desse modo, a esse primeiro movimento da pesquisa, denominou-se 
de cartografia, que foi idealizada com base em um instrumento de coleta 
de dados que abordou oito aspectos (dimensões) a serem investigados. 
Para o presente recorte, será discutida, essencialmente, a dimensão 
Avaliação e Monitoramento das Políticas Públicas em Esporte e Lazer. 

Com essa demanda expressa, percebe-se a necessidade de ponderar 
no questionário, aspectos que refletissem a experiência do cidadão nas 
cidades onde a pesquisa ocorreu com as exigências do cotidiano, ao passo 
que se interrogava a vivência destes nos espaços públicos. Desse modo, e 
para alimentar essa busca, apoioi-se em Rolnik (2003 apud LIBERATO; 
SOARES, 2009), trazendo aspectos que simbolizassem, por exemplo, o 
uso dos espaços de lazer no contexto do território, como “uma dimensão 
da vida da cidade”, pois, conforme a autora constata: 

[...] podemos afirmar que a problemática do esporte e lazer está 
ligada a questões gerais da sociedade, como violência urbana, a 
preservação do patrimônio ambiental e cultural, a reordenação do 
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solo, e outras questões urgentes, importantes para as políticas de 
lazer, mas que transcendem a elas. (ROLNIK, 2003 apud LIBERATO; 
SOARES, 2009, p. 47)

Tendo isso em conta, percebe-se que a avaliação e o monitoramento 
não são apenas dados de uma pesquisa, mas a radiografia de uma realidade 
que, na medida em que é descortinada, fornece elementos que permitirão 
analisar o contexto e intervir nele, transformando, repensando, propondo 
e produzindo mudanças na estrutura social, eis a relevância da reflexão 
sobre a existência e a manutenção das Políticas Públicas. 

Sobre isso e em concordância com Starepravo (2011 apud MEZZADRI, 
2014, p. 50, 

[...] o interesse em estudar Políticas Públicas direcionadas ao esporte 
é algo relativamente novo no Brasil, iniciando-se na década de 
1980, justamente o período em que se inicia no país uma abertura 
democrática. 

Nesse contexto, Mezzadri et al. (2014) analisam, em Desenvolvimento 
de um método para pesquisas em Políticas Públicas de esporte no Brasil: 
uma abordagem de pesquisa mista, elementos desencadeados pela citada 
abertura que permitiram a eclosão de modelos diferenciados de gestão 
pública controle e participação social, e se constituíram em uma tendência 
marcada pelo surgimento do Ministério dos Esportes e Rede Cedes, bem 
como a candidatura e eleição do Brasil para grandes eventos esportivos. A 
interpretação dos autores sobre esse momento histórico e a apropriação 
dos estudos de Pierre Bourdieu, nesse contexto, são basilares para a 
formulação de um modelo de avaliação e de monitoramento das Políticas 
Públicas em Esporte e Lazer no Brasil. 

Nesse sentido, nas várias tipologias e conceituações apresentadas por 
Souza (2006 apud MEZZADRI et al., 2014) nos chama a atenção, especi-
almente a policy arena (conteúdos, agentes e instituições, referindo-se aos 
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processos de conflito e consenso dentro das diversas áreas da política) ou 
seja, como cada tipo de política pública vai encontrar diferentes formas 
de apoio e de rejeição e que as disputas em torno de sua decisão passam 
por arenas diferenciadas. 

Assim sendo, não menos importante, deve-se considerar os está-
gios que compõem o ciclo (policy cycle) das políticas públicas e que, 
conforme afirma Frey (2000 apud MEZZADRI et al., 2014) referem-se: 
a) à percepção e definição do problema; b) à elaboração de programas e 
decisão (planejamento); c) à implementação de políticas; e d) à avaliação 
de políticas e correção de ações. 

Desse modo, a tarefa central da elaboração, aplicação e análise do 
questionário deveria espelhar as preocupações da cartografia e versar 
sobre os processos, particularmente aqueles voltados para a identificação 
de conflitos e consensos, mas, também, se preocupar em mapear as 
diversas etapas do ciclo de existência e manutenção das Políticas Públicas 
em Esporte e Lazer nos municípios estudados do Rio Grande do Norte.

Com isso, as questões postas, em um total de oito, trataram de indagar: 
a) a existência de mecanismos de avaliação e monitoramento (Figura 1); 
b) o tempo, a abordagem e o monitoramento (Tabela 1); c) o contexto 
em que a avaliação ocorreu (Figura 2); d) os instrumentos utilizados 
para avaliar (Figura 3); e) os critérios de avalição e os indicadores mais 
relevantes (Figura 4); f) a responsabilidade da avaliação (Figura 5); e  
g) um quadro no qual se demonstra a posição do gestor ou as observações 
quanto ao relatado por ele (Quadro 1). 

2 Metodologia

A ferramenta utilizada para compreender a realidade das Políticas 
Públicas em Esporte e Lazer no Rio Grande do Norte foi a cartografia. Esse 
recurso metodológico de inspiração Deleziana e, portanto, um potente 
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instrumento para absorver a complexidade das interações, considerou 
diversos fatores, um dos quais a necessidade de conhecer, na essência, a 
existência e a manutenção das referidas políticas. 

Para tanto, um estudo descritivo com abordagem qualitativa contou 
com um questionário estruturado, que, conforme alegam Marconi e 
Lakatos (1999), segue um roteiro previamente estabelecido, não permi-
tindo adaptações, inversões ou reelaborações. A aplicação contou também 
com o sentido atribuído pelos autores, no que se refere às necessidades para 
a aproximação e a aplicação do instrumento com os sujeitos (gestores): 
contato prévio e agendamento, formulação das perguntas e registro (da 
situação e do depoimento).

Desse modo, a elaboração do questionário, contendo perguntas 
abertas e fechadas e também alternativas qualitativas (múltiplas respostas), 
considerou a necessidade de colher as respostas nos municípios onde o 
instrumento de coleta foi aplicado buscando a realidade local. Com isso, 
como critério básico de continuidade das respostas no formulário (na 
dimensão avaliação e monitoramento), a primeira indagação foi esta:  
As ações de políticas públicas em esporte e lazer têm mecanismos de 
avaliação e monitoramento? Somente em caso afirmativo dessa pergunta 
que as demais questões deveriam ser respondidas.

Com isso, e para obter os resultados da investigação, a recolha de 
dados foi realizada durante os meses de novembro e dezembro de 2016 e 
foi constituída por uma amostra de 56 dos 167 municípios que compõem 
o Estado do Rio Grande do Norte. A coleta se deu exclusivamente com 
gestores públicos e foi realizada nas secretarias em que a pasta Esporte e 
Lazer estavam situadas, pelo fato de que nem todas as localidades possuíam 
Secretaria de Esporte e Lazer. As questões versaram sobre as seguintes 
dimensões: Legislação Municipal do Esporte e Lazer; Espaços Públicos 
para o Esporte e Lazer; Políticas Públicas de Esporte e Lazer (programas, 
projetos e eventos); Avaliação e Monitoramento das Políticas Públicas 
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em Esporte e o Lazer; Controle Social das Políticas Públicas de Esporte 
e Lazer e Recursos Humanos, e indagaram, por exemplo: a existência de 
ações de políticas com avaliação e monitoramento; tempo de execução e 
duração das políticas; natureza da avaliação e formas de monitoramento; 
objetivo da análise na avaliação e instrumentos; entre outros.

Assim, a dimensão avaliação e monitoramento das Políticas Públicas 
em Esporte e Lazer foi problematizada e seus resultados expressos a seguie 
por meio de gráficos que ilustram as respostas concedidas, delimitadas 
por categorias, representando o formato quantitativo da pesquisa.

3 Resultados e Discussões

A primeira questão (Figura 1) versou o seguinte: As ações de polí-
ticas públicas de Esporte e Lazer têm mecanismos de avaliação e de 
monitoramento?

Gráfico 1 – Mecanismos de avaliação e monitoramento 
das Políticas Públicas em Esporte e Lazer

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN
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É importante observar que apenas 24 (43%) gestores responderam 
afirmativamente dizendo possuir Avaliação e Monitoramento das Políticas 
Públicas, entretanto, no contexto do instrumento de recolha de dados, 
foram formuladas oito questões com alternativas e com espaços para 
manifestação do entrevistado nessa dimensão. Os resultados trouxeram os 
dados que seguem, fundamentados com alguns recortes e singularidades.

Diante dessas considerações, Silva (2017) traz em seu estudo um 
recorte teórico sobre avaliação em Políticas Públicas em Esporte e Lazer 
(PPEL) no qual retrata que as perspectivas apresentadas sobre o ciclo 
das políticas públicas permitem uma visão como a mera realização 
de uma proposição a partir de interesses de gestão. Há, portanto, um 
processo de planejamento e de desenvolvimento que deve ser cumprido 
e constantemente analisado, a fim de que as estratégias pensadas possam 
atingir os objetivos a que a política pública pretendeu alcançar. Nesse 
contexto, tempo, abordagem e monitoramento fazem parte das fases 
dos ciclos das políticas públicas e este pode ser compreendido com as 
etapas do processo político administrativo de uma política pública, como: 
formulação, implementação e avaliação (FREY, 2009). 

Nesse contexto, quando se indaga em qual tempo da execução havia 
a avaliação das políticas públicas de Esporte e Lazer no município, 
caberia ao depoente escolher uma ou mais opções que respondessem 
se: a) havia um diagnóstico (antes da implantação); b) ocorria durante 
a execução; e c) era realizada após o encerramento. Semelhante a isso, 
questionou-se qual a abordagem das avaliações das políticas públicas, 
e as alternativas apontavam para abordagem: qualitativa, quantitativa 
e qualitativa/quantitativa. Também, foi perguntado como era feito o 
monitoramento das políticas públicas de Esporte e Lazer no município, 
revelando número expressivo de respostas com os conteúdos mais 
diversos (Tabela 1).
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Com relação ao tempo de execução da avaliação das políticas públicas 
de Esporte e Lazer no município, abordagem e monitoramento utilizados, 
foi possível identificar na (Tabela 1) diferentes características nas respostas. 
Entre estas, é possível destacar as discrepâncias entre os períodos no 
tempo de execução das avaliações, ou seja, são executadas em diferentes 
momentos; quanto às abordagens das avaliações em 64% (n=16), utilizam 
abordagem quantitativa e qualitativa, entre outros, 36% (n=9). 

Tabela 1 – Tempo, Abordagem e Monitoramento 
utilizado para avaliação das PPELs

Tempo avaliação das PPELs n f (%)
Durante a execução 4 16
Após execução 7 28
Todos os periodos 7 28
2 periodos 7 28

25 100
Abordagem avaliações n f (%)
Quanti/quali 16 64
Qualitativa 8 32
Nr 1 4

25 100
Monitoramento n f (%)
Questionário 5 20
Relatório 3 12

Aceitação, observação, Participação, diálogo 17 68

25 100

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN

A verificação dos dados mostra que, utilizando abordagens distintas 
(quantitativa e qualitativa), há também divergências nos instrumentos 
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utilizados para monitorar as PPELs. Percebe-se que 68% (n=17) conside-
ram a aceitação, a participação, o diálogo e a observação como método. 
De acordo com as variáveis investigadas (Tabela 1), foi possível verificar 
em outros estudos que a divergência nas avaliações dos Programas 
Públicos de Esportes e Lazer desenvolvidos nos municípios evidencia a 
clara necessidade de que se desenvolvam metodologias mais complexas 
para oferecer como recurso a avaliação da eficiência, da eficácia e da 
efetividade de tais Políticas – principalmente quanto às possibilidades 
de constatação de modificações culturais (FARJALLA, 2015).

Na articulação das questões e pela necessidade de conhecer o objeto 
de análise de Avaliação das Políticas Públicas em Esporte e Lazer (PPEL), 
indagou-se: a) o contexto da política pública (avaliação diagnóstica); b) os 
insumos (disponibilidade); e c) o processo de ação e resultados atingidos. 
Portanto, é possível observar:

Gráfico 2 – Objetos de análise para avaliação das PPELs municipais

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN
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Com isso e tendo a alternativa do processo de ação e os resultados 
obtidos como o maior número de posicionamentos 18 (72%), passa-se a 
analisar o que lhes fez conceder tal resposta. Diante disso, analisa-se 
primeiro se a compreensão do que requeria a expressão processo de ação 
foi devidamente entendida, especialmente quando se notou a “pressa” 
em afirmar resultados obtidos. 

Nesse sentido, estudos realizados pela Rede Cedes no Paraná 
(STAREPRAVO et al., 2006) e publicados, em sua maioria, como resul-
tados preliminares, revelam que o interesse que despertou as investigações 
naquele estado e que dão conta de pensar e repensar diferentes realidades 
e possibilidades investigativas no campo do científico não são partilhados 
pelos gestores no Rio Grande do Norte, pois: a) não se notou qualquer 
iniciativa conceitual de ponderar a elaboração, aplicação e crítica a 
um instrumento de coleta que indicasse a fidelidade das informações;  
b) nenhum exercício mais rigoroso de coleta de dados foi percebido; e 
c) a quase totalidade dos depoentes pensam resultados obtidos como o 
síntese do trabalho executado, negligenciando o processo como um todo. 

Assim, para conhecer qual ou quais instrumentos são utilizados para 
averiguar como se configura a ideia de avaliação, indagou-se: Quais os 
instrumentos utilizados para avaliação das políticas públicas de Esporte 
e Lazer em seu município?
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Gráfico 3 – Instrumentos de avaliação

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN

Note-se que a utilização da conversa informal e a reunião com a 
equipe executora predominam como ação do instrumento de avaliação, 
denotando uma fragilidade impar. Também identificou-se que apenas 
um município buscou conhecer outras experiências para embasar a sua 
prática. Igualmente, a análise financeira e a observação pareceram ser 
um critério válido para outros. 

Com isso, uma das questões mais controversas pela limitação da com-
preensão dos depoentes quanto aos conceitos questionados foi esta: Quais 
dos critérios ou indicadores são considerados no processo de avaliação das 
políticas públicas de Esporte e Lazer em seu município? Observa-se que 
52% (n=13) das respostas partiram dos seguintes balizadores: eficiência, 
eficácia, equidade, impacto, efetividade, sustentabilidade, análise de custo- 
efetividade, satisfação do usuário, outros. A Figura 4 exibe os resultados.
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Gráfico 4 – Critérios ou indicadores da avaliação das Políticas Públicas

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN

A esse respeito, Liberato et al. (2009 apud MATOS, 2007) propõem 
discutir as práticas e as contradições do lazer e, nesse sentido, como racio-
nalidade, o situa no campo hegemônico pela homogeneização dos gostos 
e estilos de vida, destacando que, dentro dessa lógica, eclodem contra 
racionalidades e oposições à razão instrumental da sociedade de mercado, 
esta última baseada nos princípios de eficácia, produtividade e lucratividade.

Santos (2014) traz, em suas reflexões sobre o pensar, as avaliações 
em PPEL que a intrincada rede de interesses acaba por estabelecer os 
limites e possibilidades do processo avaliativo. Há uma complexidade de 
elementos que acabam por produzir cenários bastante específicos, são as 
disputas no interior do componente político que aglutinam e catalizam 
diferentes atores e cenários. 

Sintomático do processo de recolha e da compreensão sobre avaliação 
e o ato de avaliar foram as respostas dadas para a seguinte indagação: 
O(s) responsável(is) pela avaliação das políticas públicas de Esporte e 
Lazer em seu município é (são), cujas alternativas foram: interno, externo, 
semi-independente e, quando necessário, emitia-se comentário.
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Gráfico 5 – Responsável(is) pela avaliação das PPELs em seu município

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN

Em outro contexto, mas aqui salientado por analogia, Marcellino  
et al. (2007) fala sobre a “profissionalização da personalidade”, destacando 
as fragilidades da atuação free lancer, mais precisamente a do animador 
cultural, mas que se adequa perfeitamente ao que foi percebido dos 
depoentes, quando indagados sobre quem era responsável pela avaliação:

Função de “tapa-buraco”, ou seja, de disfarçar com amabilidade e 
simpatia as deficiências e os problemas do serviço, normalmente 
exige do profissional uma atuação quase que “circense”, desviando o 
foco e procurando mascarar a falta de qualidade”. (MARCELLINO 
et al., 2007, p. 18)

Assim sendo, notas como as descritas acima revelam muito do que de 
fato ocorria nos bastidores e salientam o importante momento da carto-
grafia, pois a recolha foi um episódio riquíssimo e envolveu basicamente 
todos os pesquisadores da Rede Cedes-RN e revelou, preliminarmente, 
por parte dos gestores, um expressivo desconhecimento sobre o que é 
avaliar e o que a avaliação implicava para o processo de existência e de 
manutenção das Políticas Públicas em Esporte e Lazer, razão pela qual 
justificava-se a incompreensão da maioria sobre questões elementares. 
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Nesse sentido, indagações relativamente simples que envolviam 
conhecer se havia ou não mecanismos de avaliação e controle e, em caso 
negativo, seria necessário passar a outro aspecto (dimensão) quando o 
critério elementar não tivesse sido suprido, foi possível perceber que  
o tema era tão adverso que era negligenciado, sobretudo, para evitar 
maiores informações (algumas comprometedoras para a administração 
municipal, pois implicavam a não realização da atenção a um item 
constitucional: a oportunização do esporte e lazer).

Com isso, os resultados apontaram para: a necessidade de redimensio-
namento das demandas de forma a haver correspondência entre as políticas 
e suas metas; e a necessidade de orientação aos gestores da importância da 
avaliação e do monitoramento das ações e da reavaliação das concepções 
que movem as referidas políticas públicas no Rio Grande do Norte. 

É possível constatar no quadro a seguir a posição revelada nas diversas 
localidades que fizeram parte da pesquisa quanto ao quesito avaliação e 
monitoramento, destacando que a questão da satisfação do usuário soou 
como algo comercial e não como uma demanda adequada ao espaço 
público, sendo recorrente em vários municípios.

Quadro 1 – Posição/Observação

Conjuga satisfação do usuário com mérito.
Julga que ter dirigentes presentes é o mesmo que avaliar e monitorar.
Problemas de compreensão das questões postas pelo instrumento de coleta da Rede 
Cedes.
Salta várias respostas impossibilitando uma análise fiel, mas pela ausência dos dados 
seguintes, sugere-se não possuir políticas.
Considera apenas a avaliação interna feita pela equipe da prefeitura.
A exemplo de outros municípios não faz qualquer menção à lazer.
Possui documentos que legitimam suas práticas: Lei de criação, lei ordinária e plano 
estratégico. Ainda que sem qualificar exatamente se são coordenadores ou secretários 
que avaliam as ações.
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Apresenta um substancial volume de documentos que embasam suas ações.
Estranhamente afirma não possuir mecanismos de avalição, entretanto a secretaria 
de educação possui setor específico para a prática do desporto e existe uma secretaria 
de esporte e lazer (ambas por decreto público), aparentemente com organograma 
adequado ao pleno funcionamento. O depoente pareceu ter clareza ao responder o 
que lhe foi indagado.
Em que pese o fato de haver um secretário de esporte e lazer, não há dispositivo de 
avaliação no município.
Não possui mecanismos de avaliação, mas tem projetos submetidos ao governo 
federal para a implantação de projetos, inclusive o PELC (Programa Esporte e Lazer 
nas Cidades).
Apresentou imagens de inúmeras ações realizadas, mas afirma não possuir 
mecanismos de avaliação.
Respondeu não possuir mecanismos de avaliação e monitoramento e acrescentou 
“tem, mas não funciona”.
A afirmação de que existe avaliação e monitoramento se deu pela convicção do 
depoente que lá realizam-se campeonatos.
Anuncia um conceito que a diferencia das demais, a realização de atividades de forma 
prazerosa.

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN

Na cartografia, alguns depoentes que disseram possuir os mecanismos 
de avaliação e monitoramento indagados pareceram não compreender 
adequadamente o que isso significa, pois entendiam que a simples reali-
zação de campeonatos era uma forma de avaliar a atuação do município 
no aspecto esporte e lazer. Por outro lado, cidades com um manancial 
de ações comprovadas e em andamento afirmaram não possuir uma 
Política Pública de Esporte e Lazer. Fora isso, há que se destacar um 
desconhecimento enorme quanto ao papel dos processos na aquisição, 
na manutenção e na eventual reformulação das Políticas Públicas. 
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4 Considerações Finais

Avaliar e monitorar Políticas Públicas em Esporte e Lazer parece uma 
tarefa e preocupação ainda bastante embrionárias para os gestores muni-
cipais ou aqueles que representam a pasta esporte e lazer nos municípios 
do Rio Grande do Norte. A pesquisa revelou uma “despreocupação” com 
esse quesito, demonstrando o desconhecimento do que isso significa. 
Fato alimentado pelo partidarismo político sempre evidenciado nas falas 
dos depoentes e, também, na impossibilidade concreta de pensar e de 
implementar ferramentas mais complexas na máquina pública. 

Também os dados revelaram questões importantes e preocupantes. 
O fato de haver ações nos municípios analisados do Rio Grande do 
Norte é um demarcador social interessante. Entretanto, o cuidado e a 
forma assistemática com as quais são conduzidas essas ações tendem a 
não atender de fato ao que se pretende com as Políticas Públicas, a saber: 
perenidade e responsabilidade com um projeto de sociedade. 
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Recursos Humanos: a formação 
dos gestores públicos
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1 Introdução

Para definir as pessoas que atuam na área de esporte e lazer, o Ministério 
do Esporte (ME) adotou o termo Agentes Comunitários de Esporte e 
Lazer, justificando-se pela ampliação do entendimento e da inclusão de 
vários trabalhadores que ocupam atividades diferentes na estrutura do 
sistema, apontando para o caráter multiprofissional e multi-interdisci-
plinar como condição fundamental para a execução de uma política de 
recursos humanos nessa área.

Dessa forma, emergiu a necessidade da formação de um novo 
“especialista”, ou seja, um profissional que esteja engajado em equipes 
multidisciplinares, buscando desenvolver um trabalho interdisciplinar, 
elemento bastante complexo do ponto de vista da sua implementação.

Convém ressaltar ainda que o processo de formação de gestores e 
profissionais de esporte e lazer deve estar diretamente relacionado, em 
um âmbito geral, com as políticas setoriais promovidas por programas 
do governo e com as políticas sociais. Refere-se também à formação e 
ao desenvolvimento de quadros de profissionais e de voluntários para 
exercerem um trabalho de forma eficiente e atualizada. Para Marcellino 
et al. (2007, p. 20),



Recursos Humanos: a formação dos gestores públicos

92

No caso dos profissionais, os processos de recrutamento, seleção e 
desenvolvimento devem estar atrelados à área de atuação (lazer e 
esporte, em sentidos abrangentes), mas é fundamental a ênfase no 
significado do serviço público, nos valores que orientam a política 
geral de governo, nos que dão base de sustentação à política setorial da 
área, e na necessidade de articulação com as demais políticas setoriais.

O objetivo geral da pesquisa de campo para coleta de dados e infor-
mações sobre os gestores públicos que estão à frente dos setores de esporte 
e lazer dos municípios pesquisados foi verificar se os Recursos Humanos 
são satisfatórios em número e estão suficientemente capacitados para 
incluir no processo de construção dessas políticas a sociedade civil. 

2 Procedimentos Metodológicos

A pesquisa foi realizada em 56 municípios do Rio Grande do Norte 
(Figura 1), tendo por ferramenta de coleta de dados uma entrevista 
estruturada com os gestores e agentes sociais que representam a gestão 
do Esporte e Lazer de cada município. Os municípios selecionados 
seguiram a regionalização adotada pela Secretaria Estadual de Esporte 
e Lazer do Rio Grande do Norte (SEEL-RN), a qual dividiu o estado em 
18 Regionais de Esporte e Lazer (RELs), sendo visitados, no mínimo, 
dois municípios de cada REL e tendo por base critérios populacionais.

O estudo buscou identificar, entre outros aspectos, dois destacada-
mente: a) elementos relevantes do controle social da gestão do esporte e 
lazer nos municípios; e b) a formação dos gestores e agentes sociais que 
estão relacionados diretamente ao tema Esporte e Lazer. Assim, foram con-
sultadas secretarias independentes, coordenadoria e/ou subcoordenadoria.

O questionário foi composto de seis dimensões no qual buscou-se 
responder a algumas questões norteadoras para que se entenda quem é 
esse profissional e quais atores atuam na execução da política pública de 
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Esporte e Lazer em cada município. Portanto, realizou-se uma caracteri-
zação desses atores, qual o seu grau de formação, se possuem formação 
complementar, experiências na área e se a capacitação informada tem 
relação com o cargo exigido. No que tange ao controle social, concentrou-
se esforços por compreender como ocorre a participação cidadã na gestão 
das atividades do setor, promovidas pelas municipalidades.

Figura 1 – Mapa com os municípios visitados pela Rede Cedes-RN

Fonte: Elaborado a partir do Google Maps (2017)

Com questões abertas e fechadas, a pesquisa foi aplicada no mês de 
dezembro de 2016. Vale ressaltar que fora em um período de intensas 
mudanças nas administrações diretas na maioria dos municípios, em que 
a figura dos prefeitos e secretários estava deixando as Prefeituras. Esse 
fato dificultou a coleta de informações, visto que os gestores e agentes, 
ainda ocupantes dos cargos, não sabiam responder sobre a formação de 
quem já tinha deixado os cargos.

A respeito da Dimensão 6 sobre Recursos Humanos, que também está 
sendo analisada neste artigo, abordou-se os temas relacionados a seguir:
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a) regime de contratação;
b) formação acadêmica;
c) formação complementar;
d) estratégias para a formação continuada;
e) cargos existentes no organograma do órgão ou instância na 

gestão do esporte e do Lazer;
f) funções existentes no organograma do órgão ou instância na 

gestão do esporte e do Lazer;
g) rendimento mensal de cada cargo existente no organograma 

do órgão ou instância na gestão do esporte e do Lazer.

3 Resultados e Discussões

Como resultados da pesquisa de campo, o Gráfico 1 retrata o regime de 
contratação dos gestores municipais. Na maioria das respostas, 72% delas, 
os respondentes afirmaram que o seu vínculo é temporário, seguido pelo 
regime estatutário com 14% das respostas. Outros 10% responderam que 
são funcionários cedidos de outras instâncias do poder municipal, enquanto 
apenas 2% dispõem de Bolsa-Estágio ou Bolsa de Trabalho, cada uma.

Gráfico 1 – Regime de contratação dos gestores de 
Políticas Públicas em esporte e lazer

Fonte: Dados da pesquisa Rede Cedes-RN
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Os dados do Gráfico 2, que trata da formação acadêmica dos mesmos  
gestores identificados na pesquisa, são mais variados, uma vez que  
36% dos entrevistados afirmaram ter formação superior. Como já 
mencionado, esse dado revelou que os gestores têm formações bastante 
diferenciadas: Pedagogia, Sistemas para Internet, Letras, Educação Física, 
etc. Os gestores com pós-graduação somam 20% das respostas, quer seja 
em nível de especialização ou de mestrado, contudo o segmento lato 
sensu compreende a maior parte das respostas.

Gráfico 2 – Formação acadêmica dos gestores de 
Políticas Públicas em esporte e lazer

Fonte: Elaborado a partir do Google Maps (2017)

Em segundo lugar nas respostas vêm os gestores que dispõem do 
ensino médio, com 33%, mas é importante destacar que muitos desses estão 
à frente da gestão por ter experiência adquirida em práticas esportivas ao 
longo de vários anos e que, muitas vezes, isso é uma das poucas referências 
nos municípios, notadamente de menor tamanho populacional. Ressalta-se 
ainda que 8% dos entrevistados estão cursando alguma graduação e 3% 
têm formação escolar limitada ao ensino fundamental.
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Diante dessa situação, 

[...] há muito a ser feito na área de formação e desenvolvimento de 
quadros para que a situação seja alterada, e este é um dos principais 
elementos de uma Política de Esportes e Lazer, e do Sistema Nacional 
de Esporte e Lazer. (MARCELLINO et al., 2007, p. 22) 

Mais à frente, ainda de acordo com o autor, 

A falta de formação profissional e competência técnica dos secre-
tários, gerentes, coordenadores, entre outras funções que recebem 
autonomia para o planejamento das atividades de esportes e lazer, 
tanto no setor público governamental quanto no não governamental 
e corporativo, é outro fator limitador do desenvolvimento de uma 
política capaz de retratar os princípios políticos, pedagógicos e 
democráticos. (MARCELLINO et al., 2007, p. 23)

A partir desse entendimento, um dado da pesquisa empírica revelou 
que a formação acadêmica do gestor de esporte e lazer municipal não é 
fator preponderante para a sua investidura no cargo, uma vez que diversos 
gestores não possuem suas formações enquadradas no campo do esporte 
e lazer e/ou áreas de conhecimento afins. Outro aspecto relevante é o 
grau de formação já que alguns gestores só dispõem da educação básica, 
contando o elemento da experiência profissional direta na área do esporte 
como fator para a sua contratação pelas prefeituras.

Gráfico 3 – Formação complementar dos gestores 
de Políticas Públicas em esporte e lazer

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN 
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No que se refere à formação complementar dos gestores de Políticas 
Públicas em Esporte e Lazer nos municípios pesquisados (Gráfico 3), como 
mencionado, a maioria possui experiência como atleta, totalizando 51% das 
respostas. Outros 21% já desenvolveram atividades como voluntários, 18% 
fizeram algum curso e 10% têm experiência como líderes comunitários.

A formação continuada dos gestores também foi aferida pela pesquisa. 
O Gráfico 4 demonstra que 34% dos respondentes afirmaram que são 
autoformados na área, enquanto 29% têm formação fomentada pelo órgão 
municipal, 20% buscam a sua própria formação. O percentual de 14% 
dispunha de uma formação por outro órgão parceiro, enquanto apenas 
3% das respostas relataram a parceria com instituições de ensino.

Dentro dos organogramas das gestões municipais dos municípios 
pesquisados (Gráfico 5), os cargos mais mencionados pelos respondentes 
foram a figura do Coordenador, seguido pelo Secretário e Professor. Nesse 
viés, vale salientar que a maioria dos gestores entrevistados não está à frente 
de Secretarias Municipais independentes, mas sim de Coordenadorias ou 
Subcoordenadorias, geralmente vinculadas às Secretarias de Educação, 
que tratam das ações de esporte e lazer, por isso, o cargo de Coordenador 
aparece com mais frequência nas repostas.

Gráfico 4 – Estratégias para formação continuada dos 
gestores de Políticas Públicas em esporte e lazer

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN 



Recursos Humanos: a formação dos gestores públicos

98

Gráfico 5 – Cargos existentes no organograma do órgão 
ou instância na gestão do esporte e lazer

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN 

Ainda se ressalta que, em alguns municípios, esses cargos não esta-
vam totalmente preenchidos, pois alegaram que a crise fiscal pela qual 
os municípios estão passando dificulta a contratação de pessoal. Os 
outros profissionais mencionados são o apoio administrativo, o auxiliar 
administrativo, o diretor e o animador.

Gráfico 6 – Funções existentes no organograma do 
órgão ou instância na gestão do esporte e lazer

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN
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Quanto às funções existentes, o Gráfico 6 denota que a maioria destas 
é de gestão, com mais de 40 funções. Em segundo lugar aparecem as 
funções técnicas, seguidas pelas de apoio, finalizando com a docência, 
esta com 14 funções identificadas.

Os dados dos rendimentos médios mensais dos cargos existentes no 
organograma municipal (Gráfico 7) apontam que 82% recebem até um 
salário mínimo, ao passo que o restante se enquadra em rendimentos 
acima de cinco salários mínimos. Quando indagados sobre a quantidade 
de agentes de Políticas Públicas de Esporte e Lazer (Gráfico 8), a maior 
parte das respostas, totalizando 100, referiram-se ao segmento professores, 
enquanto os animadores culturais totalizaram 86 respostas.

Isso reforça a histórica importância que os professores de Educação 
Física têm no desenvolvimento das políticas ora citadas, quer seja em 
âmbito escolar ou em outra vertente. Ou seja, “[...] quando os profissio-
nais existem, não se constata a formação de equipes multidisciplinares, 
mas sim a atuação preponderante, quase que exclusiva, do professor de 
educação física” (MARCELLINO et al., 2007, p. 43).

Gráfico 7– Rendimento médio mensal dos cargos existentes no 
organograma do órgão ou instância na gestão do esporte e lazer

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN
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Gráfico 8 – Quantitativo de agentes de Políticas Públicas de esporte e lazer

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN 

O regime de contratação dos profissionais identificados na questão 
anterior (dados do Gráfico 9) demonstram que 48% são temporários, isto 
é, têm contratos de trabalho associados a cargos de confiança sem vínculo 
com o Poder Público municipal. Outros 38% já se enquadram como 
estatutários, sendo estes servidores públicos dos municípios. Somam-se 
a estes, 8% de funcionários cedidos de outros órgãos da esfera pública.

Gráfico 9 – Regime de contratação dos agentes de 
Políticas Públicas de esporte e lazer

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN 
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É importante ainda destacar que o quantitativo de agentes temporários 
reflete um cenário de descontinuidade das Políticas Públicas de Esporte 
e Lazer nos municípios e que, muitas vezes, as ações funcionam como 
instrumento de captação de simpatizantes, por meio das atividades 
desenvolvidas pelo Poder Público: torneios esportivos, por exemplo.

Gráfico 10 – Formação acadêmica dos agentes de 
Políticas Públicas de esporte e do lazer
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A formação acadêmica desses agentes também foi aferida e os dados 
são visualizados no Gráfico 10. Percebe-se que 40% dos agentes têm o 
ensino superior completo, seguidos de 20% que dispõem de pós-gradu-
ação. Os que têm ensino médio são 28% dos agentes, enquanto 3% têm 
apenas o ensino fundamental concluído. Como é de praxe, a experiência 
complementar conta muito na hora da contratação dos agentes de esporte 
e lazer, por isso, a maioria das respostas se enquadrou nesse quesito, 
totalizando 26 respondentes.
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Gráfico 11 – Formação complementar dos agentes 
de Políticas Públicas de esporte e lazer

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN 

O Gráfico 11 ainda destaca que as atividades de voluntariado e cursos 
livres também contam como experiências complementares, além da 
própria inserção da pessoa como líder comunitário.

De forma equilibrada, o Gráfico 12 expõe as estratégias de formação 
continuada dos agentes. As respostas mais evidenciadas foram a formação 
pelo próprio Órgão municipal e a formação por iniciativa do próprio 
servidor, totalizando 24% cada segmento. Em seguida, há a formação 
realizada por meio das parcerias com instituições de ensino, com 20% 
das respostas, a autoformação e a formação com órgãos parceiros.



Fábio Fonseca Figueiredo, Wagner Luiz Alves da Silva, Rayane Teixeira de Lira dos Santos

103103

Gráfico 12 – Estratégias para a formação continuada dos 
agentes de Políticas Públicas de Esporte e do Lazer
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Na dimensão dos recursos humanos, foi identificada a importância 
de existir cargos efetivos na área, para que haja uma continuidade na 
produção das Políticas Públicas e uma efetivação na “cultura” de se 
discutir sobre esporte e lazer, como instrumento de Políticas. Ainda, os 
dados coletados identificam a necessidade de uma formação base para 
o Gestor e para os atores sociais envolvidos na área, visto que, como foi 
identificado, apenas 40% dos 56 municípios pesquisados possuem gestores 
com ensino superior completo, e apenas 20% dispõem de pós-graduação. 
Porém a formação desse Profissional, muitas vezes, não tem muito a ver 
com o cargo exigido, por isso, o item “Experiência como atleta” é o mais 
relevante, tanto para atores como para gestores entrevistados. Assim, 
é necessário entender quais competências e habilidades o profissional 
precisa ter para que atue e seja efetivada uma Política Pública em Esporte 
e Lazer de qualidade  e garantir o seu real acesso, como preconiza a 
Constituição de1988.
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5 Considerações Finais

Existe a necessidade de olhar com mais atenção para a formação 
dos gestores e dos atores sociais, além de entender que determinadas 
formações aliadas à experiência se tornam enriquecedoras. Ou seja, se 
tiver um profissional que venha de uma formação na qual ele estudou 
a área de Políticas Públicas em Esporte e Lazer junto com a vivência 
daquela realidade do município, poderia ser que essa insuficiência de 
capacitação pudesse ser preenchida. É importante entender como se dá 
o processo da Política Pública para promover o real debate e a aplicação 
da área de Esporte e Lazer para não só os municípios investigados, mas 
também para a contribuição de uma Política nacional forte na área de 
Esporte e Lazer, promovendo a efetivação dessas Políticas.
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Controle Social nas Políticas Públicas de 
Esporte e Lazer no Rio Grande do Norte

Wagner Luiz Alves da Silva
Fábio Fonseca Figueiredo

Rayane Teixeira de Lira dos Santos

1 Introdução

As políticas públicas de esporte e lazer no Brasil têm sido objeto de 
estudo em diversas áreas do conhecimento. Se, no início do século XX, 
a ciência do esporte tratava fundamentalmente da anatomia do corpo à 
pratica do esporte, a introdução do lazer trouxe o debate das atividades 
relacionadas ao corpo. A partir de meados do século passado, campos 
do conhecimento, como a economia, a sociologia e, mais recentemente, 
a ciência política e as políticas públicas passaram a observar o esporte e 
o lazer como objetos de estudo. Portanto, cada vez mais essas áreas têm 
se caracterizado como uma área multidisciplinar.

No Brasil, o processo de descentralização das políticas públicas, 
iniciado com a Constituição Federal de 1988, tornou o caráter do esporte 
e do lazer mais deliberativo e participativo, entretanto, ainda há entraves 
que precisam ser compreendidos e (re) estruturados para que as políticas 
públicas para os setores em tela sejam efetivadas conforme recomendações 
normativas e demandas sociais. 
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Ao verificar a necessidade de tornar a gestão pública mais eficaz e 
participativa, na qual os processos participativos se fazem presentes, a 
pesquisa desenvolvida pela Rede Cedes-RN (Centro de Desenvolvimento 
do Esporte Recreativo e do Lazer) no Rio Grande do Norte averiguou seis 
dimensões da gestão pública de esporte e lazer nos municípios potiguares.

A participação da comunidade nas decisões, no orçamento disponível 
e na verificação de possíveis mecanismos que garantam o acesso das 
pessoas ao processo decisório são alguns dos motivos que incentiva-
ram a construção deste trabalho. Entender também, por exemplo, que 
profissional é esse que atua na gestão de esporte e lazer dos municípios 
estudados do Rio Grande do Norte, investigando sua formação acadêmica 
e experiências na área, é um dos pontos de investigação deste estudo.

Este trabalho investigativo tem como plano de fundo a pesquisa sobre 
a cartografia das políticas públicas realizada pela Rede Cedes, com núcleo 
no Estado do Rio Grande do Norte.

2 Procedimentos Metodológicos

A pesquisa foi realizada em 56 municípios do Rio Grande do Norte 
(Figura 1), tendo por ferramenta de coleta de dados uma entrevista 
estruturada com os gestores e com os agentes sociais que representam a 
gestão do esporte e lazer de cada município. Os municípios selecionados 
seguiram a regionalização adotada pela Secretaria Estadual de Esporte 
e Lazer do Rio Grande do Norte (SEEL-RN), a qual dividiu o estado em 
18 Regionais de Esporte e Lazer (RELs), sendo visitados, no mínimo, 
dois municípios de cada REL e tendo por base critérios populacionais.

O estudo buscou identificar, entre outros aspectos, dois, destacada-
mente: a) elementos relevantes do controle social da gestão do esporte 
e lazer nos municípios; e b) a formação dos gestores e agentes sociais 
que estão relacionados diretamente ao tema Esporte e Lazer. Assim, 
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foram consultadas secretarias independentes, coordenadoria e/ou 
subcoordenadoria.

O questionário foi composto de seis dimensões, nele buscou-se res-
ponder algumas questões norteadoras para que se entenda quem é esse 
profissional e que atores atuam na execução da política pública de Esporte 
e Lazer em cada município. Portanto, foi realizada uma caracterização 
desses atores, qual o grau de formação, se possuem formação complemen-
tar, experiências na área e se a capacitação informada tem relação com 
o cargo exigido. No que tange ao controle social, houve concentramos 
nossos esforços por compreender como ocorre a participação cidadã na 
gestão das atividades do setor promovidas pelas municipalidades.

Figura 1 – Mapa com os municípios visitados pela Rede Cedes-RN

Fonte: Elaborado a partir do Google Maps (2017)

Com questões abertas e fechadas, a pesquisa foi aplicada no mês de 
dezembro de 2016. Vale ressaltar que fora em um período de intensas 
mudanças nas administrações diretas na maioria dos municípios, já que 
a figura dos prefeitos e secretários estava deixando as Prefeituras. Esse 
foi um fato que dificultou a coleta de informações, visto que os gestores 
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e agentes, ainda ocupantes dos cargos, não sabiam responder sobre a 
formação de quem já tinha deixado os cargos.

A Dimensão 5, tratada neste trabalho, é referente ao Controle Social 
das Políticas em Esporte e Lazer, e no questionário foram contemplados 
os seguintes questionamentos: 

a) Conselho Municipal de Esporte e Lazer ou órgão similar; 
b) eventos de participação popular;
c) orçamento para as políticas públicas de Esporte e Lazer;
d) ouvidoria para as políticas públicas de Esporte e Lazer;
e) como é feito o controle social das políticas públicas de Esporte e 

Lazer (instrumento de amparo legal – Decretos, Portarias, outros); 
f) meio de divulgação (portal, blog, etc.) de transparência. 

3 Controle Social nas Políticas 
Públicas de Esporte e Lazer

A discussão sobre controle social surgiu, no Brasil, inicialmente no 
final da década 1970 com o movimento da reforma sanitária em que os 
movimentos sociais, os partidos de esquerda e os intelectuais lutavam 
contra a Ditadura Militar e por um Sistema Nacional de Saúde universal, 
que fosse participativo, com qualidade e descentralizado. Silva (2004) 
identifica esse período como marco central dos estudos de Democracia 
e Participação Popular.

A partir dos anos de 1980, com o entusiasmo devido ao processo de 
redemocratização e, principalmente, com a institucionalização da Carta 
Democrática de 1988, são instituídos os primeiros dispositivos de controle 
social para a gestão das políticas públicas. Desse modo, a participação 
popular tornou-se a essência do Estado Democrático de Direito, motivo 
pelo qual a constituição vigente, também denominada “Constituição 
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Cidadã”, inovou criando diversos mecanismos que possibilitassem o 
exercício da democracia direta e participativa. Para alguns casos, como 
o Orçamento Participativo, por exemplo, a Carta Democrática obrigou 
a sua observância para realização da própria gestão pública. 

Ao definir no texto da Carta Democrática de 1988 os conselhos e as 
conferências como mecanismos de controle social, estes se caracterizaram 
como possibilidade de espaços convencionados para a discussão em torno 
das gestões, possibilitando a intervenção política, assegurada pelo artigo 
1º da Constituição Federal de 1988: “[...] todo poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes ou diretamente, nos termos 
desta constituição” (BRASIL, 1988, p. 11). Segundo Bonalume (2008), é 
possível caracterizar os mecanismos de controle e de participação social 
nas políticas públicas de esporte e lazer da seguinte forma: 

a) Conferências: a conferência tem como proposta discutir e 
avaliar os planos de ação da área.

b) conselhos de Participação Social: aqui são reunidos diversos 
segmentos da sociedade que são de extrema importância para 
a tomada de decisões relacionadas às formas de controle sobre 
diversos segmentos; esses conselhos podem ser caracterizados 
como deliberativo, consultivo e/ou normativo.

c) Orçamento Participativo: tem como objetivo possibilitar 
uma discussão coletiva sobre investimentos públicos; existe a 
necessidade de entender sobre como se dá essa participação e 
se há espaço para além do “sim ou não” como resposta para 
as indagações feitas nas reuniões.

d) Plenárias Temáticas: são nesses espaços que surgem as discus-
sões sobre os temas específicos escolhidos, com a participação 
de toda a comunidade e de profissionais da área. 
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e) Congressos Municipais ou Constituintes: articulam setores 
sociais para planejamento do governo.

Contudo, é preciso ressaltar que essa participação popular para a 
feitura das políticas públicas e sua gestão possui limites. É possível afirmar 
que pelo histórico do Estado como órgão autoritário, existirão tensões 
dentro dessa relação entre Estado e sociedade, fazendo com que, muitas 
vezes, essa forma de participação por meio de conselhos e conferências 
seja puramente instrumental. Conforme menciona Silva (1998, p. 41-44): 

A participação política está prevista apenas nos moldes tradicio-
nais da democracia representativa, através do sistema eleitoral. 
Entretanto, este sistema não garante que os interesses das camadas 
populares sejam considerados, nem tampouco que seus representantes 
legítimos estejam nestes fóruns. O Poder Legislativo, além de não 
possuir nenhum mecanismo de controle, por parte das camadas 
populares, sobre o mandato dos parlamentares, tem sido alvo de 
inúmeras denúncias de corrupção e da falta de independência diante 
do executivo.

Batista (2005) explica que a introdução desses mecanismos altera 
a relação entre Estado e sociedade, mas não será a saída para todos os 
problemas, tampouco se essa relação será tranquila. Traçando um breve 
histórico em relação ao esporte e o lazer e suas relações com o Estado, a 
lógica da ação interventora do Brasil começou de maneira conservadora a 
partir da ótica do esporte de alto rendimento1 no período do Estado Novo. 

O esporte como questão de Estado já possuía discussões antes da 
sua efetivação institucional, como exemplo há a publicação da obra de 

1 O esporte de alto rendimento é entendido como tecnicista, racionalizado, competitivo e 
objetivando a busca pelo record e pelo melhor desempenho (BRACHT, 2005). Pela Lei  
n. 9.615, de 24 de março de 1998, o esporte passou a ser caracterizado em quatro expressões: 
o esporte educacional, o esporte de participação, o esporte de rendimento e o esporte de 
formação – sendo este último incluído apenas pela Lei n. 13.155, de 2015.
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Carlos Eduardo Manhães -Políticas Públicas de Esporte no Brasil, no ano 
de 1986. De maneira institucionalizada e normativa, o esporte e o lazer 
somente foram efetivados como questão de Estado no Brasil a partir da 
Constituição Federal de 1988, por meio do artigo 217, que efetivava o 
esporte como direito de todos. Antes disso, a Constituição Federal de 1988 
criou formas de participação e mecanismo de controle social, por meio 
da sua proposta de modelo de Estado descentralizador. E, a partir disso, 
a sociedade civil começa a atuar frente às decisões do Estado, procurando 
intervir de forma concreta nas ações geridas pela gestão pública. 

Mas, estudos dedicados à área identificam que a gestão do controle 
do social de esporte e lazer no Brasil ainda caminha a passos curtos, 
pois, mesmo com os mecanismos de participação efetivados na carta 
democrática, não há garantia de participação da sociedade. É possível citar, 
como exemplo, o estudo de Rocha e  Leiro (2007) que investigou a relação 
entre a gestão pública e a participação popular em cinco municípios do 
Estado da Bahia. Os autores verificaram que havia indisponibilidade no 
diálogo entre os gestores e as comunidades, reconhecendo a existência 
de ações desarticuladas na área.

Mezzadri (2006) também investigou a questão da participação da 
sociedade civil nas políticas públicas de esporte e lazer no Estado do 
Paraná. Os autores também constataram a restrição das demandas da 
comunidade na elaboração das atividades de esporte e lazer nos municípios 
investigados, existindo apenas um município que possuía audiências 
públicas sobre as políticas públicas de esporte e lazer. Para tanto, os 
autores concluem que não há planejamento e, tampouco, a participação 
direta dos cidadãos na construção das políticas públicas de esporte e lazer. 

Os estudos sobre essa relação entre Estado e sociedade civil e as formas 
de controle social (RIBEIRO, 2007; BATISTA, 2005; GOHN, 2000; SILVA, 
1998) indicam que, mesmo com a introdução desses mecanismos na 
Constituição, como forma de controle social, ainda há muito o que avançar. 
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Assim, infere-se que o Estado brasileiro ainda possui em sua estrutura, 
práticas clientelistas e paternalistas e uma cultura política em construção, 
o que acaba contribuindo de maneira negativa para a descentralização das 
políticas públicas e para a relação entre Estado e sociedade civil.

3.1 Resultados e Discussões

O Gráfico 1 mostra a existência do Conselho de Esporte e Lazer ou 
órgão similar no município pesquisado. A maior parte das respostas, 81% 
dos municípios pesquisados, mostrou que os munícipios não possuem 
Conselho de Esporte e Lazer ou órgão similar, logo em seguida, 17% dos 
pesquisados afirmaram que sim, que há a existência desse Conselho e 
2% não souberam informar.

Gráfico 1 – Existência de um Conselho de Esporte e Lazer ou órgão similar

 

 

 
 
 
 
Gráfico 1 – Existência de um Conselho de Esporte e Lazer ou órgão similar 

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN  
 

A importância dos conselhos, no sentido de descentralização das políticas 

públicas, é tornar o órgão eficiente ao se tratar a questão da participação da sociedade 

civil no processo de construção das políticas públicas. É importante verificar não 

somente sua existência, mas entender como ele funciona, são constituídos, se dão os 

debates em torno dos temas, se organizam as agendas e como se dá o processo de 

interação, etc. 

Isso se torna relevante, pois, na questão da composição dos conselhos, é preciso 

que existam pessoas qualificadas para atuar no sentido de chamar a sociedade para 

participar, agindo de forma mais ativa no interior desses debates (DRAIBE, 1998; 

TAGIBA, 2002; CARNEIRO, 2006). 

Os dados do Gráfico 2 tratam sobre a Promoção de Eventos de Promoção Popular 

nos municípios. Do total pesquisado, em que o entrevistado podia citar mais de uma 

resposta, houve 15 Audiências Públicas, 16 Fóruns, 16 Conferências e 12 reuniões 

de Orçamento Participativo até o período pesquisado, dezembro de 2016. 
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A importância dos conselhos, no sentido de descentralização das 
políticas públicas, é tornar o órgão eficiente ao se tratar a questão da 
participação da sociedade civil no processo de construção das políticas 
públicas. É importante verificar não somente sua existência, mas entender 
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como ele funciona, são constituídos, se dão os debates em torno dos 
temas, se organizam as agendas e como se dá o processo de interação, etc.

Isso se torna relevante, pois, na questão da composição dos conselhos, é 
preciso que existam pessoas qualificadas para atuar no sentido de chamar 
a sociedade para participar, agindo de forma mais ativa no interior desses 
debates (DRAIBE, 1998; TAGIBA, 2002; CARNEIRO, 2006).

Os dados do Gráfico 2 tratam sobre a Promoção de Eventos de 
Promoção Popular nos municípios. Do total pesquisado, em que o entre-
vistado podia citar mais de uma resposta, houve 15 Audiências Públicas, 
16 Fóruns, 16 Conferências e 12 reuniões de Orçamento Participativo 
até o período pesquisado, dezembro de 2016.

Gráfico 2 – Promoção de Eventos de Promoção Popular no Município

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN 

Fator de relevância é a existência de orçamento para a promoção de 
políticas públicas de esporte e lazer, conforme dados visualizados no 
Gráfico 3. Dito isso, as respostas são preocupantes, pois 49% afirmaram 
que dispõem de orçamento próprio, enquanto 42% não dispõem. Mas o 
que merece destaque é que 9% dos entrevistados não souberam responder 
à questão, fato que caracteriza o despreparo técnico do profissional que 
está à frente do esporte e lazer no município.
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Ainda sobre o Gráfico 3, os dados mostram a inexistência de orça-
mento próprio, destaca-se que a gestão de políticas públicas de esporte 
e lazer, muitas vezes, está atrelada a outros órgãos da administração 
municipal, como a Secretaria de Educação, por exemplo. Isso limita e 
empobrece o orçamento para o esporte e lazer, pois pequenas parcelas de 
recursos são direcionadas exclusivamente para a execução dessas políticas, 
as quais são implementadas por outras coordenadorias ou secretarias 
municipais, tornando o esporte e o lazer invisíveis aos olhos dos gestores.

Gráfico 3 – Existência de orçamento para as 
Políticas Públicas de Esporte e Lazer

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN 

No que se refere ao Gráfico 4, 89% dos respondentes disse que não 
existe uma ouvidoria específica para as políticas de esporte e lazer no 
seu município. Não obstante, a maioria das municipalidades pesquisadas 
não possui sequer ouvidoria geral do município, fato relatado pelos 
próprios entrevistados. A pesquisa identifica, entre outros aspectos, 
que a população está cada vez mais distante da gestão e das politicas 
públicas implementadas pelos municípios, fator que contribui de forma 
negativa para a participação e o controle social da comunidade nas ações 
das Prefeituras.
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Gráfico 4 – Existência de Ouvidoria para as 
Políticas Públicas de Esporte e Lazer

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN

Sobre um instrumento para auxiliar o controle social das políticas 
públicas de esporte e lazer nos municípios pesquisados, o Gráfico 5 demarca 
que a maioria das respostas, 82% delas, mostra não existir tal instrumento, 
enquanto 14% deles afirmaram a sua existência. Outros 4% disseram não 
saber sobre a existência de instrumento de controle social. A realidade 
verificada demonstra a fragilidade em que as políticas públicas de esporte e 
lazer vivem, pois, a existência do instrumento garante não somente a fisca-
lização por parte da sociedade, mas a qualidade que essas ações possuem. 

Gráfico 5 – Existência de instrumento de amparo legal para 
o controle social das políticas de esporte e lazer

 

  

Gráfico 5 – Existência de instrumento de amparo legal para o controle social das políticas de esporte e 
lazer 

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN  
 

Ainda dentro das informações coletadas sobre o Controle Social, o Gráfico 6 

demonstra que apenas sete instrumentos foram citados, já que a existência de Leis 

foi o instrumento mais mencionado, com cinco respostas. 

 
Gráfico 6 – Especificação do instrumento de amparo legal para o controle social das políticas de esporte 
e lazer 

Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 
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Ainda dentro das informações coletadas sobre o Controle Social, o 
Gráfico 6 demonstra que apenas sete instrumentos foram citados, já que a 
existência de Leis foi o instrumento mais mencionado, com cinco respostas.

Gráfico 6 – Especificação do instrumento de amparo legal 
para o controle social das políticas de esporte e lazer

Fonte: Pesquisa de campo, 2016

Gráfico 7 – Existência de meio de divulgação de 
transparência das políticas de esporte e lazer

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN 

Com relação à divulgação das ações de políticas de esporte e lazer, a 
maioria dos municípios afirmou que existem vários meios de divulgação, 



Wagner Luiz Alves da Silva, Fábio Fonseca Figueiredo, Rayane Teixeira de Lira dos Santos

117

totalizando 76% das respostas. Entre os meios, é possível destacar blogs, 
sites institucionais, páginas em redes sociais e outras iniciativas.

Nesse quesito é interessante destacar a importância da internet como 
ferramenta de publicação de eventos, reuniões, dados e canal de comu-
nicação com a sociedade por ocasião da realização de algum evento. 

Sobre o Controle Social, destaca-se a ausência de alguns instrumentos 
presentes nos municípios entrevistados, o que nos leva a crer que há falta 
de capacidade das gestões para as capacitações no sentido de promover/
criar os mecanismos de acesso, tanto para a criação de Política Públicas 
em Esporte e Lazer quanto para a efetivação dos dispositivos de controle 
social do município, isso é, portanto, uma problemática recorrente em 
quase todos os municípios pesquisados.

O discurso que os gestores municipais buscam para justificar a falta 
de Políticas Públicas e mecanismos que promovam o Esporte e Lazer 
passa pelo mesmo entendimento, ou seja, a falta de orçamento financeiro. 
Justificam que quando existe orçamento, ele é pequeno para se pensar 
em uma Política Pública de Esporte e Lazer para o município e, que, ao 
realocarem projetos esportivos vinculados ao campo da educação, eles 
carregam um tom de “dever cumprido” em suas falas, como se aqueles 
projetos já cumprissem o papel do município de promover o acesso às 
Políticas Públicas em Esporte e lazer.

Observa-se ainda a inexistência de um amparo legal para garantir o 
controle sobre as Políticas Públicas em Esporte e Lazer na maioria dos 
municípios. Esses mecanismos são muito importantes para que haja a 
garantia legal da criação e do acesso à comunidade nas Políticas Públicas 
em Esporte e Lazer.

Especificamente, percebe-se a fragilidade da Política de Esporte e 
Lazer, quando em municípios como Santa Cruz, não se identifica um 
mecanismo de garantia da aplicabilidade do esporte e lazer. Um município 
com quase 40 mil pessoas residentes em seu território (IBGE, 2016) 
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não possui um instrumento legal que disserte sobre Políticas Públicas 
em Esporte e Lazer, o que nos faz refletir quão desorganizado está essa 
“descentralização das Políticas Públicas”, visto o descaso com setores 
importantes para o desenvolvimento da região e da própria comunidade. 

A cultura local também influencia na decisão das Políticas Públicas 
dos municípios, porém há a necessidade de intervir – seja em forma de 
leis, decretos, cursos, formações do tipo especializações –, para que as 
pessoas/gestores possam criar ou modificar os projetos no município. 

Ter o direito de escolher a prática do lazer e poder participar das 
decisões de como o Esporte e Lazer serão identificados na agenda do 
município e se os projetos implementados estão funcionando é de essencial 
importância para a construção e efetivação de uma Política Nacional forte 
na pasta esportiva, e da construção de Políticas Públicas voltadas para a área 
sem que o gestor tenha que, por diversas vezes, utilizar o esporte a nível 
educacional para suprir as necessidades de Esporte e Lazer do município.

5 Considerações Finais

Este é um estudo que buscou mapear e identificar as Políticas Públicas 
em Esporte e Lazer no Estado do Rio Grande do Norte, patra tanto, 
foram visitados 56 municípios potiguares – representando 33% das 
municipalidades, sendo entrevistados os responsáveis pelas pastas de 
esporte lazer. Como foco deste trabalho, teve-se o entendimento do 
Controle Social e dos Recursos Humanos nas pastas de esporte e lazer nos 
municípios pesquisados, o qual se tornou um tema bastante relevante, já 
que sua importância para o debate sobre a Política Nacional de Esporte 
e Lazer é forte e efetiva.

Com base nos dados coletados, a pesquisa identificou que a área de 
Controle Social é um setor de relevância para a produção e execução 
de Políticas Públicas em Esporte e Lazer, pois, somente com formas 
de controle e participação democrática nesse processo, se terá a real 
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possibilidade de construir e implementar políticas públicas que sejam 
eficientes em sua aplicação. 

Foi identificada uma defasagem no quadro de profissionais das 
secretarias municipais que tratam do esporte e do lazer, além de faltar a 
própria formação adequada aos cargos, e isso é algo preocupante devido ao 
atual momento político no qual vivemos, com o risco do fim do processo 
democrático. A descontinuidade das Políticas Públicas de Esporte e 
Lazer, uma vez que se resumem a torneios esportivos locais, muitas vezes, 
realizados como forma de entretenimento rápido, desconstrói um projeto 
de política pública de esporte para o país que vinha sendo concretizado 
por meio das ações do Ministério do Esporte. Dessa forma, os gestores 
demonstram estar preocupados em afagar grupos sociais e políticos 
com ações rápidas, mas que deem visibilidade às suas gestões, ao invés 
de contribuir com políticas públicas de esporte e lazer que estimulem a 
participação de todos os atores em sua produção.

Assim, essa desorganização nas Políticas Públicas repercute nas 
formas de planejamento, avaliação e monitoramento dessas Políticas 
Públicas, pois não há instrumentos sistematizados para tal finalidade, 
demonstrando um elevado grau de fragilidade na execução das ações de 
Esporte e Lazer nos municípios potiguares.
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Vulnerabilidade Social e Políticas Públicas 
de Esporte e Lazer no Oeste Potiguar

Francisco Helder Alves Praxedes Junior
Ângelo Magalhães Silva

1 Introdução

Com a globalização, a sociedade tem passado por inúmeras transforma-
ções em sua estrutura econômicas. Fatores econômicos, ambientais e, 
até mesmo, políticos interferem nesse fenômeno, originando possíveis 
oportunidades ou adversidades que moldam as condições de vida de 
classes e grupos sociais. Isso implica reconhecer a  existência de uma zona 
de vulnerabilidade formada por alguns grupos da sociedade, que, em 
determinado momento, perderam seus vínculos com meios de inclusão. 
Essa zona de vulnerabilidade é intermediária e instável, relacionada 
principalmente a altos índices de desemprego, precariedade do trabalho 
e fragilidade nos meios de proximidade. Em tempos de crises econômi-
cas severas, essa faixa de vulnerabilidade pode ser bastante estendida, 
alcançando uma parte da população e alguns grupos que antes não se 
encontravam expostos. 

A globalização implica, assim, necessidade de se pensar em meios  
de atenuar a vulnerabilidade social, especialmente com a implantação de 
políticas públicas articuladas, voltadas ao desenvolvimento social, levando 
as famílias e a sociedade, de forma geral, a acessarem bens e serviços 
básicos, como: saúde, educação, moradia, alimentação, lazer e tudo o mais 
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que se faz indispensável para uma vida digna e justa (GOMES; PEREIRA, 
2005). As políticas públicas voltadas para a promoção do bem-estar social 
são as ações relacionadas ao esporte e lazer, principalmente quando essas 
ações são pensadas de forma participativa, com o apoio e o envolvimento 
da sociedade civil. 

Nas palavras de Pinto (1998), o esporte e o lazer devem ser vistos 
não apenas como uma forma de ocupação do tempo livre das pessoas, 
como acreditava-se no passado. Hoje, essas práticas estão fortemente 
ligadas às tramas sociais e têm se tornado cada vez mais ferramentas 
democráticas na construção de valores individuais e coletivos, cultura, 
convívio e qualidade de vida. 

Assim, por entender as políticas públicas em esporte e lazer como 
fator direto de mudanças no desenvolvimento na vida das pessoas, 
principalmente das que se encontram em zona de vulnerabilidade social, 
torna-se oportuno descrever brevemente os cenários dessas práticas na 
região do Oeste Potiguar. Nota-se que o universo de estudo em questão 
possui suas características heterogêneas, e isso torna a região propícia a um 
trabalho dessa natureza, pois observa-se a relação das Políticas Públicas 
voltadas ao Esporte e Lazer e a vulnerabilidade social dos municípios. 
Dessa forma, este artigo apresenta brevemente a relação da vulnerabilidade 
social de 12 municípios da região Oeste Potiguar e como se encontram as 
políticas públicas em esporte e lazer. Para tanto, os dados foram obtidos 
por meio dos questionários aplicados pelo Centro de Desenvolvimento 
do Esporte Recreativo e do Lazer – Rede Cedes-RN.

2 Vulnerabilidade Social: breves considerações

O tema da vulnerabilidade social vem sendo discutido por estudiosos 
há algum tempo, ganhando importância significativa a partir dos anos de 
1990, quando se desliga das questões relacionadas somente à economia. 
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Organismos como o Banco Mundial, a Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe (CEPAL) e Organização das Nações Unidas 
(ONU) passaram a direcionar a discussão às políticas públicas sociais e 
aos fenômenos que envolviam o processo de produção das situações de 
vulnerabilidade (MONTEIRO, 2012).

Para o autor, na América Latina, foram verificados avanços consi-
deráveis nessa temática a partir de estudos realizados por Mozer (1998), 
que apontam a contribuição da deficiência dos serviços públicos para a 
vulnerabilidade. Kaztman e Filgueira (2006) em seus estudos acerca do 
paradigma AVEO, detalhado ao longo deste artigo, além dos trabalhos 
de Abramovay (2002) a respeito da juventude e políticas públicas também 
atestam dados. 

A partir desses estudos, a vulnerabilidade social passa a ser entendida 
não como algo inerente aos indivíduos em sua essência, mas como algo 
derivado de determinadas circunstâncias que podem ser elevadas ou 
atenuadas. Principalmente quando estão ligadas a fatores econômicos, 
sociais e culturais, exigindo dos grupos vulneráveis meios para dar 
respostas e reagir às mudanças que a sociedade impõe. Abramovay  
et al. (2002) dão uma definição de vulnerabilidade atrelada a uma soma 
de características e recursos ligados a determinados grupos sociais que 
se mostram insuficientes para captar as oportunidades oferecidas pela 
sociedade de forma geral, impedindo, assim, esses grupos de ter acesso ao 
bem-estar e a condições de vida satisfatórias. Alguns fatores atuam como 
condicionadores de vulnerabilidade social, por exemplo, a insegurança 
de renda afetada pela precarização do trabalho; outros fatores seriam 
moradia estruturada, acesso a saneamento básico, transporte público e 
serviços de saúde também se relacionam diretamente com o bem-estar 
das famílias. (IPEA, 2018).

Para Kaztman e Filgueira (2006), o termo vulnerabilidade social nor-
malmente tende a ser empregado nas discussões e aplicado a determinados 
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grupos e pessoas como uma falta de capacidade dos indivíduos de resol-
verem questões de risco e adversidade, sendo, assim, utilizado com 
significação de pobreza. Porém, para ele, situações de vulnerabilidade 
social existem quando o acesso a recursos que influenciam e controlam 
os domicílios não é utilizado pelas pessoas devido a circunstâncias de 
pobreza e exclusão social. 

Kaztman e Filgueira (2006) buscam explicar, por certa perspectiva, 
os diferenciais de vulnerabilidade social diante da pobreza e da exclu-
são social de determinados grupos de domicílios urbanos. Segundo 
o seu paradigma “AVEO”, a vulnerabilidade social é explicada pelo 
nível de ajuste entre os ativos que são empregados para mobilizar os 
domicílios e as estruturas de oportunidades percebidas pelas famílias 
que garantem a eles a condição para alcançarem esses ativos. Dentro 
dessa discussão, as estruturas de oportunidades constituem o elo 
de acesso dos indivíduos a bens, serviços e atividades que, direta ou 
indiretamente, os direcionam a alguma forma de bem-estar, facilitando 
o uso dos recursos já existentes pelos domicílios ou contribuindo com 
a criação de recursos novos.

Entre as principais estruturas de oportunidades está o Estado, que 
age como vetor de acumulação de ativos nos estratos populares urbanos, 
tendo como sua função principal o papel regulador, ajustando a arqui-
tetura do regime de bem-estar da sociedade de modo a manter uma 
conexão razoável com as mutáveis estruturas de risco. Já o Mercado se 
mostra como a principal esfera para geração, apropriação e utilização de 
ativos, sobretudo no que diz respeito a emprego, rendimento, consumo 
e poupança, influenciando principalmente no crescimento econômico, 
nas transformações tecnológicas e no emprego e renda. Outro meca-
nismo importante como estrutura de oportunidade é a comunidade, e 
aqui se inclui as redes políticas, a família e as relações extrafamiliares, 
que desempenham papéis de segurança e de proteção perante riscos ao 
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bem-estar social, especialmente quando essas funções não são providas 
pelo Estado ou pelo Mercado. 

Dessa forma, para cada etapa do ciclo de vida, existe ao menos uma 
estrutura de oportunidades que constitui a fonte dominante na qual 
se procuram os ativos necessários para uma integração adequada à 
sociedade. Por sua vez, os ativos representam recursos oferecidos pela 
sociedade que proporcionam um melhor aproveitamento das estruturas 
de oportunidades pelos domicílios para conseguirem melhorias nas con-
dições de vida e maior integração social. Existem basicamente três tipos 
de ativos: o capital físico, o humano e o social. O primeiro é representado 
pela infraestrutura e pelos bens de capital, financeiros e comerciais.  
O segundo é determinado pelo grau de nutrição, saúde, educação, lazer 
e trabalho da população. Já o terceiro e último representa o grau de 
confiança existente entre atores de uma sociedade, ou seja, as atitudes 
positivas em matéria de comportamento cívico que contribuem com o 
bem-estar geral.

3 Estado e Políticas Públicas de Esporte e Lazer

Há uma herança explicativa que atribui ao estado a defesa da pro-
priedade, além de isso ser visto com certa autonomia, tendo sempre 
uma natureza de meio, com criação determinada por longos projetos e 
objetivos de autodeterminação da sociedade. Para os liberais, vigorava 
o dito Estado de direito liberal, que, assim como a “esquerda marxista”, 
defendia a propriedade, porém defendia uma separação clara entre 
Estado e sociedade, inclusive com o uso de violência legítima quando 
necessário. Já os socialdemocratas, sustentados por ideais de democra-
tização e garantia dos direitos trabalhistas, viam o Estado como agente 
fundamental na transformação de uma sociedade (PESSOTO; RIBEIRO; 
GUIMARÃES, 2015). 
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Atualmente, existe um consenso de que o Estado é o principal 
provedor dos direitos e garantias sociais, consagrados inclusive nas 
mais diversas constituições federais, como é o caso da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, que nos seus artigos 6º ao 11 trata 
sobre direitos sociais, além de mencionar outros ao longo do seu texto. 
Essas ações por parte do Estado podem ser prestadas de forma direta 
ou até mesmo indireta, com a ajuda da iniciativa privada, por exemplo  
(DO VAL TAVEIRA, 2010).

Hofling (2001, p. 31) afirma que, 

É possível [...] considerar Estado como o conjunto de instituições 
permanentes – como órgãos legislativos, tribunais, exército e outras 
que não formam um bloco monolítico necessariamente – que pos-
sibilitam a ação do governo.

Nesse cenário, as políticas públicas seriam vistas como a ação do 
Estado, na sua função governamental, que, por meio de programas de 
governo, traça ações para determinados setores da sociedade. Nesse 
contexto, as políticas públicas representam a participação que o Estado 
exerce na tentativa de equilibrar, manter e criar bem-estar em socie-
dade, agindo de acordo com as reais necessidades dos grupos sociais. 
Políticas Públicas que podem ter diversas finalidades, como sociais, 
que é o caso das ações voltadas para a saúde, a educação, o emprego ou 
para a previdência; fiscais, como as políticas fiscais e monetárias ou até 
mesmo outras finalidades, como científicas, agrícolas e etc (GELINSKI; 
SEIBEL, 2008).

Assim, quando o Estado não consegue prover a sociedade com os 
recursos básicos necessários ao bem-estar social, abre-se espaço para a 
discussão de quais instrumentos poderiam ser usados de forma eficaz 
nesse propósito, ou pelo menos na atenuação desse problema. A partir daí, 
as políticas públicas estão sempre relacionadas como opção de resolução 
dessas dificuldades enfrentadas pela forma de gestão da máquina pública. 
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Uma alternativa de política pública social, que se mostra bastante 
interessante é a criação ou melhoramento, onde já existem, de programas 
nas áreas do esporte e do lazer, podendo ser utilizadas como instrumentos 
de estímulo e de direção na vida das pessoas, principalmente dos jovens, 
possibilitando a inserção destes em meios sociais heterogêneos e dimi-
nuição das atividades de risco; podendo atuar de maneira complementar 
a serviços públicos de qualidade ofertados, dando uma perspectiva de 
vida mais otimista às pessoas mais afetadas pelas situações que lhes 
conferem um lugar em zonas de vulnerabilidade.

Alguns estudos, como o de Souza, Souza e Fidelis (2009), apontam 
que as experiências pelas quais as pessoas passam, ligadas a processos 
de exclusão e de desigualdades sociais, privações de bens e serviços, 
acabam por gerar sensações negativas nelas, além de criar uma falta de 
empatia e solidariedade com o próximo. A ausência de práticas esportivas, 
desvios de formação ética e cultural e construção de valores dificultam 
a criação do senso de democracia, estimulando um sentimento de não 
pertencimento à comunidade. 

Essa sensibilidade mostra ter mais impacto nos jovens, que, quando 
se veem à margem das oportunidades ofertadas pela sociedade, acabam 
sendo atraídos por alternativas mais viáveis naquele momento. Entre elas 
está a criminalidade, pois por meio dela, muitas vezes, as pessoas conse-
guem ser notadas e ter certo status social, externando seus sentimentos 
negativos e o desejo de tomar dos outros algo que lhes foi negado pela 
sociedade (SOUZA et al., 2009). É preciso que o esporte e o lazer sejam 
vistos como meios de inserção social e práticas de cidadania, e que as 
ações voltadas para as suas atividades sejam formas de democratizar e 
universalizar seu acesso a todas as pessoas. 

No Brasil, podem ser citados alguns programas relacionados ao 
desenvolvimento regular de atividades voltadas ao esporte e lazer. Entre 
eles, é possível citar o Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) 
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– proporcionando a prática de atividades físicas e culturais a diversos 
grupos de pessoas, inclusive com formação de gestores na área. Outro que 
se destaca é o Programa Segundo Tempo, que promove o desenvolvimento 
cidadão de crianças, adolescentes e crianças. Além desses já citados, existe 
a Rede Cedes, programa responsável pelo gerenciamento de grupos de 
pesquisa ligados à criação e à divulgação de conhecimento esportivo e 
do lazer. (BRASIL, 2018).

4 Centros de Desenvolvimento de Esporte 
Recreativo e de Lazer – Rede Cedes

Os Centros de Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer  
– Rede Cedes, foi implantado no ano de 2003 pelo Ministério do Esporte, 
sendo gerenciado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Esporte, 
em prol do fomento a estudos e pesquisas científicas e tecnológicas 
voltadas ao esporte no Brasil. Hoje, atua vinculado ao Departamento 
de Desenvolvimento e Acompanhamento de Políticas e Programas 
Intersetoriais de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (DEDAP), 
junto à Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão 
Social (SNELIS). 

A Rede Cedes trabalha com grupos de pesquisa vinculados a 
Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas sem fins lucrativos. 
Os eventos científicos e tecnológicos são estimulados por meio de perió-
dicos (que registram e difundem o conhecimento adquirido nas áreas de 
Educação Física, Esporte e Lazer); de publicações (impressas e digitais 
que contribuem com o desenvolvimento nessas áreas) (BRASIL, 2018).

Entre as diretrizes da Rede Cedes, é possível citar: o incentivo às 
políticas públicas de Esporte e Lazer e o consequente aperfeiçoamento dos 
programas e da formação de agentes envolvidos; compartilhamento de 
conhecimento produzido, dando mais democracia ao acesso à informação; 
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além de encontros e ações de grupos e pesquisadores da área, gestores e 
comunidade (FERRARI, 2012). 

Dessa forma, é nítida a contribuição que a Rede Cedes tem no processo 
de desenvolvimento de ações referentes ao Esporte e Lazer no país, seja 
por meio da produção científica e tecnológica na área, ou por meio da 
aproximação com os estados e municípios.

Assim sendo, a Rede Cedes se mostra um repositório apropriado como 
referência em termos de informações sobre o andamento das políticas 
públicas em Esporte e Lazer no país, sendo utilizado neste trabalho como 
fonte de dados secundários referente ao objeto de estudo. 

5 Breves Informações Gerais sobre do Rio 
Grande do Norte e os Municípios Estudados

O Estado do Rio Grande do Norte está localizado no extremo oriente 
do país, mais precisamente em sua região Nordeste, e ocupa algo em 
torno de 0,6% do território nacional e 3,4% do território nordestino 
(SANTOS, 2010). 

Atualmente, é dividido em quatro mesorregiões, sendo elas: a mesor-
região do Agreste Potiguar, a mesorregião Central Potiguar, a mesorregião 
Leste Potiguar e a mesorregião do Oeste Potiguar. 

A mesorregião do Oeste Potiguar possui uma população de 826.713 
habitantes, dispostos em uma área de 21.175 km², contando com uma 
densidade demográfica de 39,0 hab./km² e altitude de 203 m., contempla 
62 municípios, é a segunda mais importante e também segunda mais 
populosa do Estado, ficando atrás apenas da mesorregião do Leste 
Potiguar. Seu território é subdividido nas microrregiões de Umarizal, 
Chapada do Apodi, Médio Oeste, Serra de São Miguel, Pau dos Ferros, 
Vale do Açu e Mossoró, sendo esta última a mais importante (CIDADE 
BRASIL, 2012).



Vulnerabilidade Social e Políticas Públicas de Esporte e Lazer no Oeste Potiguar

132

Figura 1 – Mapa do RN com destaque para a mesorregião 
Oeste Potiguar e os 12 municípios estudados 

Legenda: 1 – Apodi; 2 – Areia Branca; 3 – Assú; 4 – Baraúna; 5 – Felipe Guerra;  
6 – Itajá; 7 – Mossoró; 8 – Pau dos Ferros; 9 – Portalegre; 10 – Serra do Mel;  

11 – Tenente Ananias; 12 – Umarizal.

Fonte: Wikipédia (2018)

Vale salientar que os 12 municípios estudados neste capítulo fazem 
parte de cinco das sete microrregiões que compõem a mesorregião do Oeste 
Potiguar, garantindo, assim, uma representatividade significativa do estudo. 

6 Políticas Públicas de Esporte e Lazer: 
municípios estudados e descrição dos dados

A seguir, são mostradas, em forma de gráficos e tabelas, as infor-
mações sobre a situação dos programas/projetos referentes às Políticas 
Públicas de Esporte e Lazer nas 12 cidades estudadas e a forma como essas 
políticas são ofertadas à população. Esses dados foram coletados a partir 
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dos questionários aplicados pela Rede Cedes aos gestores municipais de 
cada um dos municípios ao longo do ano de 2016.

No questionário mencionado foram analisados vários aspectos 
relativos ao Esporte e Lazer, subdivididos em eixos temáticos. Os dados 
apresentados neste trabalho são referentes ao terceiro eixo do questi-
onário, que trata especificamente das Políticas Públicas de Esporte e 
Lazer (Programas, Projetos e Eventos). As questões levantadas nesse eixo 
dizem respeito à existência de projetos descritivos em Esporte e Lazer, 
à instância responsável por eles, ao público-alvo atingido, à quantidade 
de programas, como eles são financiados, à variedade de atividades 
ofertadas, à frequência e duração de atendimento, à frequência de reuniões 
pedagógicas, à existência de coordenação, ao planejamento e à avaliação, 
além da forma de divulgação das políticas públicas. 

Grafico1 – Projetos Descritivos
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Fonte: Dados da pesquisa Rede Cedes-RN

Os dados apresentados no gráfico mostram que 59% das cidades 
estudadas possuem projetos descritivos voltados ao esporte e lazer, 33% 
das cidades não possuem e 8% não sabem responder.
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Gráfico 2 – Instância responsável

Fonte: Dados da pesquisa Rede Cedes-RN

No que diz respeito a instâncias responsáveis pelas políticas públi-
cas, pode-se observar por meio do gráfico que, nos 12 casos, o próprio 
município é responsável por essas ações, além disso, em um caso o estado 
também assume essa responsabilidade, em dois casos a união também 
é responsável, em três casos a responsabilidade é compartilhada com 
a iniciativa privada, em um caso as políticas são adotadas pelo pacto 
federativo, em um caso existe a iniciativa popular e em um outro há 
responsabilidade de OSCIP.

Gráfico 3 – Público-alvo

Fonte:Dados da pesquisa 2016 – Rede Cedes-RN
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Das políticas públicas desenvolvidas nas cidades estudadas, em nove 
delas o público-alvo são as crianças, em nove existem políticas voltadas 
aos jovens, em outras oito existem políticas voltadas a adultos, seis cidades 
possuem políticas voltadas aos idosos, uma cidade possui políticas voltadas 
a pessoas com deficiência e uma cidade não informou.

Gráfico 4 – Quantidade de Programas

Fonte:Dados da pesquisa Rede Cedes-RN

O gráfico mostra a quantidade de programas e de projetos que as cidades 
da região do Oeste Potiguar possuem, segundo foi citado nos questionários. 
A cidade de Serra do Mel apresenta cinco programas ou projetos; Felipe 
Guerra apresenta quatro. Tenente Ananias, Mossoró e Baraúna apresen-
tam três programas cada uma; Umarizal, Pau dos Ferros, Assú e Apodi 
apresentam dois programas, o município de Portalegre apresenta um, já 
Itajá e Areia Branca não apresentam nenhum programa ou projeto.
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Gráfico 5 – Divisão do Finciamento

Fonte: Dados da pesquisa rede CEDES-RN

Os dados coletados indicam que 100% dos projetos são financiados 
por recursos públicos, dos quais 67% são provenientes dos próprios 
municípios, 17% por meio de emendas, 6% são resultantes de associações, 
5% da união e 5% são captados de outras fontes.

Gráfico 6 – Variedade de atividades ofertadas

Fonte: Dados da pesquisa Rede Cedes-RN
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Com relação à variedade de atividades ofertadas em Esporte e Lazer, 
os dados dos gráficos mostram que a cidade de Assú possui 17 atividades, 
Baraúna possui 15, Mossoró e Felipe Guerra possuem 14, Umarizal possui 
10, Pau dos Ferros e Areia Branca possuem nove, Tenente Ananias, Serra 
do Mel e Itajá possuem oito, Apodi possui seis atividades e Portalegre 
possui quatro.

O quadro se refere à frequência e à duração de atendimento dos 
programas e projetos nas cidades do Oeste do Estado. Nessas cidades, 
as atividades são desenvolvidas por até mais de cinco vezes na semana 
e por até mais de duas horas.

Quadro 1 – Freqüência e duração de atendimento dos programas

Município Apodi Areia 
Branca Baraúna Assú Mossoró Pau dos 

Ferrosd

Frequência de 
Atendimento

Até 2x/ 
sem.

Até5x/ 
sem.

 Até 2x/ 
sem.

Até 4x/ 
sem.

5 ou mais 
vezes/
sem.

5 ou mais 
vezes/sem.

Duração do 
Atendimento Até 2h Até2h  Até2h Mais 

de 2h 
Mais 
de 2h Mais de 2h

Município Tenente
Ananias Umarizal Serra

do Mel
FFelipe 
Guerra Itajá Portalegre

Frequência de 
Atendimento

Até 4x/
sem.

Até 4x/
sem.

Até 2x/ 
sem.

Até 4x/ 
sem. -

5 ou mais 
vezes/ sem.

Duração do 
Atendimento

Mais 
de 2h Até 1h Mais 

de 2h
Mais 
de 2h -  Até 1hr

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN

O quadro mostra a presença e a frequência de reuniões pedagógicas 
das atividades desenvolvidas nas cidades estudadas da região Oeste.
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Quadro 2 – Freqüência das reuniões pedagógicas

  SIM
NÃO

  Semanal Mensal Bimestral Semestral Anual

Apodi   X        

Areia Branca           X

Baraúna       X    

Assú X        

Mossoró           X

Pau dos Ferros           X

Tenente Ananias         X  

Umarizal     X    

Serra do Mel       X  

Felipe Guerra X

Itajá -

Portalegre X

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN.

A partir dos dados, é possível extrair a informação de que sete cida-
des possuem planejamento das atividades desenvolvidas e sete cidades 
possuem avaliação das dessas atividades.

Quadro 3 – Planejamento e avaliação das atividades

  Planejamento Avaliação

Apodi SIM SIM

Areia Branca NÃO NÃO

Baraúna DE ACORDO COM 
A NECESSIDADE 

DE ACORDO COM 
A NECESSIDADE 

Assú SIM SIM

Mossoró SIM SIM

Pau dos Ferros - -

Tenente Ananias NÃO NÃO

Umarizal - -
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  Planejamento Avaliação

Serra do Mel SIM SIM

Felipe Guerra SIM SIM

Itajá - -

Portalegre SIM SIM

Total 7 7

Fonte: Dados da pesquisa – Rede Cedes-RN

Gráfico 7– Divulgação das Políticas Públicas

Fonte:Dados da pesquisa Rede Cedes-RN

O Gráfico 7 apresenta as formas de divulgação das políticas públicas 
em Esporte e Lazer. A internet representa 27% do total, os carros de som 
representam 23%, o rádio representa 20%, os cartazes, 17%, os panfletos, 
7% e os jornais, 6%.
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5 Considerações Finais

A partir das informações obtidas por meio dos questionários sobre 
políticas publicas em Esporte e Lazer nos municípios estudados, quanto 
ao aspecto referente a programas, projetos e eventos esportivos e de lazer 
existentes e ofertados à população, os dados dos gráficos e das tabelas 
mostram que quase 2/3 dos municípios possuem projetos descritivos 
voltados ao Esporte e Lazer, sendo que 100% deles são financiados por 
recursos públicos e a grande maioria é de responsabilidade da própria 
instância municipal. Essas ações parecem ter um maior foco em jovens 
e crianças, sendo divulgadas em grande parte por meio da internet e de 
carros de som. 

De acordo com os dados, os municípios que mais possuem programas/
projetos são Serra do Mel e Felipe Guerra, com cinco e quatro programas, 
respectivamente; já os que possuem menos são Areia Branca e Itajá, ambos 
não tiveram programas/projetos informados. Entre os municípios que 
apresentaram mais atividades esportivas estão: Assú (17), Baraúna (15), 
Mossoró (14) e Felipe Guerra (14). Quanto à frequência e duração dos 
programas, reuniões pedagógicas e planejamento/avaliação das atividades, 
os dados variam, não apontando grandes destaques.

Dessa forma, considerando as políticas públicas de Esporte e Lazer 
nos 12 municípios estudados, em geral, percebe-se um menor grau de 
vulnerabilidade social nos municípios de Serra do Mel e Assú, por outro 
lado, aponta-se um maior grau nos municípios de Areia Branca e Itajá. 
Vale ressaltar que existem outros indicadores que medem a vulnerabili-
dade social, porém este trabalho se deteve a analisar a variável Políticas 
Públicas de Esporte e Lazer. 
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