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RESUMO

No ano de 2010 o município de Volta Redonda foi classificado em primeiro lugar no Índice de
Desenvolvimento Esportivo do estado do Rio de Janeiro (IDE), passando a adotar o slogan
“Volta Redonda a Cidade do Esporte” em suas campanhas institucionais. O IDE consistiu no
mapeamento e classificação dos investimentos em equipamentos, instalações, recursos humanos,
projetos, ações e eventos na área esportiva na quase totalidade dos municípios do estado do Rio
de Janeiro. Considerando que: (i) o resultado alcançado por Volta Redonda é fruto de ações
empreendidas no município e (ii) as pesquisas de avaliação da efetividade dos programas sociais
de esporte em âmbito local ainda são incipientes, este trabalho tem como objetivo analisar suas
políticas públicas direcionadas à área esportiva e os principais atores do campo e suas ações,
buscando identificar regularidades, inovações e características locais que possam explicar o
resultado alcançado. A revisão bibliográfica abordou: (i) ciclo e análise das políticas públicas; (ii)
a evolução do esporte como política social no Brasil; (iii) o campo e os atores das políticas
públicas de esporte; (iv) editais e outras fontes de fomento ao esporte; (v) conceitos de esporte e
suas classificações; (vi) o esporte em Volta Redonda. Esta é uma pesquisa de natureza aplicada,
com abordagem predominantemente qualitativa, contendo, também, elementos quantitativos,
apoiando-se em entrevistas semiestruturadas, análise documental e levantamento de dados. Os
estudos aqui empreendidos são apresentados como estudo de caso, com dados coletados ao longo
dos anos de 2015 e 2016. Para o desenvolvimento dessa investigação, estabeleceu-se como
unidade de análise a cidade de Volta Redonda, sendo sua delimitação baseada nas ações das
políticas públicas de esporte desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Por
meio da análise dos dados, os principais resultados apontaram que Volta Redonda apresenta um
diferencial perante os demais municípios do estado do Rio de Janeiro, com destaque para sua
capacidade de obter recursos por meio de editais de financiamento e emendas parlamentares, sua
infraestrutura esportiva e o perfil dos atores locais. Entretanto, ainda precisa avançar na
estruturação e no desenvolvimento consistente de tais políticas públicas, com vistas à sua
efetivação enquanto direito social.
PALAVRAS CHAVE: Políticas Públicas; Políticas Públicas de Esporte; Poder Público Local.

ABSTRACT

In 2010, the municipality of Volta Redonda was ranked first in the Sports Development Index of
Rio de Janeiro state (IDE), adopting the slogan "Volta Redonda the City of Sport" in its
institutional campaigns. The IDE consisted of mapping and classifying investments in equipment,
facilities, human resources, projects, actions and events in the sports field in almost all
municipalities in Rio de Janeiro state. Considering that: (i) the results achieved by Volta Redonda
are the result of actions undertaken in the city; and (ii) the effectiveness evaluation research of
social sport programs at the local level are still incipient, this work aims to analyze their public
policies directed to the sports field and its mains actors, seeking to identify regularities,
innovations and local characteristics that can explain the result achieved. The bibliographic
review addressed: (i) the cycle and analysis of public policies; (ii) the evolution of sport as a
social policy in Brazil; (iii) the field and actors of public sports policies; (iv) edicts and other
sources of sports promotion; (v) sports concepts and their classifications; (vi) the sport in Volta
Redonda. It is a research of an applied nature, with a predominantly qualitative approach, also
containing quantitative elements, based on semi-structured interviews, documental analysis, and
data collection. The studies undertaken here are presented as a case study, with data collected
over the years 2015 and 2016. For the development of this research, the city of Volta Redonda
was established as a unit of analysis, and its delimitation based on the actions of the sport public
policies developed by the Municipal Sports and Leisure Secretariat. Through the analysis of the
data, the primary results indicated that Volta Redonda presents a differential in comparison to the
other municipalities of the state of Rio de Janeiro, with emphasis on its capacity to obtain
resources through financing announcements and legislative amendments, its sports infrastructure
and the profile of local actors. However, it is still necessary to progress in the structuring and
consistent development of such public policies regarding their implementation as a social right.
KEYWORDS: Public policy; Public Sports Policy; Local Government
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1 INTRODUÇÃO
O esporte é considerado um importante instrumento social, não somente como atividade
de lazer e competição, mas também como ferramenta para inclusão social e redução de problemas
relacionados à saúde e à educação (LANGLOIS; MÉNARD, 2013; ALVES; PIERANTI, 2007).
Esse conceito é reforçado pela Organização das Nações Unidas (2003), afirmando que
muito mais do que luxo ou forma de entretenimento, a prática do esporte se constitui como direito
humano essencial, permitindo que indivíduos de todas as idades tenham acesso a uma vida
saudável e plena.
No Brasil, a valorização e reconhecimento do esporte pelo poder público é relativamente
recente. As primeiras ações nesse campo datam da década de 1930, quando manifestações
esportivas passaram a ser controladas pelo poder público, com prioridade de intervenção no
esporte de alto rendimento, na organização de campeonatos e na preparação de seleções nacionais
para representação do país (MEZZADRI, 2000).
Somente a partir da década de 1980 esse quadro começa a tomar novos contornos, com a
Constituição Federal de 1988 que passa a reconhecer o esporte como direito social. Ela destaca o
papel central do Estado no fomento de práticas desportivas nos âmbitos formal e informal (NUNES;

CUNHA, 2014; BRASIL, 1988). Assim, a Constituição passa a exigir o protagonismo do poder
público na garantia de sua efetivação (BRASIL, 2016a).
Desta forma, o esporte passa a desempenhar um novo papel junto à sociedade brasileira,
sendo considerado um elemento importante de política social do país. Ressalta-se, também, sua
importância enquanto bem cultural, passível de ser legitimado como um direito de todos
(MEZZADRI, 2000).
Com a implantação desse preceito constitucional, o Governo Federal passou a
desenvolver uma série de ações nas áreas de esporte e lazer, com destaque para a instituição do
Ministério do Esporte, em 2003, que surge com o desafio de centralizar as políticas públicas da
área (NUNES; CUNHA, 2014). A partir de então, foram implementados vários programas e
projetos, visando afirmar o esporte como direito de todos e dever do Estado (ALVES;
PIERANTE, 2007).
Como relevantes ações implementadas pelo novo Ministério destacam-se: (i) o
desenvolvimento da Política Nacional do Esporte (PNE); (ii) a realização das Conferências
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Nacionais, que se desdobram em Estaduais e Municipais; (iii) o incentivo à organização de
Conselhos de Esporte e (iv) a criação de incentivos fiscais e financiamentos públicos por meio de
editais (SOUSA et al., 2010; ALVES; PIERANTI, 2007).
Os princípios norteadores dessas ações incluem a reversão do quadro atual de injustiças,
exclusão e vulnerabilidade social; o esporte e o lazer como direito de todos e dever do Estado; a
universalização e a inclusão social; a democratização da gestão e da participação (SOUSA et al.,
2010, p. 20).
Diante do reconhecimento do esporte como direito humano e fenômeno social expressivo,
torna-se essencial o monitoramento das ações governamentais nos âmbitos municipal, estadual e
federal, a fim de garantir os direitos previstos na Constituição.
Cabe notar que o papel do gestor público é fundamental nesse processo, especialmente no
sentido de possibilitar reflexões sobre questões críticas, como as funções prioritárias para o
exercício do esporte, as vocações da cidade e os direitos fundamentais do cidadão. Entretanto,
pesquisas de avaliação da efetividade dos programas sociais de esporte em âmbito local ainda são
bastante incipientes (SANTOS; ANDRADE; SANTOS, 2014).
Por isso, faz-se importante o entendimento do esporte enquanto objeto de política pública,
que vêm se mostrando cada vez mais presente nas reivindicações sociais que visam à melhoria da
qualidade de vida da população (OLIOSI, 2011).
Nesse contexto, encontra-se o objeto de estudo desta pesquisa: analisar as políticas
públicas direcionadas para a área esportiva no município de Volta Redonda e os principais atores
do campo e suas ações, buscando identificar suas regularidades, inovações e características
locais. A cidade de Volta Redonda foi considerada, em 2010, pela Superintendência de Desportos
do Estado do Rio de Janeiro (SUDERJ) como a cidade com o melhor Índice de Desenvolvimento
Esportivo (IDE)1 do estado. A partir deste reconhecimento o município passou a adotar o slogan
“Volta Redonda a Cidade do Esporte” em suas campanhas institucionais.
Assim, a presente pesquisa se propõe a realizar uma análise dessas políticas públicas e dos
atores locais envolvidos neste processo, buscando responder à seguinte questão: Qual o
diferencial das políticas públicas de esporte em Volta Redonda que a levou a se intitular como

1

Para estabelecer o IDE, foi realizado um mapeamento da quase totalidade dos municípios do estado do Rio
de Janeiro, considerando o georreferenciamento das políticas públicas. A pesquisa incluiu a análise de investimento
em equipamentos, instalações, recursos humanos, projetos, ações e eventos, dentre outros (TAVARES, 2011).
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“Cidade do Esporte”?
Procura-se, com isso, investigar a atuação dos atores locais e do poder público; a
estruturação das políticas públicas de esporte; e a percepção dos usuários dessas políticas
públicas e da infraestrutura esportiva do município.
Espera-se, desse modo, compreender o espaço social no qual se desenvolvem as políticas
públicas dessa área, visando desvendar sua dinâmica de funcionamento, produção e efetividade,
buscando compreender a solidez dos fundamentos que levaram os gestores municipais à
autodenominação de “cidade do esporte”, bem como indicar práticas que possam ser utilizadas
como referência para outros municípios e melhorias para aprimoramento das ações
empreendidas.

1.1Objetivos
1.1.1 Objetivo geral
Analisar as políticas públicas direcionadas para a área esportiva no município de Volta
Redonda e os principais atores do campo e suas ações, buscando identificar regularidades,
inovações e características locais que levaram a cidade ao primeiro lugar no Índice de Esportivo
do Estado do Rio de Janeiro e sua consequente autodenominação como “Cidade do Esporte”.
1.1.2 Objetivos específicos
•

Identificar a percepção de atores locais com atuação no poder público, sobre as políticas
públicas de esporte no município de Volta Redonda;

•

Analisar o papel dos investimentos federais, estaduais e municipais na implantação e no
desenvolvimento das políticas públicas de esporte no município;

•

Mapear a estrutura esportiva da cidade de Volta Redonda;

•

Descrever e analisar a metodologia utilizada pelo governo do estado do Rio de Janeiro para
elaborar o IDE;

•

Verificar a percepção dos participantes do maior programa público de prática esportiva do
município.
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1.2 Justificativa
O estudo realizado pela SUDERJ, para o mapeamento das políticas públicas de esporte no
estado e consequente composição do IDE, teve um caráter quantitativo para a classificação das
variáveis abordadas. Entretanto, sabe-se que o sucesso de qualquer política pública pode sofrer
influências de ordem ideológica, cultural, econômica, política (FARIA, 2005), além de outros
fatores como liderança mobilizadora, mobilização da sociedade, capacidade empreendedora
local, capacidade técnica, dentre outros.
A relevância do tema também se apresenta como um fator importante, uma vez que a
eficiência, eficácia e adequação das políticas públicas de esporte são fundamentais para o
desenvolvimento social, a melhoria da saúde e qualidade de vida da população (SOUSA et al.,
2010).
Dessa forma, faz-se importante complementar o estudo realizado pela SUDERJ por meio
de uma investigação mais profunda, avançando na compreensão das percepções dos atores
envolvidos, dos processos de implementação, desenvolvimento e avaliação dessas políticas
públicas e na percepção da população atendida.

1.3 Delimitação da pesquisa
Esta pesquisa investiga o fenômeno contemporâneo das políticas públicas de esporte no
município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Para isso, foram analisadas as ações de
fomento ao esporte promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no período de 2015
e 2016, por meio de análise documental, entrevistas e levantamento de dados (survey).
Como delimitação, aponta-se o fato de que não foram consideradas as demais políticas
públicas de esporte desenvolvidas por outros órgãos do governo municipal local. Como objetos
de estudo, foram entrevistados: cinco ex-secretários de esporte, três coordenadores/professores
dos projetos esportivos, um assessor administrativo, além de alunos do Programa Viva a Melhor
Idade (que atende adultos a partir de 50 anos), desconsiderando outros grupos que possam
influenciar no resultado da pesquisa.
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1.4 Organização dos capítulos
Este trabalho está estruturado em quatro capítulos. O primeiro, considerado a introdução,
aborda a contextualização, a definição do problema da pesquisa, o objetivo geral, os objetivos
específicos, a justificativa e as delimitações da pesquisa. No segundo capítulo, é apresentado o
referencial teórico, que discute sobre o ciclo e a análise das políticas públicas, o esporte como
política social e o esporte em Volta Redonda. No terceiro capítulo estão descritos os
procedimentos metodológicos utilizados para desenvolver a pesquisa, com justificativa das
escolhas epistemológicas e dos caminhos metodológicos estabelecidos. No capítulo quatro é
apresentada a análise e interpretação dos resultados da pesquisa, e por fim as considerações
finais.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Ciclo e análise de políticas públicas
Política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar problema público, e a razão para o
seu estabelecimento é o tratamento ou a resolução de um problema entendido como relevante
para a coletividade. Alguns autores resumem seu conceito como “colocar o governo em ação
(SECCHI, 2014; SOUZA 2006).
Toda política pública tem como premissa básica a democratização do acesso a um
determinado bem social, a fim de reduzir a desigualdade existente em sua distribuição na
sociedade (SANTOS; ANDRADE; SANTOS, 2014). Sua elaboração se dá pela ação da
administração pública, com o objetivo de resolver questões políticas, sociais e econômicas, além
de tomar decisões conforme a capacidade do governo em atingir determinado objetivo (BIER et
al., 2016). Porém, pela complexidade do processo, o governo considera as opiniões e decisões de
outros setores envolvidos, gerando uma interação de atores sociais (HOWLETT; RAMESH2
apud BIER et al., 2016).
Assim, políticas públicas são construções participativas, que visam a garantia dos direitos
sociais dos cidadãos, extrapolando a dimensão do Estado, referindo-se a todos os espaços e
formas de organização social que buscam a concretização dos direitos humanos e o atendimento
às demandas sociais (NUNES; CUNHA, 2014; CARVALHO, 2002). Nesse sentido, o papel das
políticas públicas é ajustar seus conceitos à realidade, promovendo investimentos e determinando
o impacto social gerado por sua aplicação, por meio de um modelo de gestão coerente (ALVES;
BERTAZZOLI; AMARAL, 2005).
Para Bier et al. (2016), entender seu processo de elaboração não é tarefa simples. Sendo as
políticas públicas complexas por natureza, uma vez que ocorrem em um ambiente tenso e de alto
grau de densidade política, onde são visíveis as relações de poder, extremamente problemáticas,
entre atores do Estado e da sociedade, faz-se necessário o uso de ferramentas que apoiem a sua
análise e o seu modo de funcionamento. Nessa perspectiva, o Ciclo de Políticas Públicas destacase por organizar a trajetória de uma política pública em fases sequenciais e interdependentes
2

HOWLETT, M.; RAMESH, M. Studying public policy: policy cycles and policy Subsystems.
Tradução de Francisco G. Heidemnann. Toronto: Oxford University Press, 2003. Digitado.
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(SECCHI, 2014; RUA, 2009; SOUZA, 2006), conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 - Ciclo de Políticas Públicas
Fonte: RUA (2009).

Como se pode observar, as fases sequenciais do processo de produção de uma política
pública englobam: (i) a formação da agenda, que ocorre com o reconhecimento de um problema
político, passando o assunto a ser analisado por autoridades dentro e fora do governo; (ii) a
formação de alternativas, que abrange as propostas para resolução do problema incluído na
agenda; (iii) a tomada de decisão, que consiste no conjunto de decisões sobre o núcleo da política
formulada; (iv) a implementação, que abrange a intervenção na realidade por meio das decisões
estabelecidas para uma determinada política; (v) o monitoramento, que acompanha a
implementação, e inclui uma série de procedimentos de apreciação dos processos adotados; e (vi)
a avaliação que, juntamente com o monitoramento, constitui um conjunto de procedimentos de
análise dos resultados de uma política, com base nos critérios estabelecidos, facilitando a
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consecução dos objetivos pretendidos, subsidiando os gestores quanto aos ajustes necessários
(RUA, 2009).
Políticos, pesquisadores e burocratas utilizam tal ciclo como esquema para compreensão e
comparação dos processos políticos, análise de soluções implementadas e entendimento do
momento de extinção de uma política pública (MUZZI, 2014).
Apesar de aparentar uma sequência lógica, suas etapas não são um processo linear, mas
uma unidade contraditória em que o ponto de partida não está claramente definido, podendo
ocorrer simultaneamente ou apresentar-se parcialmente superpostas (RUA, 2009). Entretanto, a
compreensão de cada uma das fases do ciclo é fundamental para que as políticas públicas possam
ser construídas e implementadas com o objetivo de responder às demandas sociais, possibilitando
ao gestor a compreensão dos processos e auxiliando-o na análise e reflexão do aperfeiçoamento
das políticas públicas, melhorando as condições da sociedade. Para tanto, é essencial a
interpretação e a reinterpretação dos fatos ocorridos no ciclo dessas políticas públicas para
aprimorar as ações realizadas (MEZZADRI; SILVA; FIGUERÔA, 2015; MEZZADRI, 2011;
RUA, 2009).
Assim, a utilização dessa estrutura ajuda a organizar as ideias, sendo uma ferramenta
analítica que pode ser utilizada por todas as esferas do governo, contribuindo com políticos,
administradores e pesquisadores para a criação de um referencial (BIER et al., 2016; SECCHI,
2014). Nesse sentido, Starepravo (2011, p. 178) compreende políticas públicas como “uma
estratégia de intervenção e regulação do Estado, objetivando alcançar resultados ou produzir
certos efeitos no que diz respeito a um problema ou a um setor da sociedade”. Para o autor, as
políticas sociais representam o modo de intervenção no tocante à garantia dos direitos à
educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, esporte dentre outros.
De modo geral, percebe-se que os estudos do ciclo das políticas públicas vêm se tornando
mais presentes no cotidiano dos gestores públicos; porém, essa estrutura ainda se apresenta
bastante desigual nas esferas de governo e nas regiões do país (BRASIL, 2014).
Importante também destacar que não se deve pensar tais políticas públicas como
fenômenos pontuais e isolados do contexto social, pois elas requerem o mapeamento do espaço
social onde são desenvolvidas, o entendimento das relações entre os atores e a compreensão dos
processos de elaboração e implementação dessas políticas (STAREPRAVO, 2011).
Para sua melhor análise e interpretação, foram criados instrumentos de classificação
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denominados tipologias, que as enquadra a partir de suas características. Para Muzzi (2014), as
tipologias servem como guias para os analistas de política pública, visando sintetizar sua
descrição e embasar sua análise. Uma das abordagens mais conhecidas foi desenvolvida por
Theodore Lowi, que classifica as políticas públicas em quatro tipos, baseando-se em dois
critérios: o impacto da política na sociedade (restrito ou ampliado) e o espaço onde acontecem as
negociações em torno dos conflitos gerados (LIMONTI; PERES; CALDAS, 2014; RUA;
ROMANINI, 2013).
As tipologias de Lowi abrangem: (i) Políticas Distributivas, que privilegiam grupos
específicos da comunidade, utilizando recursos da coletividade, como grupos sociais, categorias
de pessoas, localidades, regiões, dentre outros. Alguns exemplos dessa política são a construção
de hospitais, escolas, pontes, estradas, salário-desemprego, benefícios de prestação continuada e
empreendimentos econômicos; (ii) Políticas Redistributivas, que distribuem bens ou serviços para
segmentos específicos da população por meio de recursos provenientes de outros grupos,
envolvendo setores sociais mais abrangentes, como a reforma agrária, a distribuição de royalties
do petróleo e a política tributária. Algumas vezes essas políticas se apresentam de forma
conflituosa; (iii) Políticas Regulatórias, que estabelecem algumas condições e obrigatoriedades,
nas quais os custos e benefícios podem privilegiar um interesse restrito ou ser disseminados
equilibradamente, com pequena ou grande abrangência. São mais visíveis ao público, como as
leis de trânsito, o código florestal, a legislação trabalhista, dentre outros; (iv) Políticas
Constitutivas ou Estruturadoras, que abrangem normas e procedimentos para formulação e
implementação das demais políticas públicas, tendo como característica a consolidação da
política, como as constituições diversas, os regimentos do Poder Legislativo e do Congresso
Nacional, dentre outros (RUA; ROMANINI, 2013; SOUZA, 2006).
Outra importante tipologia foi desenvolvida por James Wilson, que adotou critérios de
distribuição de custos e benefícios das políticas públicas na sociedade. Sua tipologia corrobora
com a de Lowi e a complementa: (i) política clientelista, na qual os custos são coletivizados, mas
os benefícios são concentrados em certos grupos, assemelhando-se à política distributiva de
Lowi; (ii) política de grupo de interesses, onde os custos e os benefícios são concentrados sobre
certas categorias, identificando-se com a política redistributiva de Lowi; (iii) política
empreendedora, que propõe benefícios coletivos a partir de custos concentrados em poucos
grupos; e (iv) política majoritária, que se pauta por custos e benefícios distribuídos a toda a
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coletividade.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2014), a
partir da Constituição de 1988, o Estado brasileiro tem atuado de forma progressiva na promoção
de políticas sociais; entretanto, no que se relaciona ao aprimoramento da capacidade de
formulação e avaliação de programas ainda, ainda há uma defasagem.
BIER et al. (2016) também registram mudanças gradativas nas características do Estado,
percebendo, contudo, a necessidade de maior participação dos cidadãos no controle e na
fiscalização das ações governamentais, incluindo os processos de criação e implementação de
políticas públicas. Importante ressaltar que essa participação não é tão simples, pois envolve
elementos como cultura, contexto social e político.
Os mesmos autores afirmam que o modelo de gestão pública brasileiro ainda é ineficaz,
dificultando o enfrentamento dos principais problemas que assolam a sociedade. Essa deficiência
leva à necessidade de uma reestruturação da administração pública, com prioridade para o
fortalecimento da cidadania ativa e da democracia.
Diversos estudiosos reforçam a importância da participação da sociedade no controle e na
fiscalização das ações do Estado, bem como nos processos de criação de implementação das
políticas públicas. Com isso, é primordial a consolidação da reestruturação administrativa das
diversas esferas do governo, com vistas ao incentivo, facilitação dos processos democráticos e
participação ativa dos cidadãos, que devem deixar de ser simples receptores de benefícios para se
tornarem agentes de mudança (BIER et al., 2016).
Desse modo, um novo modelo de serviço público origina-se da tradição humanista
democrática, tendo como prioridade a cidadania e a comunidade, apresentando como principais
características o serviço aos cidadãos, e não aos consumidores; a valorização da cidadania acima
do empreendedorismo; o pensamento estratégico e a ação democrática; e a valorização das
pessoas, não apenas da produtividade (DENHARDT; DENHARDT3 apud BIER et al., 2016).
Para Muzzi (2014), essa moderna administração pública apresenta características
importantes como transparência, flexibilização da gestão, participação popular, proposição de
soluções em rede, acesso à informação, qualidade dos serviços prestados, controle e
responsabilização dos administradores públicos, desenvolvendo políticas públicas de última

3
DENHARDT, R. B.; DENHARDT, J. V. The New Public Service: serving, not steering. New York: M.E.
Sharp, 2003.
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geração. Entretanto, destaca a importância da preocupação com a sustentabilidade dos resultados
alcançados no médio e longo prazo em prevalência das soluções imediatistas, gerando resultados
sólidos para além de alguns ciclos de governo.
As práticas participativas nas políticas públicas envolvendo a cogestão entre o Estado e a
sociedade são fundamentais e podem se dar por diversas formas, incluindo canais
institucionalizados, como os orçamentos participativos, os conselhos gestores e as parcerias entre
o Estado e a sociedade, realização de fóruns de iniciativa civil e ações informais, como internet,
pesquisas e movimentos de consumidores e usuários (ALBUQUERQUE, 2004).
Carneiro (2006) destaca a importância dos conselhos como canais institucionalizados de
comunicação que fortalecem as relações entre o Estado e a sociedade, tornando-se
corresponsáveis pela elaboração, monitoramento e avaliação das políticas públicas, inferindo
sobre normas, procedimentos, consensos e construção de identidades sociais.
Outra ação primordial tem sido a descentralização das políticas sociais, nas quais as ações
do governo municipal têm se tornado cada vez mais importantes em função da proximidade com
a comunidade local, o que facilita o atendimento das demandas da população. Essa
descentralização tem exigido novas práticas políticas e administrativas pelos governos locais,
visando ao estabelecimento de ações mais consistentes e efetivas (FARAH, 2006).
Assim, os governos municipais assumem um papel importante para as políticas públicas,
mobilizando a comunidade local para essa administração compartilhada, gerando maior
sustentabilidade em torno de objetivos comuns.

2.2 A evolução do esporte como política social no Brasil
Os primeiros registros da ação do Estado em relação ao esporte no Brasil datam de 1937,
quando foi criada a Divisão de Educação Física do Ministério da Educação e Cultura (NUNES;
CUNHA, 2014). Em 1939, foi instituída a primeira legislação esportiva e o Conselho Nacional de
Desportos, momento no qual o Estado passou a ter poder de interferência sobre as organizações
esportivas (clubes e times), de administração (federações e confederação) e nas competições
organizadas no país (ALVES; PIERANTI, 2007).
Após um período relevante sem registro de novidades institucionais no campo, em 1970 a
Divisão de Educação Física foi transformada em Departamento de Educação Física e Desportos,
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mantendo-se vinculada ao Ministério da Educação e Cultura e, em 1978, tornou-se uma
Secretaria de Educação Física e Desporto, ligada ao mesmo Ministério, onde permaneceu até
1989 (BRASIL, 2016b; ALVES; PIERANTI, 2007).
Conforme já abordado na introdução, a Constituição Federal de 1988 foi um marco na
institucionalização do esporte na agenda de políticas públicas. Com o processo de
redemocratização do Brasil e a contemplação do esporte e do lazer como direito social, ficou
evidenciada a necessidade de se buscar alternativas mais democratizantes para a ação do poder
público no setor (STAREPRAVO, 2011).
Ainda que a Constituição abrangesse um novo conceito de esporte, o Brasil permaneceu
até 1993 sem uma lei específica que acompanhasse o texto constitucional. Para sua efetivação,
em 1993 foi sancionada a Lei nº 8.672/1993, também conhecida como Lei Zico, que determinou
esses novos conceitos e princípios, contemplando o reconhecimento das três manifestações
esportivas: esporte-educação, esporte-participação e esporte-rendimento (STAREPRAVO, 2011;
TUBINO, 2010). Cabe também ressaltar que, durante a década de 1990, o esporte passou por
várias configurações institucionais na esfera da administração pública federal.4
Para Veronez (2005), contudo, a promulgação da Constituição não gerou mudanças
significativas no setor esportivo, que possibilitassem a ampliação da participação da população,
objetivando sua universalização.
O ano de 2003 foi um marco na história do esporte no país, por ter alcançado a posição de
Ministério autônomo, centralizando as políticas públicas de esporte e lazer (NUNES; CUNHA,
2014; STAREPRAVO, 2011). Tal mudança repercutiu na sociedade ao romper com o paradigma
do esporte como manifestação fechada e restrita, reforçando-o como fenômeno social universal e
instrumento de equilíbrio social (ALVES; PIERANTI, 2007).
O Ministério do Esporte é responsável por construir uma Política Nacional de Esporte.
Além de desenvolver o esporte de alto rendimento, trabalha ações de inclusão social por
meio do esporte, garantindo à população brasileira o acesso gratuito à prática esportiva,
qualidade de vida e desenvolvimento humano (BRASIL, 2016b).

4

As configurações institucionais do esporte na esfera da administração pública federal na década de 1990
seguiu a seguinte cronologia: Secretaria de Desportos da Presidência da República, Secretaria de Desportos
vinculada ao Ministério da Educação, Ministério de Estado Extraordinário do Esporte, Instituto Nacional de
Desenvolvimento do Desporto, Ministério do Esporte e Turismo (STAREPRAVO, 2011).
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Com a consolidação desses novos entendimentos, o esporte se fixou à política pública
social, seja como redutor de índices negativos5 ou como fomentador de ações sociais6,
aproximando-se dos campos da saúde e da educação, uma vez que se tornou reconhecido como
fundamental para o desenvolvimento humano (ALVES; PIERANTI, 2007).
Bueno (2008) considera sua expansão como fenômeno mundial, devido aos grandes
eventos e espetáculos esportivos dos últimos anos, que passaram a despertar a atenção da
população para a necessidade do direito de participação.
Em atendimento às diversas demandas e em respeito às manifestações esportivas
reconhecidas na Constituição Federal Brasileira de 1988, o Ministério do Esporte implantou uma
estrutura administrativa composta por quatro secretarias, que inicialmente foram representadas
por uma Secretaria Executiva, uma Secretaria Nacional de Esporte Educacional (SNEED), uma
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento (SNEAR) e uma Secretaria Nacional de
Desenvolvimento de Esporte e Lazer (SNDEL), além do Gabinete do Ministro e do Conselho
Nacional de Esporte (CNE). Assim, os projetos e programas públicos ganharam destaque como
possibilidades de democratização do setor (MEZZADRI; SILVA; FIGUERÔA, 2015;
STAREPRAVO, 2011).
O CNE é um órgão colegiado de deliberação, normatização e assessoramento, também
vinculado diretamente ao Ministério do Esporte, que tem por objetivo fortalecer a organização,
gestão, qualidade e transparência do desporto nacional, além de desenvolver programas que
promovam a massificação planejada da atividade física para toda população (BRASIL, 2016b).
Em 2011, por meio do Decreto Federal nº 7.529, houve uma reformulação estrutural
significativa no Ministério do Esporte, sendo sua configuração alterada para Secretaria Executiva,
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento (SNEAR), Secretaria Nacional de Esporte,
Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS) e Secretaria Nacional de Futebol e Defesa do
Torcedor (SNFDT), conforme pode ser observado no organograma apresentado na figura 2
(STAREPRAVO; MEZZADRI; MARCHI JUNIOR, 2015).

5

Os índices negativos abrangem doenças, evasão escolar, uso de drogas e criminalidade.

6

Ações sociais que buscam ser fomentadas: aumento da autoestima, cooperação, solidariedade e a inclusão

social.
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Figura 2 - Organograma atual do Ministério do Esporte
Fonte: Ministério do Esporte, 2016.7

Em análise comparativa da estrutura ministerial anterior, observa-se a fusão entre a
Secretaria Nacional de Esporte Educacional e a Secretaria Nacional de Desenvolvimento do
Esporte e Lazer, dando origem à Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão
Social, a manutenção da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento e a criação da
Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor demonstra a supervalorização
de um único esporte – o futebol – e a coerência com o histórico de distinção do alto rendimento
nas políticas públicas de esporte e lazer no Brasil (SILVA; BORGES; AMARAL, 2015;
STAREPRAVO; MEZZADRI; MARCHI JUNIOR, 2015).
Silva, Borges e Amaral (2015) justificam a restruturação do Ministério do Esporte em
função da atual agenda política, tendo ele o desafio de realizar os megaeventos esportivos nos
últimos anos. Importante, também, explicitar o que cada um desses órgãos realiza no âmbito do
Ministério do Esporte.

7
Disponível em: <http://portal.esporte.gov.br/institucional/organograma/organograma.jsp>. Acesso em: 23
mai. 2016.
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A Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS) é
responsável pela implantação de diretrizes relativas aos programas esportivos
educacionais, de lazer e de inclusão social, compondo a política e o Plano Nacional de
Esporte com proposições pertinentes a sua área de atuação. A Secretaria Nacional de
Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor (SNFDT) é responsável pela promoção de
ações para o melhoramento do futebol como um todo no Brasil, entre elas o incentivo a
uma cultura de respeito aos direitos do torcedor. Por fim, a Secretaria Nacional de
Esporte de Alto Rendimento (SNEAR) é responsável pela implantação de decisões
relativas aos programas de desenvolvimento do esporte de alto rendimento, também
compondo o Plano Nacional de Esporte com temas de sua área (BRASIL, 2016a).

As ações do Ministério estão sintetizadas no Plano de Desenvolvimento do Esporte
(PDE), em torno de algumas diretrizes, como
democratizar o acesso ao esporte e ao lazer; promover o desenvolvimento humano e a
inclusão social; fomentar a produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico;
fortalecer o esporte de alto rendimento; articular e implementar políticas intersetoriais
para formação da cidadania, saúde e qualidade de vida; implementar e desenvolver o
sistema nacional de esporte e lazer; fomentar a indústria nacional e a cadeia produtiva do
esporte e do lazer; potencializar o desenvolvimento do esporte escolar; ampliar e
qualificar a infraestrutura de esporte e do lazer no país (SCHWARTZ et al., 2010, p. 41).

O Ministério do Esporte também ficou responsável por instituir a Política Nacional de
Esporte (PNE) utilizando-a como referência na elaboração das políticas públicas (NUNES;
CUNHA, 2014; OLIOSI, 2011). Para tanto, essa política deve estar ajustada a estratégias que
visem à superação de obstáculos, estabelecendo ações para o alcance dos objetivos propostos
(TUBINO, 2010).
De acordo com o órgão, para que o esporte se efetive como política de Estado, é
necessário que seja estabelecida uma rede de cooperação e intervenção conjunta entre a União, os
estados, os municípios, os entes não governamentais e a iniciativa privada, visando sua
consolidação de forma contínua (BRASIL, 2005).

Nessa perspectiva, a PNE estabeleceu

objetivos e diretrizes que incluem a democratização do acesso, a formação de uma rede de
cooperação com outras esferas do governo e da sociedade, a busca pela diversificação do
financiamento nas três dimensões esportivas8 – educacional, de participação e de rendimento –,
além da atribuição de cada instância governamental para essa área (OLIOSI, 2011; MEZZADRI,
8
Dimensões sociais do esporte, preconizadas no artigo 217 da Carta Magna da Constituição Federal de
1988, onde o esporte educacional abrange a prática nas organizações educativas, como escolas e projetos sócio
esportivos, tendo como finalidade o ensino da cultura esportiva, a inclusão e a construção da cidadania; o esporte de
participação, voltado para a prática do esporte como lazer, visando a integração social, saúde e qualidade de vida; e o
esporte de rendimento, que tem por finalidade obter resultados de alta performance, além de possibilitar a integração
entre pessoas e comunidades (SOUSA et al., 2010).
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2011). Para Nunes e Cunha (2014), o poder público tem uma relevante tarefa de estimular a
prática esportiva abrangendo essas três dimensões do esporte.
Importante mencionar que a partir da nova Constituição Federal ocorreu um processo de
descentralização das políticas sociais no país, levando à reformulação da gestão pública das
diversas esferas do governo. O papel do governo federal foi redefinido, tornando-se responsável
pela coordenação das políticas públicas sociais, enquanto estados e municípios assumiram a
maior parte da sua execução (NUNES; CUNHA, 2014).
Nessa perspectiva, como principais atribuições das instâncias governamentais, destacamse, a União, por meio dos ministérios e seus setores, que deve considerar o esporte em toda sua
abrangência social; os estados, que devem formular e aplicar as políticas e Planos Estaduais de
Esporte; e os municípios, por meio do desenvolvimento de práticas esportivas comunitárias, além
da responsabilidade direta nas escolas (OLIOSI, 2011).
De acordo com Amoras e Rodrigues (2015), a atuação dos municípios é extremamente
importante nesse processo, pois é a esfera do governo que se encontra mais próxima da
população, facilitando o entendimento das suas demandas, permitindo maior direcionamento às
suas necessidades.
Nesse contexto, a instituição de um Conselho Gestor é considerado importante canal de
participação da comunidade com a gestão pública municipal, sendo condição para que o
munícipio tenha acesso a verbas estaduais e federais para programas sociais locais (BASTOS,
2008).
A criação das conferências e o incentivo à instituição dos conselhos de esporte
(municipais, estaduais e nacional) também foram mecanismos utilizados pelo Ministério do
Esporte para a elaboração do processo de produção de agenda e priorização das ações,
estimulando a criação de arranjos institucionais para a ampliação do engajamento da população,
visando a uma maior participação da sociedade civil no processo de implementação e avaliação
das políticas públicas (SOUSA et al., 2010; LINHALES, 2001).
As Conferências de Esporte e Lazer se configuram como espaços de debate, formulação e
deliberação de políticas públicas (TUBINO, 2010), sendo oportunidades para a mobilização e o
envolvimento de representantes da sociedade nas discussões, tornando-se elemento crítico para a
efetiva consolidação dessas políticas (GALINDO, 2005). De acordo com Silva, Borges e Amaral
(2015), a criação do CNE e a realização das conferências oportunizou a participação da sociedade

29

civil no processo das políticas públicas de forma institucionalizada.
Apesar da descentralização das discussões acerca das políticas públicas de esporte e lazer,
com a participação da União, dos estados, dos municípios e da sociedade civil, o processo
decisório continuou centralizado no Estado (SILVA; BORGES; AMARAL, 2015).
Nessa perspectiva, os autores afirmam que, a partir da realização das conferências, pôdese observar que “não existe um modelo social e político que reconheça o esporte e o lazer como
direitos sociais, apenas um discurso falacioso que entende os mesmos como funcionais e
remediadores de problemas sociais” (SILVA; BORGES; AMARAL, 2015, p.74).
Starepravo (2011) também afirma que esse objeto de estudo apresenta uma série de
limitações e fragilidades, especialmente com relação à sua abrangência e coerência das propostas
aplicadas. Pesquisadores da área assinalam inúmeras barreiras que dificultam o desenvolvimento
consistente das políticas públicas de esporte, tais como a prioridade ao alto rendimento; o cunho
assistencialista e utilitarista atribuído ao esporte; a hierarquização das prioridades sociais, que
deixam o esporte como última demanda; além da falta de planejamento e de equipes
especializadas nos órgãos estatais responsáveis pelo esporte (MEZZADRI; CAVICHIOLLI;
SOUZA, 2006; VERONEZ, 2005; MARCELINO, 2001).
Tubino (2010) também registra que a divisão das responsabilidades entre os diversos
níveis do governo gerou uma limitação para o desenvolvimento do esporte em função da
dificuldade de integração dos papéis, provocando choques de conteúdo, dificultando a sua
incorporação no país.
Por outro lado, observa-se que os setores públicos do governo estão com seus papéis bem
definidos em relação à promoção da prática esportiva. Desse modo, a sociedade deve exigir,
como direito social, uma prática esportiva de qualidade e que atenda a toda esfera populacional
(OLIOSI, 2011). Para tanto, é preciso assumir participação mais efetiva na elaboração,
implementação, monitoramento e avaliação dessas políticas públicas (WALTER, 2004). Nessa
perspectiva, é fundamental a participação da população como cogestora do poder público em prol
de um objetivo comum: democratização do esporte e qualidade de vida da população (WALTER,
2004).
Esse conceito é reforçado e ampliado por Langlois e Ménard (2013), que relatam a
importância de criar uma ampla rede de participação nas políticas públicas de esporte, incluindo
os diferentes níveis de governo (federal, estadual e municipal), as organizações do setor privado e
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a comunidade.
Diante dos enormes desafios do nosso país, analisar e refletir sobre as políticas públicas
de esporte é uma tarefa importante, uma vez que leva à reflexão da sua função na influência da
vida dos cidadãos. Deve-se, então, pensar tais políticas de forma ampla, para além da iniciativa
voltada ao atendimento do direito do esporte como fenômeno isolado do contexto social. O
desenvolvimento de políticas públicas de esporte requer mapear o espaço social onde são
produzidas e avançar no entendimento das relações entre os agentes, ampliando a compreensão
do campo (STAREPRAVO; MARCHI JUNIOR, 2016; STARERPAVO, 2011).

2.3 O campo e os atores das políticas públicas de esporte
Para compreender o sentido e funcionamento do campo Starepravo, Souza e Marchi
Junior (2013) utilizam os conceitos da Teoria dos Campos, de Pierre Bourdieu, pautada por três
preceitos básicos: o campo, o habitus e o capital.
O campo (ou subcampo) é um espaço social composto por uma lógica de funcionamento
própria, que se apresenta em constante transformação pela ação dos agentes que compartilham
interesses e habitus, o que intermediará suas ações, caracterizando-o como local de disputas. Tal
teoria justifica a necessidade de compreender as relações entre as posições ocupadas pelos
agentes, capazes de ressignificar, legitimar ou modificar a estrutura desse espaço social
(BOURDIEU, 2007).
A posição ativa dos agentes está diretamente ligada ao habitus adquirido, legitimado e
incorporado por eles, permeado pelo senso de jogo (STAREPRAVO; SOUZA; MARCHI
JUNIOR, 2013). Como capital entende-se o conjunto de recursos atuais ou potenciais
pertencentes aos agentes, que pode assumir diferentes formas: cultural, econômico, social e/ou
esportivo (MEZZADRI; SILVA; FIGUERÔA, 2015).
Vale ressaltar que as pessoas que constituem o campo devem ser consideradas agentes
ativos que influenciam a sua constituição e o seu desenvolvimento. Starepravo (2011) registra
que ele é dinâmico e se apresenta em constante transformação, principalmente pela ação dos
agentes, por ser objeto de disputa em torno dos seus interesses (econômicos, sociais, culturais,
simbólicos, dentre outros).
Ainda de acordo com o autor, a influência do campo pela ação dos agentes (indivíduo ou
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instituição) está diretamente relacionada à posição que alcançam no interior do espaço social,
podendo assumir formas variadas, exercendo diferentes níveis de pressão estrutural. Quanto mais
frágil for o agente na composição do campo, maior será a influência estrutural, e quanto maior o
peso do agente, maior sua autonomia.
Nas políticas públicas de esporte observa-se que o campo é marcado por constantes
pressões externas de ordem política, econômica, assistencialista e utilitarista e pela perpetuação
de alguns agentes e interesses no subcampo, como sua conservação nos cargos de gestão de
alguns órgãos esportivos como as Confederações e Federações (STAREPRAVO; SOUZA;
MARCHI JUNIOR, 2013).
Dessa forma, acredita-se que a ação dos agentes no interior desse espaço social sofre mais
influências inerentes ao campo político que pela produção científica/acadêmica, no qual o esporte
é utilizado como moeda de troca eleitoral, atribuídas a ele às funções utilitaristas e
assistencialistas do esporte (STAREPRAVO, 2011; LINHALES, 2001).
Entretanto, Bastos (2008) registra que a política pública de esporte tem recebido
contribuições do trabalho em conjunto de pesquisadores e profissionais que atuam no poder
público e na produção acadêmica, para consolidação de conhecimentos na área. Starepravo,
Souza e Marchi Junior (2013) também observam um crescimento desses estudos no Brasil, com a
multiplicação de teses e dissertações, linhas de pesquisa e financiamento, disciplinas de políticas
públicas e presença regular de discussão e produção do conhecimento.
Contudo, para esses estudiosos, o subcampo político/democrático não tem se apropriado
devidamente do científico/acadêmico, uma vez que as políticas públicas de esporte e lazer
aparentemente tendem a ser construídas pela ótica do empirismo, e os espaços sociais apresentam
particularidades no agir dos agentes, influenciadas pelo campo político, dificultando essa relação.
Por outro lado, apesar dessas condições, Starepravo, Souza e Marchi Junior (2013)
observam que há um avanço nessa relação, na qual os atores do subcampo das políticas públicas
de esporte e lazer têm sido gradualmente substituídos por especialistas da área.
Nesse contexto, a atenção dos gestores deve se voltar não apenas para a eficiência e a
eficácia no cumprimento de metas, mas, principalmente, para a efetividade das ações (SOUSA et
al., 2010). Assim, além da utilização eficiente dos recursos, é importante saber se as ações
alcançaram resultados e contribuíram para uma mudança positiva, no sentido de garantir a
vivência desses direitos a todos os cidadãos.
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Diante do exposto, torna-se extremamente importante que o gestor público se posicione
adequadamente para a formulação, implementação e avaliação das políticas públicas de esporte,
como alternativas para enfrentar as questões relacionadas à vida cotidiana. Esse equilíbrio
demanda planejamento e implantação de ações que atendam efetivamente às necessidades da
sociedade.
Vale mencionar que a presente pesquisa não trata apenas de uma análise superficial de
programas, eventos e equipamentos relacionados ao esporte em Volta Redonda, mas um avanço
na compreensão do campo e dos atores, aprofundando o entendimento sobre os processos que
desencadeiam a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas de esporte no
município.

2.4 Editais e outras fontes de fomento ao esporte
No Brasil, além dos gastos diretos, os estados e municípios podem contar com a aquisição
de recursos federais em esporte e lazer, que incluem editais e chamamentos púbicos pelo
Ministério do Esporte ou outros órgãos superiores federais ou transferências diretas por meio de
emendas parlamentares solicitadas por deputados federais (ALMEIDA; MARCHI JUNIOR,
2010). Os editais, os chamamentos públicos e as emendas ficam disponíveis no site do Ministério
do Esporte e no Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV.
Com vistas à democratização e ao fomento do desenvolvimento de políticas de esporte,
além dessas ações, o Ministério do Esporte instituiu, em dezembro de 2006, a Lei nº 11.438 de
Incentivo ao Esporte, beneficiando prefeituras, atletas e organizações sem fins lucrativos (ONGs)
de caráter esportivo, tornando-se mais um instrumento importante para o desenvolvimento do
esporte brasileiro em todos os níveis (BRASIL, 2016c). Tal lei permite que projetos recebam
patrocínios e doações por meio de deduções do Imposto de Renda devido por empresas e pessoas
físicas (BRASIL, 2015). Para pessoas físicas, estabelece uma dedução de até 6% do Imposto de
Renda devido. Para pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, permite a dedução de até
1% do Imposto de Renda devido. Trata-se de empresas enquadradas no artigo 14 da Lei nº
9.718/98. Importante ressaltar que são dedutíveis somente valores destinados a patrocínio/doação
de projetos esportivos aprovados previamente pelo Ministério do Esporte (BRASIL, 2016c).
Vale registrar que projetos ligados a esportes de rendimento praticados de modo
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profissional (com remuneração pactuada em contrato formal de trabalho) não podem captar
recursos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte (BRASIL, 2016c).
O Decreto nº 6.180, de 03 de agosto de 2007, que regulamenta a lei de incentivo ao
esporte, exige que os projetos sejam avaliados e selecionados por uma Comissão Técnica
composta por seis membros, sendo três representantes governamentais, indicados pelo Ministro
do Esporte, e três representantes dos setores desportivo e paradesportivo, indicados pelo
Conselho Nacional do Esporte (BRASIL, 2016d).
Registra-se ainda a Lei de Incentivo Estadual por meio de renúncia do ICMS, oriunda da
Lei nº 1954/2001, mecanismo no qual empresas contribuintes podem destinar parte do imposto
para apoiar projetos esportivos aprovados pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes (RIO
DE JANEIRO, 2016) e a possibilidade de implantação da Lei de Incentivo Municipal, que pode
ser instituída utilizando-se o incentivo por meio do abatimento do IPTU e ISS.
Para Borges e Tonini (2012), as leis de incentivo, assim como outros recursos
disponibilizados pelo poder público, constituem o conjunto de ações que visam atender à
prescrição constitucional do direito ao esporte e do direito social ao lazer.
Dados do Ministério do Esporte apontam que, de 2007 a 2012, houve um aumento
significativo na quantidade de projetos encaminhados para aprovação, visando ao benefício da
Lei de Incentivo Fiscal: de 635, em 2007, para 1.749, em 2012. Observa-se também uma
evolução na quantidade de patrocinadores, que passou de 57 para 2.167 no mesmo período. Com
relação aos valores captados, registra-se um crescimento aproximado de 415%, passando de R$
50.921 milhões para R$ 211.346 milhões (BRASIL, 2016e).
Quanto aos investimentos realizados entre 2004 e 2013, foi constatado um crescimento
expressivo do orçamento do Ministério do Esporte para aplicação nos programas, passando de R$
358.201.298, em 2004, para R$ 3.382.609.335, em 2013. Apesar desse aumento significativo,
ficou evidente o direcionamento dos recursos para o esporte de rendimento, que concentrou, em
2012, R$ 2.278.383.576 dos R$ 2.617.848.045 do orçamento previsto para o ano e R$
3.067.576.386 dos R$ 3.382.609.335 do previsto para 2013 (SILVA; BORGES; AMARAL,
2015).
Desse modo, observa-se que, apesar de a Constituição de 1988 indicar a prioridade da
destinação de recursos públicos para o desporto educacional, mantém-se a preocupação do
governo federal com o esporte de alto rendimento em detrimentos das demais manifestações
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esportivas.

2.5 Conceitos de esporte e suas classificações
Como já apontado, o esporte de rendimento sempre fez parte da história política, sendo
prioridade nas ações do governo. A partir da década de 1960, no contexto internacional,
iniciaram-se os movimentos de debates e protestos por essa perspectiva esportiva ser considerada
como única (TUBINO, 2010).
No Brasil, tais ações iniciaram em 1968, incentivadas pelo Manifesto do Esporte, que
criou uma perspectiva de ampliação da abrangência social do esporte, reforçada pela Carta
Internacional de Educação Física e Esporte da UNESCO, em 1978, consolidando o direito de
todas as pessoas às práticas esportivas. Em 1985, foi instalada a Comissão de Reformulação do
Esporte Brasileiro, pelo Decreto nº 91.452, sugerindo a expansão do conceito de esporte para
além do rendimento, incluindo, com isso, as perspectivas de educação e participação (TUBINO,
2010).
Nos últimos anos, o significado de esporte sofreu modificações em todo o mundo,
passando a apontar sua importância como ferramenta para inclusão social e redução de problemas
ligados à saúde e à educação. Nessa perspectiva, a Constituição Federal de 1988 consolidou tal
entendimento, estruturando a ramificação do conceito nas dimensões esporte educacional, esporte
de lazer e esporte de rendimento (ALVES; PIERANTI, 2007).
Importante notar que o esporte educacional é praticado nos sistemas de ensino e em
formas assistemáticas de educação, apresentando como finalidade o ensino da cultura esportiva
para o desenvolvimento do cidadão, a inclusão social e a construção da cidadania. Nessa
dimensão, deve-se evitar a seletividade e hipercompetitividade dos praticantes, dando a eles o
direito de optarem pela manifestação do seu interesse (participativa e/ou de rendimento), sendo as
aulas de educação física e o desporto escolar estratégias poderosas de formação.
A dimensão participativa (lazer) é aquela em que o cidadão vivencia o esporte de modo
voluntário e as modalidades praticadas têm a finalidade de contribuir para integração social,
saúde e qualidade de vida dos praticantes. Já o esporte de rendimento é caracterizado por ser
praticado segundo as regras desportivas, nacionais e internacionais, visando obter resultados,
podendo ser organizado de modo profissional ou não (OLIOSI, 2011; SOUSA et al., 2010).
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Fomentar e determinar políticas públicas são ações essenciais para o desenvolvimento do
esporte. Entretanto, é necessário que tais políticas advenham de diagnósticos e planejamentos em
prol das demandas existentes na sociedade, abrangendo as três dimensões: educacional, de lazer e
de alto rendimento (NUNES; CUNHA, 2014). De acordo com Galindo (2005), o insucesso de
muitos governos no âmbito dessa política pública se dá em virtude da inobservância do equilíbrio
desse tripé (educação, participação e rendimento), dificultando o desenvolvimento social sólido e
de qualidade.
Como referência, destaca-se o governo do Canadá, que criou, na década de 1960, a Lei da
Educação Física e do Desporto Amador, comprometendo-se oficialmente a incentivar, promover
e desenvolver a atividade física e o desporto. Como objetivos de suas políticas públicas de
esporte, estavam a coesão e o desenvolvimento social, a saúde e o bem-estar, o desenvolvimento
econômico e a promoção da política externa (LANGLOIS; MÉNARD, 2013).
Em 2012, lançou a Nova Política de Desporto, reforçando a importância de criação de
uma ampla rede de cooperação, incluindo as diferentes esferas do governo e as organizações do
setor privado. Essa nova visão política objetivou a fundação de uma cultura dinâmica e inovadora
para a promoção do esporte de forma abrangente, estabelecendo cinco objetivos: introdução ao
desporto, esporte recreativo, esporte competitivo, esporte de alto rendimento e esporte para o
desenvolvimento. Com isso, o país passou a incentivar a população para a prática da atividade
física, tornando-a mais ativa, reafirmando, desse modo, seu papel como líder mundial em
esportes (LANGLOIS; MÉNARD, 2013).
Diante do exposto, percebe-se que a estruturação das políticas públicas do Canadá se
assemelha as do Brasil; porém, verifica-se que as ações brasileiras ainda não estão consolidadas,
demonstrando resultados incipientes. Como visto anteriormente, esse aspecto pode estar
associado a vários fatores, como a intensa influência político/burocrática presente nas políticas
públicas do Brasil (STAREPRAVO; MEZZADRI; MARCHI JÚNIOR, 2015; STAREPRAVO,
2011); a falta de integração entre os diversos órgãos competentes do esporte, o setor privado e a
comunidade (LANGLOIS; MÉNARD, 2013); além da falta de planejamento e de equipe
especializada nos órgãos estatais (MEZZADRI; CAVICHIOLLI; SOUZA, 2006), dentre outros
aspectos.
Vale ressaltar que este trabalho não se propõe a analisar tais fatores, mas sugere que
futuros estudos se atenham às possíveis causas dessas assimetrias.
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2.6 Contexto da pesquisa: o esporte em Volta Redonda
Com base nos dados do IBGE (2015), o município de Volta Redonda tinha uma população
estimada em 2014 de 262.259 habitantes, em uma área territorial de 182.483 km². Situado a 120
km da capital do Rio de Janeiro, seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em 2010, era de
0,771, sendo o terceiro melhor do estado.
O incentivo e fomento ao esporte na cidade teve início na década de 1950, quando foi
iniciada a construção do centro esportivo da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), batizado
por Recreio do Trabalhador Getúlio Vargas (RTGV), idealizado pelo então presidente Getúlio
Vargas.
De acordo com Dantas (2014), as condições de trabalho oferecidas aos operários na época
já não eram atrativas o suficiente para garantir sua dedicação. Por isso, a fim de proporcionar
opções de esporte e lazer para esses trabalhadores e seus familiares, a CSN iniciou, em 1951, a
concepção do seu centro esportivo, com o objetivo de oferecer lazer por meio de atividades como
teatro, dança, esporte, recreação, dentre outros.
O RTGV foi inaugurado em etapas, iniciando em 1954 e finalizando em janeiro de 1956.
Suas instalações compreendiam um ginásio poliesportivo com capacidade para 6.000 pessoas,
uma pista de atletismo oficial, uma piscina olímpica com trampolim para competições
internacionais, uma piscina semiolímpica, uma piscina infantil, um campo de futebol com
dimensões internacionais, além de biblioteca, salão de jogos, lanchonete e restaurante (DANTAS,
2014; ALVES, 2001).
Palco de grandes espetáculos esportivos, como campeonatos regionais, estaduais,
nacionais e até eventos internacionais, como o jogo exibição dos Harlem Globetrotters9, o local
possibilitou a criação de várias equipes esportivas de diferentes modalidades, com destaque para
o basquete e o voleibol. Isso porque a CSN trouxe vários atletas de excelente nível, inclusive com
passagem pela seleção brasileira, para estruturar essas equipes (ALVES, 2001). A partir de então,
outros clubes recreativos e esportivos foram sendo criados na cidade, fomentando o lazer e a

9
Equipe de basquetebol profissional americana que ganhou a alcunha de "time de basquete mais famoso do
mundo", por fazer de suas partidas uma mistura de entretenimento e habilidades performáticas.
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prática esportiva da população. Percebe-se, com isso, a relevante participação da indústria no
processo de construção e incentivo do esporte no município de Volta Redonda.
A privatização da CSN constitui-se como um marco divisor na história do esporte na
cidade, desencadeando novos desafios. O planejamento da administração pública municipal
tornou-se inadiável e foi estabelecido como objetivo principal a reavaliação das suas políticas
públicas, com a definição de metas para o desenvolvimento econômico e social do município e,
consequentemente, da região. A geração de empregos e a melhoria da qualidade de vida da
população se tornaram pontos fundamentais do programa do governo municipal (PORTAL VR,
2015).
Em 1986, foi instituída a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), com o
objetivo de planejar e implementar de políticas públicas de esporte. A atual estrutura de gestão da
secretaria é composta por um departamento de esporte, um departamento de lazer, uma
coordenação pedagógica, uma coordenação para o programa Viva a Melhor Idade, um
departamento administrativo e coordenação setorial formada por três profissionais de educação
física (PORTAL VOLTA REDONDA, 2015).
A cidade conta hoje com uma ampla infraestrutura esportiva, dentre as quais se destacam
um estádio municipal10, vários ginásios e quadras poliesportivas distribuídos pelos bairros da
cidade, um ginásio municipal de skate, um miniestádio, o Complexo Esportivo Oscar Cardoso11,
o Complexo Esportivo da Ilha São João - Euclydes Figueiredo12, a Arena Esportiva Paulo
Camargo de Melo13, um kartódromo municipal, um Centro de Artes Marciais, uma academia de
musculação para a terceira idade, o maior parque aquático municipal do Brasil14, além de uma
10
O Estádio Municipal Raulino de Oliveira tem uma capacidade de 21.000 espectadores, sendo o primeiro
estádio de futebol no Brasil a abrigar no seu interior um complexo de esportes, lazer, saúde e educação, com acesso
gratuito à população, daí ser chamado de Estádio da Cidadania.
11
O Complexo Esportivo Oscar Cardoso é composto por três campos de futebol com gramado natural, um
campo de futebol com grama sintética e quatro vestiários.
12
O Complexo Esportivo da Ilha São João engloba um ginásio para 5.000 espectadores, um estádio de futebol
society para 4.000 espectadores, duas quadras poliesportivas descobertas, uma quadra de vôlei de areia, um pavilhão
esportivo/cultural com 5.000m², uma área aberta cultural para 20.000 pessoas, um pavilhão para exposição de
1.000m², além do prédio administrativo da SMEL.
13
A Arena Esportiva Paulo Camargo de Melo abrange um minicampo sintético, dois vestiários, um palco
multiuso esportivo/cultural e duas salas multiuso.
14
O Parque Aquático Municipal inclui uma piscina olímpica, uma piscina para hidroginástica e recreação
adulta, uma piscina de recreação infantil e dois vestiários.
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arena de atletismo com dimensões internacionais. Para o fomento das políticas públicas do
município, a SMEL conta hoje com uma equipe de 120 professores e 45 estagiários de Educação
Física (PORTAL VOLTA REDONDA, 2015).
Desde 2011, Volta Redonda se intitula como “Cidade do Esporte”, por ter sido
classificada como o município com o melhor IDE do estado do Rio de Janeiro, em pesquisa
realizada pela SUDERJ. Seu foco foi a administração pública municipal em diversas dimensões
relacionadas ao desenvolvimento de políticas públicas de esporte, objetivando principalmente
discutir a gestão local do esporte no estado e representar graficamente os levantamentos
realizados nas municipalidades pesquisadas (TAVARES, 2011).
Em matéria publicada pelo jornal regional Diário do Vale (2015a), a atual Secretária
Municipal de Esporte e Lazer informou que os dados registraram, na época da entrevista, uma
participação de aproximadamente 40 mil pessoas, entre estudantes da rede pública e integrantes
dos programas do município, em algum tipo de atividade física ou de lazer promovidos pela
prefeitura de Volta Redonda naquele ano.
Nosso objetivo é promover a cidadania e saúde. Há 15 anos, a gente não tinha toda essa
vocação para atividade física, foi uma mudança de hábito mesmo e acabamos
incentivando não só a cidade, como toda a região. Então, isso para nós é muito
gratificante (DIÁRIO DO VALE, 2005a).

Outra influência para o desenvolvimento esportivo da cidade foi a implantação do
primeiro curso de Educação Física particular do estado do Rio de Janeiro, o UniFOA – Centro
Universitário de Volta Redonda –, em 1971, pela ênfase dada ao âmbito esportivo, associado ao
desenvolvimento industrial. O curso recebeu importantes profissionais da área, como Manoel
Gomes Tubino, o que contribuiu para o desenvolvimento do curso que, atualmente, forma, a cada
ano, cerca de 60 profissionais para o mercado da região (UNIFOA, 2015).
Importante destacar também o Volta Redonda Futebol Clube (VRFC), considerado uma
importante agremiação esportiva. Fundado em 1976, o clube já revelou vários atletas de destaque
no cenário nacional, como Deley, Dedé, Caio Canedo, Felipe Melo, dentre outros (VRFC, 2015).
Além dos atletas do futebol, a cidade tem como destaque o nadador Tiago Pereira, que
iniciou sua trajetória esportiva no Clube dos Funcionários da CSN. Esportes como badminton,
ginástica de trampolim, tênis de mesa, rugby e futebol americano também representam o
município em importantes campeonatos nacionais e internacionais.
Vale ressaltar ainda que seis instalações esportivas de Volta Redonda foram escolhidas
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pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para receber delegações estrangeiras para
treinamentos e aclimatação nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, dentre as quais quatro são
públicas: o Estádio Raulino de Oliveira, o Ginásio Municipal da Ilha São João, o Parque Aquático
Municipal e a Arena de Atletismo (DIÁRIO DO VALE, 2015b).
A figura 3 apresenta os programas e projetos desenvolvidos pela SMEL, os principais
eventos esportivos promovidos pelos diversos órgãos de esporte, as organizações esportivas que
fomentam o esporte na cidade e o mapeamento das instalações esportivas públicas e privadas.

Estrutura Esportiva do
Município de Volta Redonda
SMEL
Prog. Esportivos

Programa Segundo
Tempo

Eventos
Relevantes
CopaDiarinhodo Vale Futsal infantil

6.000 crianças e
adolescentes em
50 polos

Clubes/ Equipes
Sociais
particulares
CFCSN
VRFC

Olimpede

Tênis de Mesa

Comercial

Basquetebol

Jogos Estudantis

Badminton

Copa TV Rio Sul de
futsal e vôlei

Taekwondo
Atletismo
Tênis

Campeonatos KART

Handebol
Natação

Náutico
Recreio do
Trabalhador GV

Voleibol
Judô
Ginástica Rítmica

Circuito Rio Sul/SESI
de natação

(28 polos, 9 mil idosos a partir de 50 anos)
Projeto Piloto Cidadão
(1 polo, 600 alunos/ano, 08 a 14 anos)

Ginásio de Skate:
1 Público / 0 Privado
Quadras cobertas::
29 Públicos / 10 Privados
Quadras descobertas:
52 Públicos / 9 Privados
Ginásios Poliesportivos:
10 Públicos / 4 Privados
Campos de Futebol :
27 Públicos /10 Privados
CamposSociety:
26 Públicos / 9 Privados
Parques Aquáticos:
1 Público / 8 Privados

Arena SportTennis

Quadras Tênis:
1 Público / 10 Privados

Liga Desportos de
Volta Redonda

QuadrasPadle:
4 Públicos / 2 Privados

Instituto DAGAZ

Quadras de Areia:
1 Público / 3 Privados

Ginástica Trampolim

Programa Viva a Melhor idade

Pistas de Skate:
5 Públicos / 0 Privado

SESI
Corrida da Paz

Futsal

Equipamentos
Esportivos

Arena Hipismo:
1 Público / 0 Privado
Equipe deRugby
Equipe de Futebol
Americano

Projeto de Hipismo
(1 polo, 140 crianças e jovens de 08 a 16 anos)

Pista de Atletismo
1 Público / 1 Privado
1 Kartódromo
(parceria público privada)
1 Estádio de Futebol
Municipal
2 Estádios de Futebol
Society Sintético Munic.

Figura 3 - Estruturação dos projetos e instalações esportivas de Volta Redonda em 2016
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa de campo (2016).

A figura supracitada demonstra uma grande diversidade de modalidades esportivas
desenvolvidas no município, bem como uma relevante estrutura esportiva pública e privada.
Importante ressaltar que o foco desta pesquisa foi os projetos e as ações desenvolvidas
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pela SMEL. Os diversos clubes esportivos da cidade também fomentam o esporte, porém
mediante cobrança de mensalidade. Volta Redonda também é palco de diversos eventos
esportivos promovidos por organizações locais, em vários âmbitos (estadual, nacional e
internacional), como a Superliga de Vôlei Masculino, Campeonatos Internacional, Nacional e
Estadual de Kart, Campeonato Estadual de Badminton, dentre outros. Entretanto, em função da
delimitação da pesquisa, essas ações não foram exploradas.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Marconi e Lakatos (2003) afirmam que a ciência não é o único caminho de acesso ao
conhecimento e à verdade, pois tanto cientistas como homens comuns podem observar um
mesmo objeto ou fenômeno. Para os autores, o que diferencia o conhecimento científico de outras
práticas é a forma como se observa o fenômeno, que procura descobrir e explicar suas relações
com outros fatos, conhecendo sua realidade além das aparências.
Nesse sentido, para Gil (2008), o que torna o conhecimento científico distinto dos demais
é sua característica de verificabilidade, aplicada por meio dos diversos métodos científicos.
Assim, a pesquisa é utilizada como ferramenta para aquisição de conhecimento, tendo como
objetivos a resolução de problemas específicos e a criação de teorias ou avaliação de teorias
existentes (RICHARDSON, 2012).
No que tange à pesquisa social, característica deste trabalho, percebe-se um grande
avanço especialmente no Brasil, exigindo do pesquisador uma definição clara de sua postura
ideológica, requerendo atenção e rigor metodológico em todas as etapas (RICHARDSON, 2012).
Diante desses conceitos e do objetivo deste estudo, que é analisar as políticas públicas
direcionadas à área esportiva no município de Volta Redonda e os principais atores do campo e
suas ações, buscando identificar suas regularidades, inovações e características locais, em
sequência serão apresentados os caminhos escolhidos para tal investigação.

3.1 Classificação da pesquisa
O presente estudo é de natureza aplicada, uma vez que apresenta como característica
fundamental o interesse na aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos
direcionados a um problema específico (GIL, 2008).
Por se caracterizar como uma pesquisa que visa explorar e entender os significados que os
indivíduos ou grupos atribuem a um problema social (CRESWELL, 2010), apresenta uma
abordagem predominantemente qualitativa, com alguns elementos quantitativos.
Goldenberg (2004) apoia a integração da pesquisa quantitativa e qualitativa, afirmando
que diferentes pontos de vista e diferentes maneiras de coletar e analisar os dados permite uma
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ideia mais ampla e inteligível da complexidade de um problema. Strauss e Corbin (2008) também
destacam que as duas abordagens podem ser utilizadas em um mesmo projeto de pesquisa, em
que a ênfase em um dos tipos será decidida pelo pesquisador em função da sua convicção, pelo
treinamento que possui ou pela natureza do trabalho estudado, justificando-se, assim, a busca por
fontes alternativas de dados.
Quanto aos objetivos propostos, esta é uma pesquisa de caráter exploratório, pois visa
propiciar maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito e, consequentemente,
possibilitando a ampliação do conhecimento do fenômeno; e de caráter descritivo, já que se
dedica a descrever as características de um determinado fenômeno e o estabelecimento de
relações entre variáveis (GIL, 2008; MARKONI; LAKATOS, 2003).
Considerando que ela consiste na análise das políticas públicas de esporte, em âmbito
municipal, para o seu desenvolvimento estabeleceu-se como unidade de análise a cidade de Volta
Redonda, sendo delimitada pelas ações desenvolvidas pela SMEL, buscando-se a compreensão
da realidade social a partir de diferentes perspectivas.
Diante do exposto, o trabalho é considerado um estudo de caso, por ser uma estratégia de
pesquisa utilizada para reunir informações sobre um determinado evento, fato ou fenômeno social
contemporâneo, situado em um contexto específico, a fim de identificar dados relevantes para o
conhecimento mais amplo e o esclarecimento de questões pertinentes (CHIZZOTTI, 2006).
Este estudioso também destaca que alguns pesquisadores o consideram eficaz em estudos
exploratórios, podendo recorrer a múltiplas fontes de coletas de informações, como documentos,
cartas, relatórios, histórias de vida, observação participante, pesquisa de campo, recursos
audiovisuais e, mais constantemente, entrevistas.
Diante dessa perspectiva, Yin (2001) também indica o estudo de caso quando o objeto
investigado pode ser considerado fenômeno contemporâneo, sobre o qual o pesquisador tem
pouco controle, sendo necessário, por isso, usar múltiplas fontes de informação, o que corrobora
com a proposta desta pesquisa.
Com base nessa concepção, a abordagem qualitativa estabelecida para o estudo apoia-se
em entrevistas semiestruturadas e pesquisa documental. Quanto à abordagem quantitativa, ela
será aplicada por meio de levantamento, utilizando-se questionário estruturado. Essa estratégia
metodológica contribuirá para a aproximação da realidade investigada sob múltiplos ângulos de
análise.
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3.2 Obtenção dos dados
Diante dos objetivos estabelecidos neste trabalho, os dados coletados na pesquisa foram
organizados em dados primários, produzidos e coletados durante a pesquisa de campo, incluindo
entrevistas e levantamentos, e dados secundários, ou seja, aqueles já publicados, como
reportagens e documentos oficiais.
Em função das críticas atribuídas à falta de rigor metodológico da pesquisa qualitativa,
optou-se pelo processo de coleta e análise de dados e pelos propósitos da triangulação, definida
por Denzin e Lincoln (2000) como estratégia metodológica alternativa à validação das pesquisas,
em função de suas características integrativas e complementares.
Goldenberg (2004) acrescenta que a triangulação tem por objetivo abranger a máxima
amplitude na descrição, explicação e compreensão do objeto de estudo, sendo regularmente
utilizada para constatar validade em pesquisas científicas (OLLAIK; ZILLER, 2011).
Nesse sentido, Azevedo et al. (2013) reforçam que os caminhos metodológicos podem ser
complementares, buscando a multiplicidade de conhecimentos e apoiando-se na ideia de
pluriversalidade. Diante dessa perspectiva, Goldenberg (2004) complementa que os métodos
qualitativos e quantitativos deixam de ser percebidos como opostos para serem compreendidos
como complementares.
Diante do exposto, o processo de coleta de dados desta pesquisa foi estruturado por um
conjunto de três fontes de dados, abrangendo a triangulação intermétodo: entrevista, pesquisa
documental e levantamento (AZEVEDO et al., 2013).
Após a estruturação da revisão de literatura, iniciou-se a pesquisa documental, seguida das
entrevistas

com

atores

participantes

no

processo

de

elaboração,

implementação

e

desenvolvimento das políticas públicas de esporte no município, além do levantamento com
beneficiários ativos dos projetos desenvolvidos, por meio de aplicação de questionário.
Importante registrar que as etapas supracitadas não foram realizadas de forma sequencial,
mas desenvolvidas em paralelo, ao longo da pesquisa, buscando suprir as inquietações do
pesquisador.
A seguir serão descritos os processos de coleta de cada um desses corpus, com a
justificativa das respectivas escolhas.
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3.2.1 Entrevistas
A entrevista é um dos instrumentos de coleta de dados mais utilizados e adequados em
pesquisas qualitativas, representando uma importante fonte para estudos de caso, por colher
informações relevantes por meio do diálogo (GIL, 2008; YIN, 2001). Esse método possibilita
uma compreensão mais profunda dos dados, pois é capaz de obter informações relacionadas às
crenças, às ideologias, às percepções, aos sentimentos e aos interesses dos entrevistados em seus
contextos sociais (BAUER; GASKELL, 2004).
Os argumentos que defendem o uso da entrevista como método de coleta de dados em
pesquisa qualitativa se baseiam na exploração dos pontos de vista dos atores sociais, essenciais
para a compreensão da realidade social (OLIVEIRA; MARTINS; VASCONCELOS, 2012). Para
tanto, Gil (2008) orienta que sua estrutura deve ser bem elaborada e a pessoa entrevistada deve
ser criteriosamente selecionada.
Abdalla (2014) recomenda ainda que para a boa condução de uma entrevista
semiestruturada é importante que o entrevistador tenha a sensibilidade de silenciar a fala ou de
concordar gestualmente, como forma de incentivar o entrevistado a falar mais.
Neste trabalho adotou-se um roteiro de entrevista semiestruturada (apêndice A), composto
por questões abertas, uma vez que essa técnica permite o controle adequado do procedimento e
incentiva o diálogo dos entrevistados. Por medida de segurança, as entrevistas foram gravadas
simultaneamente em dois aparelhos, mediante prévia autorização formal, aplicando-se um
protocolo de ética (apêndice B).
Foi estabelecido um recorte de pesquisa, selecionando representações de expressão para a
coleta de dados, a partir de sua relevância de atuação na SMEL, considerando-se sua experiência,
reconhecimento e visibilidade, dentre os quais se destaca: cinco ex-secretários da Secretária
Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), três coordenadores/professores de projeto esportivo e um
assessor administrativo da referida secretaria, responsável pelo cadastro e prestação de contas dos
projetos junto aos governos estadual e federal.
Bauer e Gaskell (2004) afirmam que estudos qualitativos devem priorizar a qualidade dos
dados, pois o excesso das informações pode prejudicar a interpretação do conteúdo investigado.
Por isso, deve-se limitar as entrevistas de acordo com o tamanho do corpus a ser analisado.
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Vale ressaltar que durante a pesquisa foi feito um levantamento junto à área de recursos
humanos da prefeitura, que não soube relacionar todos os secretários de esporte desde a
instituição da secretaria em 1987, passando a relação dos secretários a partir de 1992, o que nos
leva a estimar o acréscimo de dois secretários no período de 1987 a 1992, totalizando sete. Esse
parâmetro reforça a representatividade e significância do número de secretários entrevistados
para a pesquisa (cinco). Importante também reforçar que a finalidade dessa investigação não é a
quantificação das ideias, mas a compreensão do fenômeno específico (FRASER; GODIM, 2004).
O roteiro foi elaborado apoiando-se nos objetivos específicos da pesquisa, sofrendo
pequena adaptação conforme o perfil dos entrevistados, e o instrumento foi validado por dois
professores da UFF, sendo um especialista em políticas públicas e o outro pesquisador com
experiência em elaboração de instrumentos de pesquisa.

3.2.2 Pesquisa documental
A pesquisa documental contempla a etapa de identificação de documentos necessários
para a pesquisa em foco, sendo adotada, por muitos pesquisadores, como uma das técnicas de
coleta de dados (SOARES et al., 2011).
O processo de obtenção de informações utilizando fontes documentais é baseado na coleta
e análise de documentos originais que não receberam nenhum tipo de tratamento científico, mas
que contenham alta significância para o objeto de estudo. Além de textos escritos, podem ser
considerados documentos: vídeos, slides, fotografias, documentos pessoais, entre outros (SÁSILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009; GIL, 2008).
Dessa forma, visando identificar dados relevantes para o alcance de alguns dos objetivos
propostos, tais como a análise do IDE, a inserção do município nos editais púbicos e sua taxa de
sucesso, a atuação da SMEL e da iniciativa privada no fomento e estímulo às políticas de esporte
no município e as despesas municipais com esporte, foi realizada pesquisa e análise documental
em sites relacionados, jornais e revistas. Nesse aspecto, a busca no acervo foi baseada nas
palavras-chave: “SMEL Volta Redonda”, “Esporte em Volta Redonda”, “Portal da
Transparência”.
Vale registrar que, neste estudo, o emprego de fontes documentais teve um caráter
complementar de análise, não sendo esse processo de coleta de dados sistematizado. Ao longo da
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pesquisa foram surgindo algumas necessidades de complementação de informações de acordo
com as entrevistas realizadas.

3.2.3 Levantamento
Para Richardson (1999), o questionário é um instrumento de coleta de dados muito
utilizado para obter informações acerca de grupos sociais. Sendo assim, a fim de identificar a
percepção da população atendida nos programas e projetos esportivos da SMEL com relação à
qualidade dos serviços prestados e suas expectativas, corroborando ou não com a percepção dos
atores do poder público local, o levantamento foi realizado por meio de um questionário
estruturado (apêndice C). Tal escolha justifica-se em virtude de o objetivo da pesquisa ser
identificar, relacionar e tratar um problema sobre o qual se pretende descrever uma dada situação
(GIL, 2008).
O questionário foi aplicado junto aos beneficiários diretos dos projetos esportivos
desenvolvidos pela secretaria. Para a sua aplicação, foi utilizada uma amostra não-probabilística
por conveniência dos alunos que participam regularmente dos projetos.
Em virtude do tempo disponível da pesquisa, optou-se por limitar a amostra entre alunos
do Programa Viva a Melhor Idade, em três ginásios de bairros populosos do município: ginásio
do Retiro, ginásio da São Geraldo e ginásio da Arena do Aterrado.
O questionário foi composto por três seções: a primeira buscou definir o perfil dos
respondentes, a segunda abordou questões sobre a organização, o funcionamento e a
infraestrutura dos projetos e programas esportivos, composta por dez perguntas fechadas, e a
terceira por quatro perguntas abertas sobre interesses e diferenciais dos programas oferecidos. Os
instrumentos foram aplicados individualmente e seus objetivos previamente explicados.
Vale informar que o questionário passou por um pré-teste, sendo aplicado de antemão a
três respondentes, alunos do programa, com o objetivo de confirmar sua compreensão, a
sequência das perguntas, o tempo demandado para o preenchimento e as possíveis objeções na
obtenção das respostas (MARCONI; LAKATOS, 2003).
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3.3 Análise dos dados
Segundo Gil (2008), a estruturação da análise dos dados é de suma importância no
contexto da pesquisa, pois tem como objetivo ordená-los e sintetizá-los de forma a possibilitar a
obtenção de respostas para o problema proposto na investigação.
Em função dos instrumentos utilizados para coleta, organização e classificação dos dados
desta pesquisa e entendendo a importância da análise e interpretação eficaz desses elementos para
o sucesso do estudo (MARCONI; LAKATOS, 2003), apresenta-se a seguir os procedimentos
adotados.

3.3.1 Entrevistas
Tendo em vista o caráter político e social da pesquisa, a análise das entrevistas foi baseada
na proposta teórico-metodológica da Análise Crítica do Discurso (ACD) de Fairclough (2001),
permitindo a compreensão dos caminhos ideológicos percorridos nos textos.
De acordo com o autor, o discurso é amplamente usado na teoria e na análise social e são
seus efeitos sociais, nos quais as interpretações contextuais são essenciais, que se focaliza nesta
análise. Assim, muito mais que um amontoado de palavras, o discurso configura-se como uma
prática política e ideológica.
Reforçando tal conceito, Caregnato e Mutti (2006) afirmam que essa técnica trabalha
com o significado e não com o conteúdo do texto, no qual o processo de análise discursiva tem a
pretensão de interrogar os sentidos estabelecidos nas diversas formas de produção, verbais e não
verbais, bastando que sua materialidade produza sentidos para interpretação.
Para associar o discurso às práticas sociais, políticas e ideológicas, Fairclough (2001)
desenvolve uma proposta de análise tridimensional, apoiando-se em três vertentes: (i) textual, que
se baseia na análise de elementos como vocabulário, gramática, coesão, estrutura textual; (ii)
prática discursiva, apoiada na análise da produção, distribuição, consumo, contexto, força,
coerência e intertextualidade; e (iii) prática social, que se propõe a investigar a matriz social do
discurso, abrangendo seus respectivos efeitos políticos e ideológicos.
Em função da característica deste estudo de caso e dos atores envolvidos, para análise
dos resultados utilizou-se como referência a dimensão da prática social, a partir da relação entre
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ideologia e poder. Entretanto, o estudioso registra que não há uma metodologia preestabelecida
para o desenvolvimento de uma análise, sugerindo que ela não deve seguir uma lógica
predeterminada. Por esse motivo, optou-se pela liberdade do pesquisador na condução da
investigação, utilizando esta essa técnica apenas como referência.
Vale ressaltar que tal estratégia também está pautada nas recomendações de Gil (2008),
quando afirma que não se deve dispensar a criatividade do pesquisador, estabelecendo sua própria
metodologia na pesquisa qualitativa. A decisão justifica-se pela busca da facilidade no
entendimento da análise pelos leitores, favorecendo a compreensão da temática.

3.3.2 Pesquisa documental
Para análise dos documentos mapeados, em observância aos objetivos e planos da
pesquisa, utilizou-se o processo de análise e interpretação iterativa, no qual, segundo Gil (2008),
o pesquisador elabora gradativamente uma explicação do fenômeno, sem dispor de um modelo
teórico de análise. A interpretação e estruturação dos dados foram realizadas com base na
construção dessas unidades de sentido e da inter-relação entre suas categorias. Desse modo, a
pesquisa foi enriquecida por meio de documentos diversos.

3.3.3 Levantamento
Para análise dos dados coletados pelos questionários, foi utilizada a técnica de estatística
descritiva simples, com o uso do software Excel para geração de gráficos com informações
estatísticas do evento analisado, elaboração dos resultados e discussão da pesquisa.
Para complementação da análise dos dados, além das técnicas descritas anteriormente,
vale também ressaltar a observação como uma técnica complementar de análise, uma vez que a
pesquisadora, além de residir no município, é profissional de Educação Física atuante na área,
com bastante contato, então, com o objeto da pesquisa. De acordo com Lakatos e Markoni
(2003), essa é uma técnica bastante utilizada em estudos exploratórios e não consiste apenas em
ver e ouvir, mas também em examinar os fatos que se deseja estudar.
Como critério de análise adotou-se observação não estruturada, caracterizada por sua
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espontaneidade e informalidade. Quanto à participação do observador, optou-se pelo método de
observação não participante, o qual presencia o fato, mas não se deixa envolver pelas situações,
cumprindo apenas o papel de espectador (LAKATOS; MARKONI, 2003).

3.4 Limitações metodológicas
Em função do caráter exploratório do estudo, optou-se pela predominância da pesquisa
qualitativa, que recebe grande crítica da comunidade científica em função da sua subjetividade e
falta de rigor. Entretanto, sabe-se que todo método científico apresenta limitações e, por isso, o
importante é que o escolhido seja apropriado para o objetivo do trabalho (VIEIRA, 2005).
Como forma de superar tal crítica, optou-se por utilizar o método quantitativo em
complementação à abordagem qualitativa, utilizando a estratégia de triangulação para relacionar
os resultados e fornecer maior rigor, riqueza, amplitude e profundidade de análise.
Importante também apontar minhas limitações enquanto pesquisadora, visto que elas
podem gerar algumas imperfeições na execução do trabalho. Contudo, procurei fortalecer a
validade da pesquisa e aumentar seu rigor metodológico por meio de fontes complementares de
obtenção de dados.
Cabe reforçar que a presente pesquisa se refere a um estudo de caso, portanto,
extrapolações dos seus resultados devem ser feitas de forma cautelosa e suas conclusões não
poderão ser generalizadas.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Como apontado por Gil (2008), não se deve pensar em esquemas rígidos para análise e
interpretação de estudos de caso. Embora demandem conhecimentos metodológicos, existem
inúmeras maneiras de realizar essa análise qualitativa e, por isso, não se pode dispensar a
criatividade do pesquisador, que deve ir além da leitura dos dados, a fim de compreender os
fenômenos humanos e sociais em um contexto mais amplo.
Neste capítulo são apresentados os resultados de três pesquisas de campo: a primeira,
realizada junto aos gestores da área esportiva do município de Volta Redonda, com ênfase em
cinco ex-secretários de esporte da cidade, em três coordenadores/professores de esporte e um
assessor administrativo da secretaria; a segunda pesquisa englobou a análise documental sobre
investimentos em esporte na cidade e o índice de Desenvolvimento do Esporte, realizado pela
SUDERJ; e a terceira abrangeu um levantamento realizado junto aos participantes do Programa
Viva a Melhor Idade.
Vale lembrar que neste trabalho ficou estabelecido para o processo de coleta e análise dos
dados os propósitos da triangulação, refletindo a preocupação com sua validação.

4.1 Entrevistas
As entrevistas abrangeram cinco ex-secretários da Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, totalizando 3 horas e 52 minutos de gravação. Outros importantes atores do poder público
entrevistados ao longo da pesquisa foram o assessor administrativo responsável pelo cadastro e
pela prestação de contas dos projetos oriundos dos governos estadual e federal, com 37 min de
entrevista; e três coordenadores/professores de projetos esportivos de rendimento, quais sejam, o
badminton, a ginástica artística e o hipismo, cujo tempo de gravação totalizou 2 horas e 42
minutos.
Para melhor análise dos discursos, os relatos foram registrados em seções específicas e,
para incorporação da redação, considerou-se apenas os trechos que tiveram maior relevância para
a discussão proposta pela pesquisa.
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4.1.1 Entrevista com secretários de esporte e lazer
No Quadro 1 é apresentada a cronologia do período em que os secretários municipais de
esporte e lazer entrevistados ocuparam o cargo.

Quadro 1 - Cronologia dos secretários entrevistados
Período como secretário(a)

Outra função na
secretaria

E1

1986-1988

-

E2

1997-2002

-

E3

1997, 1998, 1999 (durante
afastamentos temporários de
E2)

Coordenadora da Divisão
dos Excepcionais; Diretora
do Dep. de Lazer; Chefe
de Gabinete do Secretário
(E2)

Francisco
Neto

1:04:41

Divisão de Projetos; Chefe
de Gabinete (E2)

Francisco
Neto/
Gothardo
Lopes Netto

54:35

Diretora do Departamento
de Esportes

Francisco
Neto

36:14

E4

E5

2003-2010
2010-2013 e
2015-2016
2013-2015
(durante afastamento de E4)

Prefeito em
exercício

Duração da
Entrevista
(3:19:08)

Entrevistado

Marino
Clinger
Francisco
Neto

26:34
17:04

Fonte: Elaboração própria (2016).

Com relação ao perfil dos cinco secretários, observou-se que todos tinham algum vínculo
com o esporte antes de assumir a secretaria: E1 iniciou sua carreira esportiva na década de 1950,
jogando basquete pelo Clube Umuarama (em Volta Redonda) em 1955, onde atuou até o final da
década de 1980, quando passou a dirigente de equipes da cidade e tornou-se octacampeão
estadual do antigo estado do Rio de Janeiro na modalidade; E2 é ex-atleta profissional de futebol
e campeão brasileiro pelo Fluminense em 1985; E3, E4, E5 são graduados em Educação Física,
sendo E3 especialista em treinamento esportivo para crianças com deficiência, E4 ex-atleta de
handebol, passando pela seleção carioca, e E5 ex-atleta profissional de vôlei, tendo jogado pelo
Fluminense e na seleção brasileira.
O entrevistado E1 foi convidado a implantar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de
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Volta Redonda em 1986, que até então era uma divisão de esportes na gestão do prefeito Clinger,
ficando à sua frente por três anos (mesmo período do mandato do prefeito). Em seguida,
trabalhou na organização de campeonatos esportivos, foi diretor do DETRAN durante três anos,
passou a assessor parlamentar do Clinger (que era deputado federal) e foi presidente do Clube dos
Funcionários da CSN15, onde atuou por dois mandatos (seis anos). Cabe ressaltar que sua
entrevista foi remarcada cinco vezes devido a compromissos pessoais e problemas de saúde do
entrevistado.
O entrevistado 2 foi Secretário de Esporte e Lazer de Volta Redonda por quatro anos (não
consecutivos) e teve sua trajetória profissional marcada pela atuação no futebol. Aos 15 anos,
começou a jogar pelo Fluminense, atuando posteriormente no Palmeiras, com passagem também
pelo Belenenses, de Portugal, encerrando sua carreira no Volta Redonda Futebol Clube.
Importante destacar que se formou em Administração Esportiva e atuou como treinador de
futebol. Atualmente é deputado federal e encontra-se em seu terceiro mandato. Vale registrar que
o agendamento de sua entrevista foi facilitado por E4, que passou seu telefone pessoal à
pesquisadora, em função de sua relação de amizade, evitando a possível burocracia de assessores.
O entrevistado 3 trabalhou como professora no município e no estado e especializou-se
em Educação Especial. Esteve à frente de um projeto para alunos da APAE Volta Redonda, onde
começou a trabalhar diretamente com o esporte. Relatou que seus alunos participaram de várias
olímpiadas em todo Brasil. Por sua atuação na área, assumiu, no final da década de 1980, um
cargo de Coordenação na Secretaria de Esporte e Lazer, instituindo a Divisão de Excepcionais
(terminologia usada na época). Foi assessora do secretário E2 e, quando ele se afastou da
prefeitura para se candidatar a deputado federal, ela assumiu por um ano e meio as funções da
secretaria. E3 trabalha hoje como gestora na empresa do marido.
O entrevistado 4 tem uma experiência de 12 anos como Secretária de Esporte e Lazer e
sua relação com políticas públicas de esporte é longa: desde 1981, quando ainda era um
departamento ligado à saúde. Segundo a entrevistada, ela ajudou a instituir a secretaria e atua
diretamente na área há mais de 30 anos. Destaca-se também que E4 é conhecida nacionalmente
por ser a mãe de um atleta de natação medalhista olímpico nos 200 metros medley em Londres
2010 e maior medalhista de todos os tempos dos Jogos Pan-Americanos.
15
O complexo de esporte e lazer do Clube dos Funcionários da CSN foi construído em 1965 e tornou-se ao
longo dos anos o principal complexo de esportes e lazer da região. Apresenta uma estrutura de referência na cidade e
foi o local onde o nadador Thiago Pereira iniciou sua trajetória esportiva.
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O entrevistado 5 também registrou que sua formação esportiva é antiga, desde os 12 anos,
quando deu início à carreira no voleibol. Trabalhou como professora e na diretoria de esporte da
prefeitura, quando ficou por dois anos à frente da Secretaria de Esporte e Lazer. Aposentou-se em
2015.
Quando questionados sobre os fatos marcantes da história do esporte em Volta Redonda,
os entrevistados 1, 4 e 5 apontaram o incentivo da CSN na década de 1970 e 1980, que trazia
atletas de outras cidades para compor suas equipes esportivas – o que hoje, consenso entre todos
os entrevistados como fato negativo, não mais acontece; E4 aponta como importante marco
nacional a instituição do Ministério do Esporte, em 2003 e como marcos para a cidade destaca a
criação da SMEL, em 1986, e a implantação da escola de Educação Física pelo UniFOA - Centro
Universitário de Volta Redonda, no ano de 1971. O entrevistado E3 registra a implantação do
programa para pessoas com deficiências, em função de sua relação com a área, afirmando que
Volta Redonda foi a primeira cidade do Brasil a ter um setor específico para tal público.
Atualmente não existe um programa esportivo sistemático específico para atendimento a
esse público, que mantém somente a Olimpede – Olimpíada para pessoa com deficiência (ponto
também destacado pelo entrevistado E2). O evento teve sua primeira edição em 1987, ficou
alguns anos fora do calendário da prefeitura e retornou na primeira gestão do prefeito em
exercício (1997). Hoje, a Olimpede possui abrangência nacional, reunindo cerca de dois mil
atletas e 125 técnicos, conforme entrevista de E4 ao jornal Diário do Vale, em 24 de agosto de
2015. Importante registrar que ela vem sendo subsidiada com recursos do Ministério do Esporte
desde 2009, por uma relação política entre a prefeitura, o deputado federal e o próprio ministério.
Outros apontamentos feitos por E2 e E5 abrangem a estrutura esportiva do município e o
trabalho realizado pela prefeitura na área de esporte, destacando os projetos voltados para os
jovens e a “melhor idade” (idosos). Eles ressaltaram algumas modalidades esportivas, como o
badminton, o hipismo e a ginástica de trampolim, enfatizando a importância que o poder público
municipal dá ao esporte. Entretanto, apesar de destaque como representações esportivas da
cidade, não recebem apoio sistemático da prefeitura, ficando a cargo dos seus professores a
arrecadação de recursos para viabilização da participação nos torneios.
E5 reforça tal percepção, relatando que “a gente tem uma equipe de badminton
consagrada com vários títulos a nível de Brasil e até fora do Brasil, (...) no hipismo também estão
conseguindo muitos resultados positivos pelo Brasil a fora. E temos a ginástica de trampolim, (...)
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que também já viajaram pra fora do país, conseguiram muitos títulos, e inclusive o bolsa-atleta”.
Declarou, ainda, que “a gente mudou a cara da cidade”. Apesar de todos esses destaques e
reconhecimentos, em outro momento o discurso dos secretários é de que a prefeitura não realiza
projetos de rendimento, o que diverge dos apontamentos dos outros entrevistados.
Durante a análise dos dados não foram também identificados projetos específicos para
jovens na faixa etária entre 15 e 29 anos16, limitando-se ao atendimento a crianças, adolescentes e
idosos. Também observou-se que os adultos até 50 anos são pouco privilegiados nos programas
esportivos da cidade, não sendo referenciados pelos entrevistados. Na pesquisa de campo o
número de atendimento a esse público foi inexpressivo, somando cerca de 800 participantes.
Com referência aos eventos e às instalações esportivas, que são diferenciais da cidade,
todos os secretários foram unânimes em reconhecer os 10 ginásios construídos nos bairros.
Quatro entrevistados também citaram o parque aquático, a Ilha São João e o Estádio da
Cidadania. E4 relatou, contudo, que o Parque Aquático após sua construção, em 1983, ficou
fechado até 1997, servindo de abrigo para animais, mas enfatizou ser o espaço um ambiente
extremamente democrático. E1 também ressaltou que ele é, talvez, o maior espaço público do
Brasil, muito bem organizado e com frequência de cinco mil pessoas por dia na alta temporada
(para uso da piscina como lazer e como prática esportiva). E5 indicou como diferenciais da
cidade os eventos Olimpede e Jogos Estudantis, apesar de afirmar que esse último tem altos e
baixos em termos de participação.
Quando questionados sobre a receptividade da comunidade em relação ao esporte, três
deles disseram que hoje a secretaria tem conseguido atender a grande parte da população com
seus projetos (E2, E4, E5). “Uma cidade cinza”, como destacado por E4, “que atualmente vem se
transformando, a partir da inserção de projetos para idosos, crianças e jovens da cidade”,
referenciando ainda de forma equivocada o atendimento aos adolescentes. Corroborando com E4,
o entrevistado E2 afirmou que acredita que eles tenham conseguido incutir na cabeça das pessoas
a importância da atividade física. Por outro lado, considera que a população poderia usar mais as
estruturas oferecidas pela prefeitura.
Interessante observar que o trabalho feito com os idosos, por meio do Programa Viva a
Melhor Idade, é considerado por quatro dos entrevistados como marco da política de esportes da

16
De acordo com o Estatuto da Juventude. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2013/Lei/L12852.htm>. Acesso em: 11 nov. 2016.
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cidade. Isso porque esse projeto foi implementado por E2, em 1997, abarcando a gestão dos
demais secretários.
E1 apontou que não percebe nenhum apoio da prefeitura aos esportes e, por isso, não vê
como a população pode receber bem algo que não é realizado efetivamente. Durante sua
entrevista, ele enfatizou o esporte de rendimento em função de sua vivência profissional, não
mencionando as demais atividades desenvolvidas, talvez por desconhecimento ou desinteresse.
E3, apesar de acreditar que os projetos são bem aceitos e utilizados pela população,
afirmou que na sua época eles tinham a preocupação em atender a todas as idades, não
percebendo, atualmente, um trabalho consistente para os jovens. Destacou ainda a necessidade de
esses projetos serem continuamente melhorados e desenvolvidos, independente da filiação
partidária do governo municipal vigente. A partir dessas afirmações, fica uma dúvida sobre o
motivo da prioridade nas ações com os idosos em detrimento às crianças e jovens: seria pela
visão utilitarista dos atores e/ou pelo interesse político?
Quanto ao planejamento estratégico para a realização das atividades esportivas, E1 e E4
afirmam sua existência, sendo que E4 o justifica pelo atendimento realizado a todas as idades, o
que não deveria ser considerado como justificativa e o que também não é fato, visto que
atualmente os projetos da secretaria são voltados para crianças, adolescentes e idosos. Esse
entrevistado também destaca a continuidade dos governos como uma grande vantagem, porque
mesmo sem recurso do Governo Federal a prefeitura mantém os projetos com verba própria,
“mesmo que precise reduzir a equipe e o número de atendimento”. Isso porque o governo
municipal se manteve no poder há 20 anos, o que pode ter sido relevante para a continuidade das
ações desenvolvidas.
Questionados quanto ao diferencial de Volta Redonda na área de esporte, E2 e E4 citaram
a primeira posição no Índice de Desenvolvimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro (vale
lembrar que, por isso, a prefeitura de Volta Redonda intitulou o local como a Cidade do Esporte);
E5 mencionou, além dos espaços físicos, a aprovação dos projetos junto ao Governo Federal; E2
ressaltou o interesse e a valorização do governo local pelo esporte, mas afirmou que ainda é
necessário um longo caminho para mostrar a importância desse segmento em âmbito nacional; E1
disse não ver muito diferencial porque só trabalha com a iniciação esportiva e depois abandona as
crianças que acabam desmotivando – o que pode ser confirmado pela falta de um projeto para
atendimento aos jovens, também mencionado em seguida pelos professores entrevistados; e E3
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enfatizou que a cidade está muito aquém das iniciativas na área, destacando somente a
importância da escola de Educação Física (UniFOA).
Quando perguntados sobre a quantidade de profissionais que compõem a equipe técnica
da secretaria, houve algumas controvérsias. E3 disse que há uma grande deficiência, porque a
estrutura da secretaria prevê aproximadamente 44 profissionais concursados e hoje não há nem
oito, porque a maioria se aposentou e não houve concurso para substituição. Ele também apontou
que a maioria da equipe é composta por profissionais contratados pelo PST e estagiários. E4,
apesar de relatar que a equipe é composta por mais de 100 profissionais da área, também afirmou
ter alguma deficiência, pois grande parte dela é contratada por convênio.
Já E1 relatou que acredita que a equipe seja suficiente pela presença de muitos estagiários,
o que não caracteriza a composição dos profissionais da equipe, pois eles não podem conduzir as
atividades, conforme a Lei de Estágio. E2 respondeu, de forma menos objetiva, que gostaria que
houvesse mais profissionais, mas disse que os que estão à frente da secretaria são competentes e
extremamente capacitados. Para E5, a equipe que atua na área de lazer é suficiente, o que não
acontece com o esporte de rendimento, que deveria ter mais profissionais específicos para o pleno
desenvolvimento da área, retomando a hipótese da existência de projetos nessa dimensão. Diante
do exposto, pode-se constatar que todos os secretários, de certa forma, afirmaram que a equipe
não é suficiente.
Questionados sobre estudos, análises e monitoramento dos equipamentos esportivos,
quatro deles relataram que as observações são feitas de forma empírica, não consolidadas por
pesquisas acadêmicas. Por isso, E4 ressaltou a importância e a necessidade de parceria com a
universidade, a fim de dar esse subsídio, mas não mencionou a busca por parcerias. Já E3 disse
que quando foi o gestor da secretaria eram realizadas pesquisas para avaliação dos eventos
esportivos, informando ainda que após sua execução eram feitas reuniões para apontar os pontos
fortes e fracos – o que parece distante de uma análise consistente sobre a efetivação de políticas
públicas.
A entrevista abordou também a compreensão dos entrevistados a respeito do esporte nas
suas três dimensões e como elas se relacionam em Volta Redonda. E4 afirmou que a missão da
secretaria é atender o maior número de pessoas e, por isso, sua principal função é o esporte
social, ressaltando que o esporte de rendimento é muito caro e deveria ser responsabilidade dos
clubes, com o investimento das empresas. Mesmo com esse discurso utilitarista do entrevistado,
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três modalidades esportivas inseridas no Projeto Segundo Tempo do Governo Federal se
destacam em competições de níveis estadual e nacional. Tanto a SMEL quanto a prefeitura se
apropriam deles em seus discursos e campanhas publicitárias.
E1 e E5 confirmaram a realização do esporte como lazer e o relacionado à educação,
promovido nas escolas por iniciativa da Secretaria de Educação. Por outro lado, E5 também
registrou o recebimento de vários títulos nacionais para a equipe de badminton e hipismo,
demonstrando a existência de algum tipo de esporte de rendimento, porém de forma incipiente e
sem o apoio efetivo da prefeitura.
Já E2 destacou a necessidade de potencializar o esporte de rendimento no município;
contudo, disse ter dúvidas se ele é uma obrigação do município, justificando que falta uma
política nacional mais bem definida para essa modalidade. Para E3, falta uma boa estruturação,
monitoramento e avaliação dos programas para o desenvolvimento das atividades de forma
ampla.
Indagados sobre o que deve ser aprimorado nas políticas públicas municipais voltadas
para o esporte, o entrevistado E4, ao contrário do que disse anteriormente, afirmou que a
secretaria deve pensar um projeto de “médio rendimento” envolvendo as escolas, pois os atletas
saem das escolas (talvez preocupada em usar o termo correto “alto rendimento”, por acreditar que
exigirá um maior comprometimento da secretaria). Mencionou que seu filho nadou nos jogos
estudantis da cidade, então “se não tem esse tipo de projeto, como é que se oportunizam outros
atletas como ele?”, indicando que o processo de interação entre a Secretaria de Esporte e Lazer e
a Secretaria de Educação deveria ser amplamente estimulado, ponto que não foi relatado por
nenhum entrevistado.
E1 também destacou a necessidade do incentivo ao esporte de rendimento, E5 disse que
“a prefeitura faz o que dá para fazer” (o que não significa que faz o necessário) e E3 apontou a
necessidade da elaboração de um plano de desenvolvimento do esporte e do lazer na cidade, com
ações a curto, médio e longo prazo.
Todos os entrevistados foram taxativos ao dizer que a iniciativa privada não ajuda no
incentivo aos esportes. Entretanto, nenhum entrevistado mencionou articulações da prefeitura
junto à iniciativa privada.
Sobre as perspectivas para o esporte em Volta Redonda, apenas E2 e E4 afirmaram
enxergá-las, uma vez que a cidade tem uma grande vocação para a área, mas não as detalharam;
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E5 não respondeu diretamente à pergunta, mas reforçou a importância de incentivar o esporte de
rendimento e buscar parcerias para esses projetos, pois eles mobilizam muitas pessoas, são bons
para a cidade e percebidos como referência para as crianças e jovens; e os outros dois
entrevistados disseram não perceber nenhuma perspectiva caso não seja estruturado um
planejamento bem organizado para o esporte.
A percepção que se tem em relação ao tema “perspectivas do esporte no município” é a
ausência de uma visão estratégica por parte das lideranças esportivas, pois não são indicados de
forma clara e objetiva os horizontes, as metas e os desafios que o esporte precisa enfrentar para se
consolidar enquanto política pública.
Com referência a estudos de avaliação das políticas públicas de esporte pela secretaria, de
forma geral, todos os entrevistados entendem que a avaliação ou não existe ou é “superficial”: o
entrevistado 4 afirmou que tinha alguns dados, mas sentia falta de informações mais consistentes.
Informou ainda que trabalha com a sensibilidade (experiência do dia a dia) e que isso é uma
grande falha. Lamentou não estar próxima da universidade para resolver essa questão, porém não
mencionou iniciativas de aproximação.
E5 apontou que isso é feito automaticamente, pelo resultado dos eventos, da participação
do público em geral e das reclamações; E2, que tem alguma coisa, mas que poderia ser melhor,
não entrando em mais detalhes, o que demonstra falta de informações que justifiquem sua
resposta; E1 não tem certeza sobre essa avaliação, mas diz que se tiver é só para essa área de
social e lazer; e E3 não acredita que exista avaliação, destacando que na época em que atuou
eram feitas reuniões de avaliação sistemáticas.
Quanto à alcunha de “Cidade do Esporte”, E2, E4 e E5 a consideram real pelo apoio do
prefeito à continuidade dos projetos, pela quantidade de instalações esportivas e pelos programas
de lazer desenvolvidos no município. No entanto, E1 e E3 são categóricos em dizer que nada foi
feito pelo município para ter alcançado esse reconhecimento. Em sua resposta, E1 ainda ironizou,
dizendo “tá de brincadeira o Neto, né? Isso não existe. Que cidade do esporte que não disputa
uma modalidade?”.
Encerrando a entrevista, foi perguntado para E2 sobre a importância de um deputado que
apoia a cidade, o que foi considerado por ele como muito importante, ressaltando, contudo, que
também é necessário que haja pessoal capacitado dentro da secretaria para formular os projetos.
Ele também destacou que muitas vezes quis criar esse elo mais forte em outras cidades, porque

59

acredita no esporte como uma política pública, mas sempre encontrou dificuldades.
Vale registrar alguns fatos identificados durante as entrevistas e por meio da observação
não participante do pesquisador: o entrevistado 1 não é partidário da atual gestão e não enxerga a
cidade como “Cidade do Esporte”, além de não conhecer muito bem as instalações públicas de
esporte. Ele apenas cita o que era feito há 40 anos, quando a CSN era estatal, e não percebe nada
de bom no esporte atual, apesar de demonstrar uma boa relação com o atual prefeito e secretária
de esportes. Destaca apenas as décadas de 60, 70 e 80 como muito importantes para o esporte da
cidade.
E5 trabalhou com E2 e E4 e valoriza a atual política de esportes do município, sendo eles
integrantes do mesmo grupo político, rendendo elogios à prefeitura. Já E2 dá muito valor ao que
fez na sua gestão e ao que é atualmente feito, confirmando sua boa relação com a atual gestão.
Reconhece a sua importância como deputado federal para o envio de recursos do Governo
Federal para o município. E3 é da oposição e valoriza muito o trabalho realizado durante sua
gestão.

4.1.2 Entrevista com o assessor administrativo
E6 é funcionário público de carreira, formado em Administração, trabalhou na
Procuradoria Geral da Prefeitura e foi transferido para a Secretaria de Esporte e Lazer em 1993,
numa mudança de governo, para ajudar no setor administrativo. Nesse período, assumiu também
o cadastro dos projetos para captação de recursos junto ao Governo Federal, em função de sua
experiência com convênios na Procuradoria. No Portal da Transparência consta que o primeiro
projeto esportivo cadastrado pela prefeitura no Ministério do Esporte foi em 1997.
Quando questionado sobre diretrizes e planejamento estratégico da Secretaria de Esporte e
Lazer, afirma que todo ano a equipe se reúne para traçar os investimentos das ações sistemáticas,
incluídos na dotação orçamentária. Sobre os fatos marcantes do esporte na cidade, o entrevistado
destacou as oportunidades de convênios com o Governo Federal, quando começaram as parcerias
(na época com o instinto INDESP17) e construídos os primeiros cinco ginásios poliesportivos dos
17
Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto. Órgão suspeito de ser um foco de corrupção na
liberação para funcionamento de bingos no país, foi substituído em 2000 pela Secretaria Nacional do
Desenvolvimento do Esporte, vinculada ao Ministério do Esporte e Turismo. Disponível em:
<http://www.boliche.com.br/noticias/2000/0071.htm>. Acesso em: 9 nov. 2016.
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11 existentes (incluindo os dez ginásios dos bairros mais o ginásio da Ilha São João). Outras
estruturas citadas pelo entrevistado com investimento federal foram a sede administrativa da
secretaria e a reforma do estádio.
Ele também afirmou que quem iniciou essa articulação foi Deley Oliveira, na época
secretário de esporte e lazer da cidade. No ano seguinte, 1999, quando saiu da secretaria para
assumir o cargo de deputado federal, e “ficou ainda melhor para o município”, um vez que os
convênios com o governo foram ampliados. Essa informação vem de encontro às colocações do
próprio deputado, quando ressalta a sua importância para obtenção de recursos para o município.
Registrou ainda que Volta Redonda conta com cerca de 48 quadras cobertas, todas
construídas por meio de emenda parlamentar, verba direta do Governo Federal destinada às
prefeituras e chamamentos públicos. Disse que somente ele cuida dos convênios relacionados a
projetos e eventos esportivos na secretaria e, por essa limitação de profissional, a secretaria não
busca muitos convênios/editais, o que demonstra que o potencial é bem maior do que o que a
cidade capta. Com relação aos convênios destinados à reforma e construção de espaços, a
responsabilidade, de acordo com ele, é de outro setor da prefeitura.
Sobre as principais fontes de recursos para o desenvolvimento do esporte na área pública,
E6 destaca o Governo Federal – pelo Ministério do Esporte –, além da Lei de Incentivo ao
Esporte, mais difícil de ser conseguida porque precisa de um patrocinador.
O entrevistado informou que a SMEL trabalha de forma sistemática com os convênios
diretos do Ministério do Esporte e desde 1997 realiza o PST, sem interrupção das atividades,
apesar de algumas vezes haver interrupção do convênio para prestação de contas e prazos de
renovação. Disse ainda que durante essas interrupções o prefeito dá continuidade às atividades, o
que também foi registrado por E4. Outro fato importante citado é que essa parceria com o
Governo Federal teve início em 1996, tendo sido continuada pelas outras gestões, o que vai de
encontro à colocação de E2, quando ressaltou o interesse e a valorização do governo local pelo
esporte.
Atualmente, os convênios vigentes com o Governo Federal são o PST, que atende a
crianças e adolescentes, a Olimpede, evento pontual que acontece anualmente há nove anos, além
de ouros destinados à reforma de instalações esportivas. Segundo o entrevistado, a SMEL está
buscando uma parceria com a INB – Indústria Nuclear Brasileira –, para conclusão da obra da
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Arena de Atletismo, o que não foi mencionado pelos demais entrevistados, mas foi pulicado no
jornal Diário do Vale, em 24 de agosto de 2016 (VERBA, 2016).
Quanto ao Programa Viva a Melhor Idade, hoje ele está totalmente subsidiado pelo
município. E6 também apontou que aprovar projetos junto ao Governo Federal é um processo
complexo e que o município não pode ter nenhuma pendência no CAUC18,19, dificultando um
pouco tal processo, porque quase sempre as prefeituras têm pendências no cadastro.
Ao ser questionado sobre o esporte de rendimento, afirmou que quando fechou o
penúltimo convênio do PST, em 2009, a secretaria conseguiu comprar equipamentos de ginástica
artística, ajudando no treinamento dos alunos, levando-os a competir até fora do país. Porém, o
entrevistado foi incisivo ao afirmar que é “totalmente inviável” manter o esporte de rendimento,
porque o governo municipal deve investir em todas as modalidades.
Ainda sobre as três dimensões do esporte (educacional, recreativo/de participação e de
rendimento), E6 destacou como esporte educacional o projeto de badminton, desenvolvido pela
Secretaria de Educação, afirmando que é um “projeto muito bacana (...) que ganhou um destaque
nas escolas”. Contudo, ao ser questionado se ele entraria também como modalidade de
rendimento em função dos resultados alcançados, inicialmente disse que não sabia, mas depois
confirmou que sim, citando ainda a ginástica de trampolim: “os dois entram um pouco na questão
do rendimento, mas volto a dizer que a prefeitura não tem como manter”.
E6 mencionou que a prefeitura apoia tais modalidades, ajudando a pagar passagem e
hospedagem (corroborando a fala dos professores, apresentadas no próximo tópico). Disse ainda
que o professor de ginástica de trampolim “vai na raça, porque ele é um apaixonado pelo esporte
e se empolga com os resultados dos alunos”. Como esporte de recreativo/de participação, ele
destacou o PST, que hoje tem 50 núcleos, atendendo a cerca de 6.000 crianças e adolescentes.
Quando questionado sobre a origem do recurso utilizado para pagamento das viagens dos
alunos do Programa Viva a Melhor Idade, que acontece anualmente para resorts ou hotéis cinco

18
Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias. Possui caráter meramente informativo e
facultativo e apenas espelha registros de informações que estiverem disponíveis nos cadastros de adimplência ou
sistemas de informações financeiras, contábeis e fiscais, geridos pelo Governo Federal. Disponível em:
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/cauc>. Acesso em: 13 dez. 2016.
19
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) contabilizou que 3.256 municípios (58,5% do total) estão
impedidos de celebrar convênios com a União em razão de inadimplência junto ao Cadastro Único de Convênios
(CAUC). Disponível em: <http://www.portalfederativo.gov.br/noticias/destaques/estados-e-municipios-deixam-dereceber-recursos-da-uniao-por-pendencias-no-cauc>. Acesso em: 13 dez. 2016.
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estrelas20, localizados em pontos turísticos do estado, o entrevistado teve dificuldade em
responder, mostrando-se um pouco incomodado: “não sei, aí é lá na secretaria de governo ou
administração. Sinceramente eu não tenho ideia”.
Concluindo, E6 ressaltou que o principal diferencial das políticas públicas de esporte na
cidade é o apoio do prefeito – “ele gosta muito e acredita no esporte como ferramenta de
prevenção” –, além da parceria com o Governo Federal, quando mencionou a importância dos
editais públicos para o desenvolvimento da estrutura esportiva da cidade, declarando que “sem
eles Volta Redonda não teria a estrutura esportiva que tem”. De acordo com ele, essa parceria
ocorre graças ao envolvimento do deputado federal, que “briga” em Brasília pra trazer os
recursos para a cidade.
Destacou, ainda, que o problema da falta pessoal deve ser resolvido – também apontado
pelos secretários entrevistados –, relatando que hoje o município tem poucos professores de
Educação Física concursados pela SMEL, sendo a maioria contratada por RPA (registro de
pagamento de autônomo) ou cargos comissionados, o que gerou um problema, especialmente em
2016, que viveu um momento político conturbado.

4.1.3 Entrevista com coordenadores/professores de projetos esportivos
A seguir são apresentadas as análises das entrevistas realizadas com os três coordenadores
de projetos da prefeitura que podem ser considerados esportes de rendimento: badminton (E7),
ginástica artística (E8) e hipismo (E9).
Sobre o perfil dos respondentes, é importante registrar que a professora de badminton
(E7) trabalha há 25 anos na Secretaria de Educação. A partir de 2008, conheceu de perto o
esporte por meio de um projeto social desenvolvido pela Fundação CSN e, a partir daí, se
encantou pela modalidade e começou a inseri-la de forma recreativa na educação física escolar.
Já o professor de ginástica artística (E8) iniciou sua trajetória na área aos 11 anos, o que o
estimulou a fazer o curso de Educação física. Iniciou o trabalho na SMEL por meio do estágio
curricular e, após se formar, continuou por dois anos no projeto de forma voluntária. Em 2007,
através do PST, entrou para o quadro de funcionários da SMEL, onde permanece até hoje.
20
Hotel Le Canton, em Teresópolis; Atlântico Búzios Conention & Resort, em Búzios; Resort Vila Gallé, em
Angra dos Reis; e Club Med Resort Rio das Pedras, em Mangaratiba fizeram parte do roteiro dos últimos anos de
viagem do programa.
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O professor de hipismo (E9) foi cavaleiro e tinha um centro de treinamento em
Penedo/RJ, onde o pai de um aluno o convidou a montar um projeto para apresentar à prefeitura e
implantar a escola de hipismo em Volta Redonda, que teve início em 2003, com uma estrutura
para atender a 80 crianças. Ao ser questionado sobre a secretaria de vínculo do projeto, informou
que não fica ligado a nenhuma, sendo subordinado à Fundação Beatriz Gama (FBG)21, sob a
responsabilidade do seu presidente, justificando tal associação em função de ela ser a primeira e
única escola municipal de hipismo do Brasil. Com uma administração complexa (compra de
alimentação para os cavalos, medicamentos, veterinários), “a burocracia de uma Secretaria de
Esporte e Lazer, por exemplo, dificultaria tudo isso”, relatou. Disse ainda que precisaria ter um
secretário de esporte com o mesmo empenho do presidente da FBG, “não pela burocracia do
processo, mas pela compreensão do que a gente precisa”, sinalizando um certo conflito nesta
relação.
As aulas de badminton tiveram início na escola municipal Maria José Campos Costa,
situada no bairro operário Volta Grande IV, que atende a 1.000 alunos do 1º ao 5o ano, no horário
da educação física escolar. E7 ressaltou que quando começaram eram apenas 10 raquetes e 10
petecas para todos os alunos e, apesar da pequena estrutura, já no primeiro mês de atividades,
foram identificados alguns talentos. No mesmo ano, os alunos passaram a participar de
campeonatos regionais, obtendo bons resultados. No primeiro campeonato regional realizado em
Volta Redonda, os oito alunos participantes ganharam onze medalhas. O esporte foi alcançando
muitos adeptos e os treinos se ampliaram para o contra turno escolar.
Em 2010, conquistaram uma medalha de terceiro lugar no primeiro campeonato nacional
e, em 2011, o título nacional na categoria sub 11, com medalha de ouro. Com os resultados, o
projeto passou a ser procurado por muitos alunos e a escola ficou pequena para acomodar os
treinos. Com isso, E7 buscou a parceria com a SMEL para utilização do ginásio público do bairro
Santo Agostinho (próximo à escola) a fim de ampliar as aulas. Assim, o projeto ganhou maior
proporção, passando a receber também alunos de outras escolas do município. Em 2013 e 2014,
eles alcançaram o primeiro lugar no ranking estadual.

21
A FBG é uma organização vinculada ao poder executivo que acolhe crianças e adolescentes de 0 a 18 anos,
em situação de risco, vítimas de maus tratos, abandono, abuso sexual, em situação de rua, ou qualquer outra que
coloque em risco a sua integridade física, moral ou psicológica, tendo seus atendimentos regulamentados pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: <http://www.portalvr.com/fbg/>. Acesso em: 29 out 2016.
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Vale registrar que boa parte do tempo destinado às aulas e treinos fora da escola é
realizada de forma voluntária pela professora, que conta com três ajudantes não remunerados,
oriundos do projeto social da Fundação CSN (que foi extinto), que atuam no projeto desde 2008,
sendo que dois deles atualmente cursam faculdade de Educação Física por influência da
atividade.
Cabe destacar o esforço e dedicação da professora, pois todo equipamento utilizado nas
aulas foi sendo adquirido aos poucos por ela, com apoio dos alunos e familiares. Até 2014, a
escola ajudou com o fornecimento de petecas e o prefeito comprou uma máquina de encordoar
raquetes, que ajuda na reforma e manutenção. A professora ressaltou que “a secretária de
educação sempre incentivou o projeto e ajudava com o fornecendo lanche e ônibus para
participação nos torneios”.
Somente em 2012, após a conquista do campeonato nacional pela equipe de badminton de
Volta Redonda – que leva o nome da escola municipal (E. M. Maria José) –, o projeto recebeu o
reconhecimento e o apoio mais efetivo da prefeitura. Após uma reunião entre a professora e o
prefeito, este se comprometeu a apoiar mais efetivamente o projeto, dando uniforme e pagando as
despesas dos campeonatos, que incluem taxas de inscrição, transporte (terrestre e aéreo, quando
necessário), alimentação e hospedagem.
Importante também mencionar os expressivos resultados da equipe: ela foi classificada
duas vezes para participar do Panamericano Junior de Badminton, mas não pôde ir porque não
tinha verba suficiente para todos os atletas, e para o Sulamericano na Colômbia onde, com o
apoio da prefeitura, conquistou medalhas de ouro, prata e bronze. Anualmente, entre quatro e seis
alunos são classificados para participar de torneios pela seleção brasileira.
Apesar de toda a abrangência do projeto e seus importantes resultados, em agosto de 2015
a professora recebeu a notícia de que a Secretaria de Educação não poderia mais ajudá-los por
orientação do Tribunal de Contas, com a justificativa que a escola só pode investir em projetos a
nível escolar. Com isso, parou de receber apoio da prefeitura, indicando que os recursos
aprovados pelo prefeito destinados ao projeto vinham da escola, e não da Secretaria de Esporte e
Lazer. Cabe notar que nada foi feito para mudar essa fonte de recurso visando a manutenção do
apoio.
Com isso, todos os custos para participação nos campeonatos voltaram a ser obtidos pelos
próprios alunos, familiares e pela professora. Quatro atletas do projeto recebem uma ajuda de
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custo do programa Bolsa Atleta22, do Governo Federal, e utilizam o recurso para pagar essas
despesas. Quando há campeonatos, algumas mães também fazem trabalhos extras de faxina,
passam o livro de ouro, fazem rifas, vendem cachorro quente, tudo para diminuir o custo e
viabilizar a maior participação de alunos.
Sobre o programa Bolsa Atleta, quatro alunos recebem R$370,00 referente à categoria de
base, nove alunos estão aguardando sair o de 2016 na categoria nacional, com o valor de
R$925,00 e outros quatro aguardam para receber o subsídio de R$1.800,00, referente à categoria
internacional.
A professora desabafou dizendo que fica sobrecarregada porque é só ela para fazer tudo:
cadastro e prestação de contas do programa Bolsa Atleta, inscrições nos campeonatos, aulas e
treinos, ressaltando que “hoje eles treinam para ter resultado para conseguir a ajuda de custo do
programa para o ano seguinte”.
Atualmente o projeto atende a 250 crianças e adolescentes, sendo 30 alunos da equipe
principal, que treinam todos os dias, e 220 iniciantes e intermediários, que fazem aula duas vezes
por semana e, segundo relato da professora, afirmam ter o objetivo de um dia fazer parte da
equipe.
Como fato marcante na história do projeto, a professora relatou que no início, quando
participavam dos campeonatos fora da cidade, eles eram mal vistos pelas demais equipes
participantes, em função da pouca estrutura que tinham (uniforme, material esportivo).
Atualmente, são reconhecidos e respeitados por todas as equipes do Brasil. Inclusive, destacou, as
outras equipes os ajudam nas competições, procurando alojamentos e restaurantes mais baratos,
quando o evento acontece em suas cidades, e os convidam para montar duplas de atletas em
parceria, a fim de fortalecer uma determinada categoria, com “atletas de outras cidades que vem
treinar com gente nas férias”. Ao final da entrevista, fez uma crítica ao poder público: “tem
muitas pessoas de fora querendo nos ajudar, mas dentro da cidade a gente não tem esse apoio”.
Importante destacar que esse projeto tem sua origem como manifestação esportiva
educacional, por ter iniciado e ainda ser desenvolvido na escola; contudo, também é notório que

22
Maior programa de patrocínio individual de atletas do mundo, mantido pelo Ministério do Esporte desde
2005. O público beneficiário são atletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições nacionais e
internacionais de sua modalidade. Atualmente, são seis as categorias de bolsa oferecidas: Atleta de Base, Estudantil,
Nacional,
Internacional
e
Olímpico/Paraolímpico
e
Pódio.
Disponível
em:
<http://www2.esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta/sobre.jsp>. Acesso em: 4 nov. 2016.
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ganhou reconhecimento e representatividade como categoria “esporte de rendimento” em função
dos resultados alcançados, apesar do pequeno apoio da prefeitura.
Com relação à ginástica artística e de trampolim, o professor (E8) informou que o projeto
teve início no Estádio Raulino de Oliveira, mas, em função das obras de modernização, foi
transferido para os ginásios dos bairros Três Poços e São Geraldo, tendo sido ampliado para mais
dois bairros da cidade: Retiro e Açude, ambos na área periférica.
A atividade também faz parte do PST e atende a cerca de 400 crianças e adolescentes,
além de uma equipe composta por 18 crianças e jovens em treinamento avançado (se
enquadrando na categoria de rendimento), que participam de competições oficiais e que desde
2007 nunca voltaram de uma competição sem medalhas.
O professor relatou que o processo de formação do ginasta é muito longo, por isso quando
o aluno chega ao patamar de excelência está em uma fase que precisa sair para ajudar a família
em casa, pois a maioria dos alunos é de áreas periféricas e, assim, acaba perdendo muitos atletas
jovens que precisam parar de treinar para arrumar um trabalho.
Alguns alunos recebem valores do programa Bolsa Atleta internacional, o que ajuda
muito o trabalho, mas a maioria não tem esse incentivo até porque não tem como levar muitos
atletas nas competições por falta de recursos. Atualmente, oito deles que recebem o incentivo do
programa em função do resultado conquistado nos últimos campeonatos Sulamericanos
realizados na Colômbia: em 2014, em Bogotá, voltaram com três medalhas de ouro, quatro de
prata e quatro de bronze e em 2015, em Cochabamba, conquistaram três medalhas de ouro,
quatro de prata e três de bronze (nas categorias infantil, infanto juvenil, juvenil e adulto).
Sobre o apoio da prefeitura ao projeto, E8 afirmou que sempre há, de alguma maneira, ou
seja, ele parece não ser de forma consistente. Disse também que consegue renovar o material com
a verba do PST, “que ajuda a fazer fluir o trabalho”. Para disputar os campeonatos na Inglaterra,
França e Bulgária, por exemplo, a prefeitura buscou parceria com a SUDERJ, mas as famílias
também tiveram que arcar com algumas despesas.
O entrevistado relatou que sempre apresenta um plano anual de competições para a
SMEL, que estabelece de quais eventos será possível participar, e lamentou afirmando que
participar dos eventos internacionais é sempre o mais complicado porque o custo é bem maior.
O professor também registrou que o projeto não tem o foco no rendimento, mas isso acaba
aparecendo espontaneamente pelos talentos que surgem. Por isso, as famílias começaram a fazer
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uma pressão junto à prefeitura para cobrar uma maior participação em campeonatos: “a família
cobra da gente porque os resultados começam a aparecer e os alunos começam a ganhar
medalhas. Essas crianças se tornam referência no projeto, mas não tem suporte consistente da
prefeitura.
E8 também relatou dados muito importantes do cenário nacional: 80% das equipes que
compõem a Confederação Brasileira de Ginástica são oriundas de prefeituras e apenas 20%
correspondem a grandes clubes. Isso leva ao entendimento de que o incentivo ao esporte de
rendimento já é praxe em outros municípios. Volta Redonda, Piraí, Ouro Preto, Itabira,
Contagem, Rio das Ostras e Cabo Frio são alguns que apresentam equipes de ginástica oriundas
de prefeituras com destaque nacional e internacional.
Outro fato citado é que antes das Olimpíadas o Brasil fez a maior compra de material
esportivo para ginástica artística do mundo (a maior compra já feita na história da fábrica
Eurotramp), com o objetivo de criar centros regionalizados, com equipamentos “de ponta”. Com
essa oferta de material, a confederação ofereceu alguns equipamentos para o Rio de Janeiro,
então o professor tentou trazer pra Volta Redonda, mas não conseguiu porque não teve
autorização para desocupar um ginásio que receberia esses equipamentos: “Coisa de última
geração, e a gente não conseguiu trazer”. O material acabou sendo direcionado para a prefeitura
de Piraí, que também desenvolve um projeto de excelência.
Apesar disso, as equipes representativas dos projetos ainda levam o nome da cidade para
todo Brasil e a prefeitura utiliza a imagem e os resultados dos projetos em suas campanhas
publicitárias.
Com referência ao projeto de hipismo, o professor (E9) iniciou sua fala afirmando que
“inicialmente era apenas um projeto esportivo social”, demonstrando que, com o tempo, ampliou
sua dimensão esportiva. Com dois meses de aula, sete alunos participaram da primeira
competição regional, sendo classificados entre os quinze primeiros colocados da prova. A partir
desse resultado, ele montou uma equipe de competição, que passou a disputar campeonatos
estaduais e nacionais.
Nos 13 anos de existência, o projeto tem uma média de 25 alunos competindo
anualmente, com resultados expressivos: seis campeonatos estaduais por equipe, três
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campeonatos brasileiros, um vice-campeonato mundial, um vice-campeonato brasileiro e um
campeonato brasileiro na categoria CCE – Concurso Completo de Equitação23.
Cabe notar que o projeto tinha a capacidade de atender a 160 crianças, porém, há dois
anos, esse número foi reduzido para 130 em função de dificuldade financeira da prefeitura,
envelhecimento dos cavalos e desgaste do material. Todos os alunos são da rede municipal de
ensino.
Sobre o benefício do programa Bolsa Atleta, o professor relatou que seus alunos não
recebem em função da categoria do projeto (categoria Escola); entretanto, demonstrou em alguns
momentos da entrevista falta de conhecimento sobre a estrutura do programa e de como inscrever
seus atletas.
Sobre o apoio da prefeitura, relatou que até 2015 a prefeitura dava apoio aos 25 alunos da
equipe, participando de todas as etapas do campeonato estadual da categoria Escolas24. Para a
participação no campeonato brasileiro, o critério estabelecido foi: o aluno que fosse convocado
pela Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro (FEERJ) para fazer parte da equipe estadual
recebia o suporte da prefeitura para viabilizar sua participação. Em 2012, foram quatro alunos
classificados; em 2013 foram seis classificados, com uma medalha de ouro; em 2014, na equipe
de categoria 90 cm, os cinco atletas eram do projeto e na categoria de 80 cm, mais dois atletas de
Volta Redonda, que conquistaram uma medalha de ouro.
Como fato marcante no projeto, o professor apontou o benefício que o cavalo traz para as
crianças, o orgulho dos alunos pelos títulos alcançados e a quantidade de alunos que mudaram
suas expectativas de vida, exemplificando que muito ex-aluno tinha como meta da vida fazer um
curso técnico e entrar para a Companhia Siderúrgica Nacional e, hoje, já estão na faculdade.
Para concluir essa parte da entrevista e compreender melhor a estrutura do projeto, a
pesquisadora questionou ao entrevistado sobre o orçamento e obteve como resposta: “que eu
saiba não existe um orçamento anual para o projeto. O Presidente, dentro da FBG é que ajusta seu
orçamento para a manutenção do projeto. Ele tem vários projetos”. Isso demonstra o pouco
conhecimento do professor sobre a gestão financeira do projeto, a falta de planejamento do órgão
e a falta de envolvimento do principal órgão municipal de esporte na modalidade.

23

A categoria CCE engloba três modalidades: adestramento, salto e cross-country.

24
A categoria escolas é classificada por altura e não por idade, sendo regulamentada pela CBH Confederação Brasileira de Hipismo. As demais categorias são regidas pela FEI – Federação Equestre Internacional.
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Quando questionados sobre a receptividade da comunidade para as ações de esporte na
cidade, E7 afirmou ser muito boa e que existe demanda: “o que colocar para as crianças elas
querem fazer”. E8 não respondeu diretamente à pergunta (talvez por falta de conhecimento),
dizendo que acredita que a cidade está mais avançada que outros municípios porque consegue
levar a prática esportiva a diversos bairros, apesar de não aproveitar essa inserção para projetar o
que o governo municipal propõe como “Cidade do Esporte”: “Ter um algo a mais, uma
representatividade”, já que tem uma infraestrutura excelente.
E8 registrou ainda que esses atendimentos não podem ser apenas uma estatística e que as
crianças precisam ter realmente oportunidade de vivenciar o esporte de forma mais ampla e
qualitativa:

Acho que não existe uma política pública efetiva e consistente, pensada neste aspecto
[...] e aí o que se faz com essa criança/jovem? Vai chegar uma hora que só isso não é
suficiente, não estimula mais. Então o projeto perde esse jovem, esse atleta, e o trabalho
se perde no meio do caminho, especialmente no caso da ginástica artística, que é uma
modalidade desgastante, solitária, dolorosa, repetitiva. E pra que? Onde vai ser o fim
disso? Então a criança desanima.

E9 sinalizou de forma positiva sobre a receptividade da comunidade para os projetos e
acredita que Volta Redonda proporciona muita coisa para a população, principalmente se
comparada às cidades vizinhas.
Sobre a importância dos editais para os projetos de esporte em Volta Redonda, E7 disse
que hoje tem mais noção das possibilidades em função da experiência que alcançou com o
programa Bolsa Atleta, mas questiona: “mas por que Volta Redonda não faz isso? Isto faz toda a
diferença para o esporte e eu não vejo isso na prefeitura”.
E8 também afirmou ser muito importante o uso das leis de incentivo e que um grande
facilitador é a relação do órgão público com a iniciativa privada para a busca de parcerias. Já E9
não soube responder a essa pergunta.
Quando questionados sobre a importância de um deputado federal do município que ajuda
a captar esses recursos para o esporte, E7 afirmou ser válido desde que eles viessem para a
totalidade, e não para eventos específicos, como Olimpede e Corrida da Paz. E8 disse ainda que
uma pessoa em Brasília torna muito mais fácil conseguir recursos para o município e E9 acredita
ser importante, apesar de não ter ciência dos projetos que recebem ajuda do deputado.
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Sobre o principal diferencial das políticas públicas de esporte em Volta Redonda, E7
afirmou ser a individualidade (as pessoas envolvidas com o esporte), não percebendo um projeto
consistente de política pública: “o Thiago com a ginástica de trampolim, eu com o badminton, o
Rodrigo com o hipismo”. Para E8, o grande diferencial da prefeitura é conseguir levar o acesso à
prática esportiva a todos os bairros da cidade, com um espaço adequado e E9 disse ser a vontade
política do prefeito, destacando os mesmos projetos: badminton, natação, hipismo.
A respeito da quantidade de profissionais hoje da SMEL a frente dos projetos esportivos,
E7 acha que há muitas pessoas; porém, poucas trabalham efetivamente. Para ela, há muitos
ginásios vazios, sem atividade e, pela estrutura da cidade, muita coisa poderia ser feita. “Seria um
sonho ver tudo funcionando”. E8 acredita que tudo pode melhorar e comenta que o governo está
no poder há muito tempo, causando um processo natural de acomodação, perdendo o olhar para
outras possibilidades. Afirmou ainda que não existe uma percepção da grandiosidade do trabalho
que vem sendo realizado por alguns professores, “porque você não transforma só a criança, você
também transforma a família”. Já E9 disse que tem pouco contato com a SMEL por ser de outro
órgão e não sabe responder à pergunta, mas que conhece alguns profissionais de qualidade da
secretaria.
Quanto aos equipamentos esportivos de destaque, os entrevistados 7, 8 e 9 foram
unânimes em mencionar os ginásios, as quadras cobertas, os campos de futebol, a Ilha São João e
o Parque Aquático. E7 afirmou que “era pra gente ter a melhor equipe de natação do Estado.
Faltam políticas públicas e profissionais que queiram trabalhar de verdade”. O Estádio da
Cidadania também foi outro grande destaque para E8, que afirmou que o prefeito tem uma visão
gestora, aproveitando a infraestrutura dos espaços de forma inteligente, fundamentais para o
desenvolvimento do esporte na cidade.
Sobre o esporte em suas três dimensões, E7 mencionou como esporte educacional o
Projeto Sábado na Escola e o badminton; e no esporte recreativo (de participação), o PST, porém
destacou que não percebe uma consistência no projeto e não vê muita adesão. Quando
questionada sobre o Programa Viva a Melhor Idade, acredita que seja um projeto de referência
com boa participação da comunidade, mas que muitos alunos só participam pela viagem
oferecida anualmente. Sobre o esporte de rendimento, só vê a mobilização individual dos
profissionais amantes do esporte.
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Já E8 relatou que nas abordagens do esporte de participação e educacional, o município
conta com a ajuda do Governo Federal por meio do PST. No rendimento, destaca a ginástica e o
badminton, além do futebol americano e o rugby, que são iniciativa dos jogadores, não fazendo
parte dos projetos da prefeitura. Afligiu-se ao mencionar que o Parque Aquático não tem um
trabalho consistente de natação, aproveitando a estrutura existente.
E9 desconhece os projetos desenvolvidos nessas dimensões. Sobre o esporte de
rendimento, afirmou que deve ser feito um trabalho sério com as crianças para que se sintam
motivadas e deu como exemplo o próprio projeto. No entanto, disse que só conseguiu isso porque
houve pessoas que acreditaram na ideia, novamente mencionando “vontade política”.
Os três professores consideram essencial o investimento no esporte de rendimento, uma
vez que eles proporcionam diversos benefícios às crianças e jovens, como mudança de
comportamento, formação, experiência, responsabilidade e disciplina. “Eu acredito que a gente
não pode tirar essa oportunidade dessas crianças e jovens. Ela tem que ser dada”, destacou E7.
A respeito do que deve ser aprimorado nas políticas públicas de esporte em Volta
Redonda, E7 foi incisiva ao dizer “primeiro ela tem que ser criada. Hoje não existe. Eu não vejo”;
para E8, a secretaria deveria conversar mais com as pessoas que se envolvem com o trabalho, que
estão no dia a dia das atividades. “Não adianta só fazer uma reunião mensal, é importante tentar
entender as realidades de cada comunidade onde acontecem as atividades”; e E9 afirmou que o
que falta para o município melhorar no aspecto do esporte é estimular as competições,
acrescentando que essa é uma questão cultural do país: “eu encaro o esporte como uma das
principais maneiras de se formar um cidadão, e aqui (Brasil) isso não é estimulado. Nem na
escola o esporte é valorizado”.
Com relação às perspectivas do esporte a médio e longo prazo, E7 e E8 disseram ter
muitas expectativas de mudança por ser um ano político (as entrevistas foram realizadas em
2016), “porém se mantiver como está E7 diz que não vê perspectiva”. Já E9 se preocupa com a
descontinuidade do projeto com a nova gestão, por eles não entenderem as peculiaridades da
modalidade.
Para E7 e E8, o que justifica a denominação de Volta Redonda como a cidade do esporte é
o trabalho ativo dos profissionais de Educação Física, que lutam para manter o esporte. Para eles,
as instalações esportivas são o diferencial de Volta Redonda. Já E9 afirmou que essa alcunha se
deu pelos diversos projetos mantidos pela prefeitura, com uma grande variedade de modalidades,
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citando baseball, futebol americano e rugby (que não são da prefeitura), hipismo, natação, remo
(não mais desenvolvido).
Conforme apresentado, a SMEL realiza um único projeto esportivo para atendimento a
crianças e adolescentes, o Programa Segundo Tempo, em parceria com o Governo Federal, além
do Programa Viva a Melhor Idade, que abrange exercícios físicos e atende ao público da terceira
idade (estabelecido pela prefeitura a partir de 50 anos), sendo percebido pelos entrevistados como
um programa de sucesso. O PST recebeu algumas objeções dos professores, como baixa adesão
de alunos e falta de incentivo para manutenção dos alunos devido ao não investimento na
participação de torneios.
No que concerne à percepção dos ex-secretários acerca das políticas públicas de esporte
na cidade, evidenciou-se que o grupo ligado à atual gestão municipal prioriza o atendimento em
massa, com um discurso relativamente padronizado. Essas preferências refletem em uma visão
política e utilitarista, em que se preconiza o atendimento ao maior número de pessoas em
detrimento às demais vertentes do esporte e das demandas da sociedade.
É relativamente unânime dentre aqueles que pertencem ao grupo político no poder que o
investimento no esporte de rendimento não é viável para o município, enquanto os secretários não
alinhados à gestão atual preconizam suas respectivas áreas de interesses, como o esporte de
rendimento e pessoas com deficiência.
Um aspecto curioso foi que, apesar de os secretários afirmarem que a prefeitura não
oferece esporte de rendimento, três modalidades se destacam em termos de resultados técnicos, já
tendo conquistado medalhas, inclusive em campeonatos internacionais. A maioria dos
entrevistados considera que o esporte de rendimento não é uma prioridade da prefeitura, apesar
de dois secretários terem mencionado a necessidade de identificação de novos talentos, além da
necessidade do desenvolvimento de políticas públicas para incentivo ao esporte de rendimento
pelo Governo Federal.
Para os coordenadores, a participação em campeonatos pode ser uma estratégia de
incentivo, valorização e atração de novos alunos. Eles também relataram que o esporte de
rendimento, nesses casos específicos, foi consequência do bom trabalho realizado e o justificam
como oportunidade da vivência do esporte de forma ampla e qualitativa. Por isso, ressaltaram a
necessidade de maior aproximação da equipe técnica com a gestão municipal para o
desenvolvimento de políticas públicas amplas e consistentes, a fim de que o atendimento à
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população não seja apenas considerado como uma estatística.
Observa-se ainda que é possível incentivar o esporte de rendimento nos projetos sociais,
pois eles já se mobilizam em busca de resultados e parcerias. Acrescenta-se, ainda, os relevantes
resultados alcançados, não somente em número de medalhas, mas também no incentivo e
valorização dos alunos, servindo de referência e motivação para outras crianças e jovens.

4.2 Pesquisa documental
Como fonte complementar do estudo, a pesquisa documental abrangeu a identificação de
documentos importantes para o levantamento de dados, com vistas ao alcance de alguns dos
objetivos propostos, tais como a análise do IDE, a inserção do município nos editais púbicos, a
atuação da SMEL e da iniciativa privada no fomento e estímulo às políticas de esporte no
município e as despesas municipais com esporte. Os dados mais relevantes para a pesquisa foram
extraídos de websites e relatórios, sendo descritos nos próximos tópicos.

4.2.1 A metodologia utilizada para elaboração do IDE e análise dos seus principais resultados
A criação do Índice de Desenvolvimento do Esporte foi uma iniciativa do governo do
estado do Rio de Janeiro em função da preocupação com a qualidade da gestão do esporte e com
o desafio e a responsabilidade em realizar megaeventos esportivos, como a Copa do Mundo de
2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.
O estudo foi desenvolvido pela Superintendência de Desportos do Estado do Rio de
Janeiro (SUDERJ), com o objetivo de mapear as políticas públicas de esporte e lazer dos
municípios, tornando-se uma ferramenta de gestão para o poder público, visando contribuir para
o direcionamento e planejamento dos investimentos na área esportiva. Esse mapeamento
estruturou o panorama do esporte nas cidades do Rio de Janeiro, com informações relevantes para
o processo decisório de aplicação de recursos (RAEDER, 2011; TAVARES, 2011).
A pesquisa foi realizada em 88 dos 92 municípios do estado, durante os meses de
novembro e dezembro de 2009 e janeiro de 2010, por meio de um questionário com 68 perguntas
abrangendo oito dimensões. O instrumento de coleta na obtenção de dados utilizado neste estudo
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teve como referência a pesquisa do IBGE publicada em 2003 sobre Perfil dos Municípios
Brasileiros no Esporte (RAEDER, 2011).
Além das entrevistas, foi realizado um georreferenciamento da estrutura temática do
esporte, identificando iniciativas, instalações e instituições que representam a diversidade de
manifestações esportivas existentes. De acordo com Sávio Franco Santos Jr, presidente da
SUDERJ, o estudo buscou qualificar a gestão municipal por meio do fortalecimento de seus
pontos fortes e da estruturação de seus pontos fracos, conforme avaliação das oito dimensões
abordadas no questionário (TAVARES, 2011).
Trata-se de uma análise situacional envolvendo a organização de informações primordiais
para a elaboração de parâmetros norteadores de intervenções, objetivando sistematizar e mapear
informações que possam auxiliar os processos decisórios no campo das políticas esportivas,
buscando a garantia dos direitos sociais (TAVARES, 2011).
A investigação justificou-se em função do destaque do esporte como um campo de grande
atuação por parte dos gestores públicos em todas as esferas do governo, devido à intensa
programação de megaeventos realizados no Brasil nos últimos anos e ainda segundo Tavares,
essas intervenções têm sido implementadas com base em escassas e desarticuladas informações.
Dessa forma, tal pesquisa se apresentou como uma iniciativa científica, com aplicações voltadas
para o campo das políticas públicas.
O georreferenciamento realizado implicou na criação de um mapa com os equipamentos
esportivos de cada município do estado. Para sua localização, foram coletados os endereços dos
tipos de equipamentos representados nas secretarias de esporte de cada município, além de outras
fontes, como listagem de associações, internet e registros na SUDERJ.
A fim de localizar as coordenadas geográficas desses endereços, foram utilizadas
ferramentas disponíveis na internet. Entretanto, nem todos os endereços puderam ser
georreferenciados, pois as bases cartográficas em algumas regiões são incompletas ou de
qualidade precária. Em seguida, foi criado um banco de dados geográfico para visualização da
localização das instalações nos municípios. Para Tavares, esse mapeamento possibilita uma
análise espacial para alocação dos recursos esportivos.
O questionário foi aplicado aos gestores públicos dos municípios fluminenses, sendo
constituído por 68 perguntas que englobaram oito dimensões: (1) Recursos Humanos, (2)
Articulação Institucional, (3) Legislação, (4) Despesas Públicas, (5) Convênios e Parcerias, (6)
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Programas, (7) Eventos e (8) Instalações e Equipamentos Esportivos.
A seleção das variáveis considerou a possibilidade de quantificação das informações para
composição do IDE. A maior parte das dimensões estabelecidas expressa a capacidade exclusiva
do ente público municipal em qualificar a gestão do esporte. Um segundo grupo reflete a
capacidade das prefeituras em empreender ações em parceria com a sociedade civil e um terceiro
grupo, o nível de organização e institucionalização da sociedade civil atuante no campo de
esporte (TAVARES, 2011).
Cada dimensão foi composta por uma ou mais variáveis, que receberam uma atribuição
específica em uma escala crescente de nível de importância, sendo nível 1 para pouco importante,
nível 2 para importante e nível 3 para muito importante. A pesquisa foi aplicada por estudantes do
curso de Pós-Graduação em Elaboração e Gestão de Projetos Socioesportivos da Universidade
Castelo Branco. Os dados obtidos foram tratados por meio de estatística descritiva, calcados na
discussão sobre as dimensões mais significativas, visando caracterizar melhor o universo
amostral pesquisado.
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Quadro 2 - Caracterização das dimensões do IDE

Dimensão

1

2

3

4

Escala

Classificação

3

Muito
Importante

3

Muito
Importante

2

Importante

Existência de conselho municipal
de esporte instituído.

2

Importante

Presença de ligas esportivas ou
similares (Federações,
Confederações etc).

2

Importante

Presença de sedes de entidades
representantes dos profissionais
de educação física (CREFs,
Sindicatos etc).

2

Importante

Presença do esporte na Lei
Orgânica do Município.

3

Muito
Importante

Despesas por habitante aplicadas
no setor no exercício de 2008.

3

Muito
Importante

Total da despesa com a função
esporte em relação às despesas
municipais totais.

Recursos
Humanos

Articulação
Institucional

Legislação

Despesas
Públicas

Variável
Relação proporcionalmente a
quantidade de funcionários e a
população.
Relação proporcional entre a
quantidade de funcionários
técnicos e a quantidade total de
funcionários.

5

Convênios e
Parcerias

2

Importante

Quantidade de convênios e/ou
parcerias empreendidos pela
gestão.

6

Programas

1

Pouco
Importante

Tipos de ações, projetos e
programas realizados pelo órgão.

7

Eventos
Esportivos

2

Importante

Quantidade de eventos esportivos
realizados no município.

3

Muito
Importante

2

Importante

1

Pouco
Importante

8

Equipamentos
Esportivos

Fonte: TAVARES (2011).

Quantidade de equipamentos
esportivos instalados em escolas
municipais.
Quantidade de equipamentos
esportivos instalados em parques,
praias, praças e similares.
Quantidade de centros de
treinamento, vilas olímpicas ou
similares.

Justificativa
Possibilita a comparação do
pessoal alocado nas políticas de
esporte.
Permite o reconhecimento do peso
da gestão do esporte no quadro
total de funcionários.
Representa a existência de
mecanismo de participação da
sociedade civil nas políticas.
Reflete a institucionalização da
sociedade civil local no âmbito do
esporte.
Representa a garantia de defesa
dos interesses da população
mediante o compromisso da
categoria com o código de ética
que regula a atividade
profissional.
Possibilita maior dotação
orçamentária regulamentada para
o setor.
Permite comparação entre os
municípios do montante de
recursos aplicados no esporte.
Reflete a importância do esporte
na gestão municipal na
perspectiva orçamentária.
Representa a capacidade de
articulação e captação junto à
sociedade civil e a outras esferas
do governo
Reflete a capacidade de
operacionalização da cadeia de
planejamento que envolve as
políticas públicas do setor.
Reflete a ação do poder público na
promoção do esporte por meio de
eventos.
Representa a disponibilidade de
estruturas para a prática esportiva
no âmbito da educação formal
Expressa a disponibilidade de
estruturas para a prática esportiva
em espaços públicos.
Representa a disponibilidade de
estruturas para o aprimoramento
de práticas esportivas
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Observa-se na Tabela 1 algumas questões importantes: a primeira delas diz respeito à
relevância das dimensões, justificada com base em critérios quantitativos de análise. Entretanto,
sabe-se que algumas dessas variáveis, como existência de Conselho Municipal, presença do
esporte na Lei Orgânica municipal, relação proporcional entre quantidade de funcionários e
população, por exemplo, não expressam necessariamente ações concretas. Outro ponto a ser
destacado refere-se à baixa classificação da variável “Programas”, representada pela
“Diversidade de ações, projetos e programas realizados”, justificada pela impossibilidade de se
obter o fenômeno com precisão. Assim, pode-se argumentar sobre a necessidade de
aprofundamento dessas análises no bojo da pesquisa qualitativa.
Para regionalizar o planejamento das políticas públicas, o governo do estado definiu oito
regiões de governo: Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas
Litorâneas, Serrana, Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba e Costa Verde.

Tabela 1 - Escores das dimensões e do IDE dos dez primeiros municípios do estado, em ordem de
classificação decrescente

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Dim 4

Recursos
Humanos

Articulação
Institucional

Legislação

Despesas
Públicas

Dim 8

Eventos
Esportivos

Equipam.
Esportivos

IDE

Volta
Redonda

3,5

3

4

4

4

4

2

4

3,58

2º

Campos dos
Goytacazes

1,5

4

4

2,5

4

4

4

3,67

3,16

3º

Resende

3

2

4

3

2

4

4

4

3,1

4º

Santa Maria
Madalena

3,5

2

4

3,5

4

2

3

3

3,1

5º

Barra Mansa

2,5

2

4

2,5

4

4

4

4

3,03

6º
7º

Cardoso
Moreira
Macaé

3

2

4

4

3

3

2

3,17

3,03

3,5

2

4

4

4

4

3

1,83

3,03

8º

Macuco

3,5

2

4

4

3

2

4

2,17

3,03

9º

Quissamã

3

2

4

4

3

4

2

3

3,03

3,5

3

4

1,5

3

4

4

3,33

3,03

Município

1º

Rio das
Flores
Fonte: TAVARES (2011).
10º

Dim 5

Dim 6

Dim 7

Clas.

Convênios Programas
e Parcerias
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Tabela 2 - Escores das dimensões e do IDE dos dez últimos municípios do estado, em ordem de
classificação decrescente

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Dim 4

Recursos
Humanos

Articulação
Institucional

Legislação

Despesas
Públicas

Dim 8

Eventos
Esportivos

Equipam.
Esportivos

IDE

São João de
Meriti

1,5

3,0

4,0

1,0

2,0

3,0

2,0

2,83

2,23

80º

Itatiaia

2,0

2,0

4,0

1,0

3,0

1,0

4,0

2,5

2,19

81º

Nova Iguaçu

2,0

3,0

4,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,83

2,06

82º

Carmo

2,0

3,0

1,0

1,0

2,0

3,0

2,0

2,0

1,97

83º

Miracema

2,5

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

2,17

1,97

84º

Italva

2,5

1,0

4,0

1,0

2,0

3,0

2,0

2,33

1,94

85º

Miguel
Pereira

2,5

3,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,94

86º

Japeri

1,0

2,0

4,0

1,0

3,0

3,0

2,0

2,33

1,9

87º

Nilópolis

1,0

2,0

4,0

2,5

2,0

1,0

1,0

1,83

1,9

88º

Mesquita

2,5

2,0

1,0

1,0

4,0

1,0

1,0

1,83

1,84

Município

79º

Dim 5

Dim 6

Dim 7

Clas.

Convênios Programas
e Parcerias

Fonte: TAVARES (2011).

Como resultado da pesquisa, observa-se que as regiões do Médio Paraíba e Norte
Fluminense apresentaram os melhores índices, com destaque para o município de Volta Redonda,
que obteve o melhor resultado (3,58), apresentando as menores pontuações na dimensão
“Articulação institucional” – provavelmente pela falta de um conselho municipal e de órgãos
representativos do esporte como federações e confederações; e na dimensão “Eventos”, o que
pode ser reforçado pelo mapeamento realizado ao longo desta pesquisa, apresentado na Figura 3.
Já Baixada Fluminense se destacou por apresentar os índices mais baixos.
Diante do exposto, no estudo do IDE tomou-se como preocupação o estabelecimento de
parâmetros quantitativos, argumentando-se sobre sua utilização entre as diferentes gestões
municipais. Entretanto, foi registrado que questões de cunho mais qualitativo poderiam expressar
um maior detalhamento da cultura organizacional e das potencialidades administrativas
municipais, que escaparam ao exame da publicação.
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4.2.2 A inserção do município de Volta Redonda nos editais púbicos
Para identificar e classificar a inserção do município nos editais públicos junto ao
Ministério do Esporte fez-se necessário o mapeamento do cenário nacional, visando compreender
essa dimensão em uma perspectiva mais ampla.

Tabela 3 - Convênios com o Ministério do Esporte por estado (de 01/01/1996 a 18/09/2016)

Estado

Qte
Convênios

Valor Conveniado
(R$)

% Total de
Recursos

% Total de
Convênios

MINAS GERAIS

3.536

703.087.007,20

6,4%

12,6%

RIO GRANDE DO SUL

3.430

601.913.335,85

5,5%

12,2%

SAO PAULO

3.416

1.449.866.132,39

13,2%

12,1%

PARANA

2.186

479.268.561,33

4,4%

7,8%

BAHIA

1.805

637.534.697,57

5,8%

6,4%

RIO DE JANEIRO

1.795

2.911.725.326,45

26,6%

6,4%

28.120

10.955.829.713,03

Total:

Fonte: Elaboração própria com base no Portal da Transparência (2016).

Como observado na tabela 4, do total de convênios realizados com o Ministério do
Esporte (28.120), os estados que se destacam em quantidade são Minas Gerais, Rio Grande do
Sul e São Paulo, ficando o estado do Rio de Janeiro em último lugar, representando 6,4% do
valor total de projetos conveniados. Porém, se analisado em termos de valor, o Rio de Janeiro se
classifica em primeiro lugar (26%), seguido por São Paulo, com 13%, o que representa o dobro
de repasse.
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Tabela 4 - Convênios com o Ministério do Esporte no estado do Rio de Janeiro

Município

Total de
Convênios

Valor Conveniado (R$)

% Total de
Recursos

% Total de
Convênios

1º

RIO DE JANEIRO

717

2.492.215.247,79

85,6%

39,9%

2º

SAQUAREMA

26

49.374.687,84

1,7%

1,4%

3º

VOLTA REDONDA

81

33.240.580,40

1,1%

4,5%

4º

NITEROI

68

24.502.668,20

0,8%

3,8%

5º

SAO JOAO DE MERITI

45

20.275.824,98

0,7%

2,5%

6º

BELFORD ROXO

18

20.054.210,59

0,7%

1,0%

7º

MARICA

29

17.578.390,39

0,6%

1,6%

8º

SAO GONCALO

22

15.958.034,52

0,5%

1,2%

9º

BARRA MANSA

45

14.032.545,13

0,5%

2,5%

10º

NILOPOLIS

21

12.968.850,00

0,4%

1,2%

Fonte: Elaboração própria com base no Portal da Transparência (2016).

Dos 92 municípios do Rio de Janeiro, 83 tem ou já tiveram convênio com o Ministério do
Esporte, totalizando R$2.911.747.682,45 em 1.795 convênios. Do total de convênios
disponibilizados para o estado, 85,6% foram destinados para o município do Rio de Janeiro,
seguidos de 4,5% para Volta Redonda (81) e 3,8% para Niterói (68). Entretanto, considerando-se
o valor total dos convênios, essa ordem se altera. O Rio de Janeiro permanece em primeiro lugar,
Saquarema fica em segundo, seguida por Volta Redonda e Niterói.
Apesar de o número de convênios firmados em Saquarema ser menor (1,4% do total), o
valor é maior, ficando abaixo apenas do município do Rio de Janeiro. Entretanto, ao analisar o
objeto dos referidos convênios, observou-se que o proponente de destaque no município é a CBV
– Confederação Brasileira de Vôlei –, em função do Centro e Treinamento de Vôlei estar
instalado no município, o que caracteriza o investimento direcionado ao esporte de alto
rendimento.
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Tabela 5 - Convênios com o Ministério do Esporte na região do Médio Paraíba

Município

Total de
% Total de
Valor Conveniado (R$)
Convênios
Recursos

% Total de
Convênios

VOLTA REDONDA

81

33.240.580,40

28,6%

39,3%

BARRA MANSA

45

14.032.545,13

15,9%

16,6%

RESENDE

43

10.593.410,96

15,2%

12,5%

VALENCA

21

7.651.119,80

7,4%

9,0%

VASSOURAS

25

5.451.598,28

8,8%

6,4%

BARRA DO PIRAI

15

4.073.750,00

5,3%

4,8%

PIRAI

13

3.711.250,00

4,6%

4,4%

RIO CLARO

15

2.393.861,60

5,3%

2,8%

PINHEIRAL

10

1.521.414,78

3,5%

1,8%

QUATIS

9

1.336.191,18

3,2%

1,6%

PORTO REAL

4

372.043,75

1,4%

0,4%

ITATIAIA

2

292.500,00

0,7%

0,3%

283

84.670.265,88

Fonte: Elaboração própria com base no Portal da Transparência (2016).

A Tabela 6 apresenta o panorama de convênios na região do Médio Paraíba junto ao
Ministério do Esporte, com destaque para Volta Redonda frente aos demais municípios, seguida
por Barra Mansa e Resende. Entretanto, observa-se que Barra Mansa, apesar de segunda
colocada, apresenta menos da metade do valor de recursos se comparada à Volta Redonda.
De acordo com os dados do Portal da Transparência, dos 81 convênios registrados em
Volta Redonda, sete foram cadastrados por organizações sem fins lucrativos e 74 pela prefeitura,
representando 89% do valor total de convênios direcionados para o município. No entanto, desse
total, encontram-se hoje em execução apenas seis deles, totalizando o valor de R$8.010.885,17,
direcionados para implantação e modernização de infraestrutura, manutenção do Programa
Segundo Tempo, obras de manutenção do estádio municipal e construção de quadras (BRASIL,
2016c).
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Tabela 6 - Municípios do estado do Rio de Janeiro classificados por quantidade de convênios

Objeto
Convênios
Prefeituras

% de
convênios em
execução
Prefeitura x
Total

Valor Per
Capita em
execução Prefeituras (R$)

Municípios

População

RIO DE
JANEIRO

6.320.446

717

2.492.215.247,79

118.065.042,03

44.369.358,96

Diversos

37,6%

7,02

VOLTA
REDONDA

257.803

81

33.240.580,40

8.010.885,17

8.010.885,17

Construção,
reforma, PST

100,0%

31,07

NITERÓI

487.562

68

24.502.668,20

11.193.362,74

4.217.835,96

Diversos

37,7%

8,65

BARRA
MANSA

177.813

45

14.032.545,13

6.151.286,27

6.151.286,27

100,0%

34,59

RESENDE

119.769

43

10.593.410,96

1.165.126,95

100,0%

9,73

SAQUAREMA

74.234

26

49.374.687,84

2.000.000,00

0,0%

-

Valor Total
Conveniado (R$)

R$ total dos
Convênios em
Execução

R$ Convênios
em Execução
por
Prefeituras

Total de
Convênios
ME

Construção,
reforma, PELC
Construção
1.165.126,95
quadras
0,00

-

Fonte: Elaboração própria com base no Portal da Transparência e Censo/IBGE 2010 (2016).

Como já observado anteriormente, no que se refere à quantidade de convênios por
município do estado do Rio de Janeiro, destaca-se o Rio, seguido de Volta Redonda. Entretanto,
apesar da quantidade e do valor total de convênios proporcional à população, o valor per capita
(R$7,02) não é tão significativo quando comparado a Barra Mansa, que se encontra em primeiro
lugar, com R$34,59 per capita, ou a Volta Redonda, com R$31,07 per capita.
Na Tabela 7 também se percebe que todos os projetos em execução em Volta Redonda,
Barra Mansa e Resende são oriundos das prefeituras, enquanto Saquarema não apresenta nenhum
projeto vigente. Outro fato observado é que os convênios são destinados à reforma, à construção
e a apenas um programa esportivo em cada município, o que representa pouca ação de fomento
ao esporte e maior preocupação com infraestrutura, fator também bem classificado no Índice de
Desenvolvimento do Esporte.
Diante do contexto apresentado, percebe-se que Volta Redonda apresenta um resultado
significativo no aspecto de convênios com o Ministério do Esporte, ficando abaixo do município
do Rio de Janeiro no que se refere a número de projetos e valor de recursos, e de Barra Mansa na
relação per capita de investimentos.
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4.2.3 Despesas municipais com esporte
Com o objetivo de compreender e analisar o balanço anual orçamentário para o fomento
do esporte e lazer em Volta Redonda, a seguir são apresentadas as despesas municipais dos
exercícios de 2013 e 2014, comparadas a outros municípios de destaque no estado e na região do
Médio Paraíba.

Tabela 7 - Despesas municipais com esporte e lazer em 2013

Média
Nacional

Rio de Janeiro

Volta Redonda

Niterói

Barra Mansa

Resende

76.804.133,54

13.289.900,00

9.941.747,30

654.579,00

1.083.140,15

30.428.366,73

-

-

608.451,00

-

44.753.576,20

1.966.900,00

802.312,50

-

346.046,19

Lazer

-

6.282.800,00

4.033.437,02

46.128,00

737.093,96

Demais Sub
Funções (e lazer)

1.622.190,61

5.040.200,00

5.105.997,78

-

-

Empenhado

103.279.185,35

19.967.000,00

11.165.249,47

912.096,11

2.876.448,00

Liquidado

80.812.690,54

13.526.800,00

11.126.061,97

655.879,00

1.102.005,95

Pago

76.804.133,54

13.289.900,00

9.941.747,30

654.579,00

1.083.140,15

Per Capita

11,94

50,82

20,12

3,65

8,78

13,92

0,210%

0,317%

0,730%

Total Despesa
Desporto
Rendimento
Desporto
Comunitário

Em relação ao
0,440%
0,788%
1,823%
total de despesas
Fonte: Elaboração própria com base no Portal da Transparência (2016).
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Tabela 8 - Despesas municipais com esporte e lazer em 2014

Média
Nacional

Rio de Janeiro

Volta Redonda

Niterói

Barra Mansa

Resende

189.496.451,80

5.642.701,21

15.522.644,04

1.783.055,69

2.386.673,87

149.607.340,76

-

-

626.019,92

172.318,07

38.228.539,18

-

827.653,19

1.157.035,77

140.473,55

Lazer

-

5.642.701,21

8.378.797,01

-

1.968.219,66

Demais Sub
Funções (e lazer)

1.660.571,86

-

6.316.193,84

-

105.662,59

Empenhado

393.615.144,66

10.947.007,97

17.193.546,00

4.110.227,42

3.159.631,66

Liquidado

285.299.720,73

5.992.908,56

16.970.607,37

2.162.209,76

2.558.173,96

Pago

189.496.451,80

5.642.701,21

15.522.644,04

1.783.055,69

2.386.673,87

Per Capita

29,36

21,57

31,33

9,92

19,20

15,40

0,496%

0,609%

0,762%

Total Despesa
Desporto
Rendimento
Desporto
Comunitário

Em relação ao
0,994%
0,809%
1,022%
total de despesas
Fonte: Elaboração própria com base no Portal da Transparência (2016).

As Tabelas 7 e 8 apresentam as despesas no desporto e lazer por município, bem como o
gasto municipal per capita por habitante e em percentual do total das despesas.
O levantamento foi elaborado a partir de dados disponibilizados pelo Ministério da
Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional, através do SICONFI – Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. Para o cálculo do gasto público no desporto e
lazer per capita pela população brasileira, foram utilizadas as estimativas intercensitárias
disponibilizadas pelo DATASUS que, por sua vez, utiliza fontes do IBGE.
Vale ressaltar que os dados de Volta Redonda no ano de 2014 não estavam disponíveis no
referido site, sendo necessário buscá-los no portal da transparência do município.
Analisando os dados que compõem as tabelas acima, no que se refere ao total de despesas
com esporte e lazer, observa-se que em 2013 Volta Redonda se classificou em segundo lugar,
abaixo somente do município do Rio de Janeiro. Do total de despesas realizadas, 15% foi
destinado ao desporto comunitário, 47% ao lazer e 38% para demais subfunções, não havendo
investimento no desporto de rendimento.
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Já em 2014, Volta Redonda reduziu significativamente suas despesas na área
(aproximadamente 57% a menos), concentrando-as somente no lazer. Cabe notar que houve um
grande aumento nas despesas do município do Rio de Janeiro e Niterói, 147% e 56%
respectivamente. No Rio, esse acréscimo foi direcionado para o desporto de rendimento, o que
pode estar associado aos megaeventos esportivos, e, em Niterói, o acréscimo se deu no lazer.
Vale destacar que em 2013 Volta Redonda teve a maior despesa per capita com desporto e
lazer (R$50,82) e o maior percentual em relação ao total de despesas do município (1,82%). Em
2014, esse destaque foi para Niterói, com uma despesa per capita de R$31,33 e um percentual de
1,02% em relação ao total das despesas.
Percebe-se que o investimento do esporte e lazer no município em análise é significativo,
comparado às outras cidades do estado, proporcionalmente ao número de habitantes, porém não é
possível identificar o seu direcionamento para sua efetivação enquanto política pública.

4.3 O Programa Viva a Melhor Idade
O questionário aplicado aos alunos do Programa Viva a Melhor Idade, considerado pela
prefeitura como o maior (em termos de alunos) e o mais importante programa de prática esportiva
do município, teve como objetivo identificar a percepção sobre suas atividades. Ao todo foram
entrevistados 114 participantes que frequentam regularmente as aulas, em ginásios de três bairros
do município, conforme demonstrado no quadro 2.

Quadro 3 - Mapeamento dos respondentes
Local

Quantidade de Entrevistas

%

Ginásio do Retiro

61

54%

Ginásio da Arena do Aterrado

34

30%

Ginásio da São Geraldo

19

17%

Fonte: Elaboração própria (2016).

No que diz respeito ao perfil dos respondentes, 69% são mulheres, com idade variando
entre 52 e 90 anos, a maior parte dos alunos (44%) estudou até a antiga 5ª série do ensino
fundamental e 55% participam do projeto há mais de sete anos, demonstrando a continuidade das
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ações e o interesse dos alunos pela atividade. A maioria dos alunos (91%) afirmou que o principal
motivo de participação é o interesse pela saúde e qualidade de vida, o que também foi sinalizado
quando questionados sobre o principal benefício percebido com o projeto, cabendo também
destacar a socialização, a autoestima e o lazer. A figura 4 apresenta o detalhamento desses dados.

Figura 4 - Perfil dos alunos do Programa Viva a Melhor Idade que participaram da pesquisa
Fonte: Elaboração própria (2016).

No que diz respeito à organização, ao funcionamento e à infraestrutura, a maioria
sinalizou de forma positiva para a atuação dos professores, variando de excelente (60%) a muito

87

boa (27%). As instalações esportivas também foram classificadas como muito boas (60%) e boas
(28%), considerando o espaço físico onde são realizadas as aulas, o material esportivo
considerado bom por 63% e a limpeza e segurança devem ser melhoradas para a maioria dos
alunos. Sobre os investimentos no projeto, a maior parte deles considerou muito bom,
especialmente pela realização das viagens anuais.
Ao serem questionados sobre os outros serviços da prefeitura no que se refere aos demais
projetos esportivos, 51% os consideraram muito bons, porém, 14% se abstiveram por falta de
conhecimento, o que também foi registrado quando perguntados sobre o acompanhamento e a
avaliação dos projetos por parte da SMEL. Sobre as parcerias com a iniciativa privada, 40%
declararam ser regular e 42% afirmaram não ter opinião por desconhecerem tal ação. No que se
refere às perspectivas do esporte em Volta Redonda, 55% acreditam ser muito boas e 35% boas.
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Figura 5 - Organização, funcionamento e infraestrutura dos projetos e programas esportivos
Fonte: Elaboração própria (2016).
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Considerando as perguntas abertas, quando questionados sobre o que mais gostam no
projeto, os pontos mais citados foram as aulas e os professores. A maioria deles não registrou o
que menos gosta nas atividades propostas. Quanto ao diferencial da cidade, as respostas mais
citadas foram o investimento no esporte, a infraestrutura esportiva e o incentivo da prefeitura pela
prática de atividade física. Alguns alunos também destacaram Volta Redonda em comparação aos
municípios vizinhos, o que também foi apontado por alguns entrevistados. Quando questionados
se consideravam Volta Redonda a “cidade do esporte”, 94% afirmaram que sim.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Constituição Federal de 1988 realçou o papel do Estado no desenvolvimento das
políticas públicas de esporte, ampliando as discussões sobre o tema. Os megaeventos
programados nos últimos anos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, também foram fatores
motivadores para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao esporte no Brasil
(STAREPRAVO, 2011; TAVARES, 2011).
Com a crescente demanda social por atividades esportivas e sendo o estado do Rio de
Janeiro um dos principais palcos desses eventos esportivos internacionais, foi realizado em 2010,
pelo governo do estado, um mapeamento da gestão esportiva em seus municípios, culminando na
criação do Índice de Desenvolvimento do Esporte (IDE), cujo resultado classificou Volta
Redonda em primeiro lugar.
Para a estruturação do IDE foram selecionadas informações que pudessem expressar a
qualidade da gestão pública municipal esportiva, tomando como referência o estabelecimento de
parâmetros quantitativos. Nesse contexto, a presente pesquisa fez uma análise complementar ao
IDE, com enfoque predominantemente qualitativo, realizando um estudo de caso específico da
cidade de Volta Redonda, município melhor classificado na pesquisa.
O principal objetivo desta dissertação foi, então, analisar as políticas públicas
direcionadas à área esportiva e seus principais atores e ações, buscando identificar regularidades,
inovações e características locais que levaram a cidade ao primeiro lugar no IDE e sua
consequente autodenominação como “Cidade do Esporte”. Para empreender tal análise, foi
necessário percorrer e cumprir os objetivos específicos estabelecidos, que evidenciaram pontos
fortes e fragilidades na gestão pública esportiva do município, considerando a complexidade
inerente à administração pública.
Um relevante ponto identificado foi a capacidade da burocracia do município em elaborar
projetos para captação de recursos por meio de editais de fomento. Isso porque há uma notória
carência de profissionais qualificados para essa função no setor público, principalmente no nível
municipal. Essa capacidade se traduz no número de convênios e no volume financeiro destinado
aos projetos locais na área esportiva, abaixo somente do município do Rio de Janeiro, no que se
refere à quantidade de projetos, e de Barra Mansa, se comparado o investimento per capita.
Percebeu-se também que a maior parte dos convênios firmados com o governo federal foi
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destinada à reforma e construção de áreas esportivas e ao Programa Segundo Tempo. Cabe
destacar que quase 59% dos municípios do Brasil estão impedidos de celebrar convênios com a
União em razão de inadimplência junto ao Cadastro Único de Convênios (CAUC). Como Volta
Redonda tem situação regular, o município encontra-se apto para receber emendas e pleitear
recursos e projetos das demais esferas do governo, sendo mais um dos seus diferenciais.
Ainda com referência à dotação orçamentária, a maior parte dos investimentos em
infraestrutura esportiva do município advém de emendas parlamentares, predominantemente
direcionadas pelo deputado federal pertencente ao grupo político da gestão municipal atual e que
também foi Secretário Municipal de Esporte (Entrevistado 2). Percebe-se, com isso, que a
estrutura esportiva de Volta Redonda, como indicado no IDE, é considerada como um dos
principais diferenciais das políticas públicas da cidade, que se caracteriza pela expressiva
quantidade de quadras, ginásios e campos de futebol, além de outros espaços de referência, como
o Estádio da Cidadania, o Parque Aquático municipal, o Kartódromo e a Arena de Atletismo.
Sobre o financiamento das atividades esportivas municipais, um ponto positivo
reconhecido inclusive pelo Ministério do Esporte é a continuidade dos programas
implementados, com destaque para o Programa Segundo Tempo e o Programa Viva a Melhor
Idade: mesmo quando o governo federal interrompe o fluxo de financiamento, o município
assume as despesas até a regularização da situação. Esse fato foi creditado por alguns
entrevistados ao comprometimento do prefeito com o esporte do município. A articulação política
com um deputado, como anteriormente citado, é outro fator diferencial que facilita a destinação
de recursos dos governos federal e estadual.
No que se refere às despesas municipais, o balanço anual orçamentário para fomento do
esporte nos anos de 2013 e 2014 também se destacou perante os demais municípios do estado e
da média nacional, comparado ao investimento per capita.
Uma característica relevante na gestão esportiva municipal diz respeito ao perfil de seus
atores, visto que os secretários indicados para compor a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
são, em sua totalidade, oriundos da área esportiva. Apesar de o aspecto político ter influência na
indicação, todos têm fortes vínculos com o setor, sendo ex-atletas de destaque de diversas
modalidades esportivas ou profissionais de Educação Física. Como indicado na revisão
bibliográfica, observa-se que há um avanço nessa relação, onde os atores desse subcampo das
políticas públicas vêm sendo substituídos por especialistas da área (STAREPRAVO; SOUZA;
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MARCHI JUNIOR, 2013).
Outra constatação é a permanência por 20 anos do mesmo grupo político na gestão
municipal, o que pressupõe uma possiblidade maior de continuidade dos projetos. Por outro lado,
nas entrevistas realizadas com os coordenadores esportivos, foi relatada certa acomodação por
parte dos secretários, o que pode ser reflexo do longo período do mesmo grupo político na gestão.
Talvez o ponto mais surpreendente da pesquisa tenha sido as entrevistas com os
coordenadores esportivos. Atuando nas atividades de badminton, ginástica artística e hipismo,
esses atores se destacam por uma visão empreendedora, demonstrada pela garra e persistência no
desenvolvimento do trabalho realizado com o esporte municipal, utilizando várias alternativas
para viabilizar a participação de seus alunos nos campeonatos de diversos níveis.
Esse esforço é reflexo da falta do apoio consistente da gestão pública municipal, tendo em
vista que, segundo a maioria dos secretários entrevistados, ele não poderia ser realizado pela
prefeitura, pois, além do alto custo, tem como missão atender ao maior número possível de
pessoas. Entretanto, muitas das campanhas publicitárias utilizadas pelo governo local têm como
protagonistas os atletas dessas modalidades que se destacaram em diversas competições.
Sabe-se que a política pública tem como premissa básica a democratização do acesso,
visando diminuir a desigualdade existente em sua distribuição na sociedade (SANTOS;
ANDRADE; SANTOS, 2014). Essas políticas também devem ser constituídas de forma
participativa, atendendo às reais necessidades e expectativas da sociedade (NUNES; CUNHA,
2014; DACOSTA, 2007). Assim, ao longo das análises realizadas também foi possível evidenciar
algumas lacunas nas políticas públicas de esporte do município, sinalizando suas fragilidades.
Apesar do grande número de instalações esportivas, os espaços são pouco explorados,
mantendo-se ociosos em boa parte do tempo, demonstrando a necessidade da reestruturação dos
programas e projetos esportivos e da ampliação do atendimento à comunidade.
Um papel fundamental e pouco compreendido é o dos coordenadores esportivos que têm
paixão pelo trabalho e conseguem excelentes resultados em função de sua irrestrita dedicação,
sem uma reciprocidade por parte do poder público local que, diferente do que preconiza a esfera
federal, não estimula o esporte de rendimento, mas somente o utilitarista. Isso pode se dar pelo
custo relativamente elevado ou, ainda, por uma visão míope, pois quando se motiva a
participação em torneios, sejam eles regionais, estaduais ou nacionais, cria-se alunos/atletas de
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referência que se tornam inspirações para os demais alunos, estimulando a prática esportiva, a
permanência nas atividades e o alcance de objetivos maiores a que o esporte se propõe.
A falta do atendimento às demandas da comunidade por meio de subsídios sistemáticos
para participação das equipes em campeonatos também deve ser registrada como limitação das
políticas públicas municipais.
Ficou também evidenciado que não há relação de parceria entre a Secretaria de Esporte e
Lazer e a iniciativa privada, visando ao incentivo do esporte, especialmente de rendimento, bem
como aproximação com a Secretaria de Educação, objetivando o apoio ao esporte educacional e à
detecção de talentos, necessidades indicadas pelos secretários entrevistados.
De acordo com Galindo (2005), o insucesso de muitos governos no âmbito dessa política
pública se dá em virtude da inobservância do equilíbrio de tal tripé (educação, participação e
rendimento), dificultando o desenvolvimento social sólido e de qualidade.
A ausência de uma visão estratégica por parte dos gestores é confirmada quando, durante
as entrevistas, não foram indicados de forma clara e objetiva os horizontes, as metas e os desafios
que o esporte deve enfrentar para se consolidar enquanto política pública. Observou-se ainda que
os secretários carecem de maior conhecimento técnico e científico sobre o processo de política
pública, o que promoveria rupturas no habitus empirista identificado, gerando um trabalho mais
embasado e consistente (STAREPRAVO; SOUZA; MARCHI JUNIOR, 2013). Uma
aproximação entre os subcampos político e científico também pode fortalecer e consolidar esse
espaço social permeado de práticas inadequadas à administração pública moderna
(STAREPRAVO, 2011).
Nunes e Cunha (2014) reforçam que é necessário que a elaboração de políticas públicas
na área de esporte advenha de diagnósticos e planejamentos em prol das demandas existentes na
sociedade, abrangendo as três dimensões: educacional, de lazer e de alto rendimento.
Nota-se ainda que os projetos são desenvolvidos sem a participação da sociedade civil e
de profissionais especializados da área que estão à frente das atividades e no dia a dia com a
comunidade. Para Bier (2016), a importância da interação entre os atores sociais é fundamental
na elaboração das políticas públicas.
Muzzi (2014) afirma que para avançar em direção a uma administração pública moderna,
visando ações mais efetivas e consistentes, alguns pontos fundamentais são transparência,
flexibilidade da gestão, participação popular, qualidade e controle. Nesse contexto, como
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apontado no referencial teórico, a cogestão entre o Estado e a sociedade pode se dar por vários
canais como orçamento participativo, conselhos gestores, realização de fóruns, dentre outros
(ALBUQUERQUE, 2004).
Em Volta Redonda, a falta de um conselho municipal de esporte também se apresenta
como aspecto que limita essa construção participativa que, segundo Nunes e Cunha (2014), deve
extrapolar a dimensão do Estado, contribuindo para o engajamento da população, visando
principalmente atender aos interesses sociais.
Para Bier et al. (2016), a complexidade do processo de formulação de políticas públicas
nesse campo se dá, pois, a administração e a política são inseparáveis, uma influenciando a outra
e impactando no resultado dos programas e dos processos.
Outro aspecto identificado como de suma importância na condução das políticas da área
se refere à necessidade de criação de mecanismos de monitoramento e avaliação, visando o
aprimoramento das políticas públicas de esporte no município e, portanto, da gestão eficaz dos
programas e projetos desenvolvidos. Essa deficiência pode ser suprida com a utilização do ciclo
das políticas públicas como uma ferramenta analítica estratégica, para a compreensão de
processos políticos, análise de soluções e construção de novas políticas públicas para o setor
(BIER et al., 2016; MUZZI, 2014; SECCHI, 2014).
Tais lacunas na ação do governo municipal prejudicam o desenvolvimento de uma cultura
política que garanta uma administração pública moderna, com a participação efetiva da
sociedade, superando a prática personalista no trato das políticas públicas – contraditoriamente
ainda identificada –, promovendo, desse modo, o acirramento da desigualdade de acesso e,
consequentemente, a limitação à melhoria da qualidade de vida da população (STAREPRAVO,
2011).
Importante ainda destacar que a formação da agenda e a definição de um problema, de
acordo com o ciclo de políticas públicas, pode ocorrer tanto a nível municipal quanto estadual ou
federal. Assim, as políticas públicas podem ser pleiteadas por convênios, como o Programa
Segundo Tempo, ou elaboradas pela administração municipal, como o Programa Viva a Melhor
Idade, com base nas demandas locais. No que se refere às tipologias, a política pública de esporte
pode ser considerada distributiva (segundo Lowi) ou clientelista (de acordo com Wilson) por
privilegiarem grupos específicos utilizando recursos da coletividade, como projetos para pessoas
com deficiência, idosos ou ainda crianças e adolescentes, como no caso de Volta Redonda.
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A partir das investigações ora realizadas, evidenciou-se o importante papel do poder
público municipal no incentivo e na execução das políticas sociais, em função de sua maior
aproximação com a comunidade local, para melhor direcionamento das demandas da sociedade
(FARAH, 2006). Com isso, percebe-se que o estímulo ao esporte em toda sua abrangência
obrigatoriamente deve partir do poder público local. Por conseguinte, tais constatações levaram
ao alcance do objetivo geral da pesquisa, que abrangeu a análise das políticas públicas e dos
atores locais na estruturação da prática esportiva em Volta Redonda.
Conclui-se, então, que Volta Redonda apresenta um diferencial perante os demais
municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo instalações esportivas, perfil dos atores locais
do poder público, capacidade de obter recursos por meio de editais de financiamento e emendas
parlamentares e apoio de um deputado federal, demonstrando assim vocação para o esporte.
Contudo, ainda deve avançar na estruturação e no desenvolvimento consistente de tais políticas
públicas, com foco em uma administração pública moderna, a fim de que realmente possa
intitular-se como “Cidade do Esporte”. Tal alcunha hoje se apresenta mais como estratégia de
marketing que como resultado de sua efetivação enquanto política social.
Por fim, registra-se, ainda, as contribuições do presente estudo para o campo das políticas
públicas de esporte, principalmente aos gestores públicos municipais, aproximando a estruturação
e o embasamento teórico às suas práticas, auxiliando na construção de um sistema de
informações que possam subsidiar o planejamento, a definição e a implementação de políticas
públicas abrangentes e consistentes na área.
Não se pretende fazer uma conclusão definitiva da questão, mas levantar alguns subsídios
importantes para novas análises e aprofundamento da temática. Considerando que este é um
campo de pesquisa relativamente recente, com estudos de casos a serem explorados, sugere-se o
aprofundamento da investigação do campo com vista ao desenvolvimento de trabalhos futuros.
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APÊNDICES
APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM SECRETÁRIOS DE ESPORTE

Pesquisa sobre Políticas Públicas de Esporte no Município de Volta Redonda
Pesquisador: Christian Junqueira Entrevistado:_____________ Data: _____/_____/_____

A - Fale sobre sua trajetória pessoal, profissional e política e sua ligação com o Esporte,
principalmente em Volta Redonda (V.R.).

B – V.R. e o esporte: como é essa relação?
1.

Quais fatos você considera marcantes (positivos e negativos) na história do esporte na cidade
(projetos, eventos, conquistas/vitórias, políticas, instalações esportivas)?

2.

Como você percebe a receptividade da comunidade para as ações públicas de esporte hoje
(participação, demanda, interesse, etc.)? Como era na sua gestão? Existe alguma Diretriz ou
Plano Estratégico da SMEL para desenvolver as políticas de esporte na cidade? Se sim, fale
sobre ele. Como era na sua gestão?

C - Sobre as fontes de recursos (editais, parcerias, etc)
1.

Quais são as principais fontes de recursos para financiamento de projetos esportivos?

2.

Como você acredita que se dá a elaboração de projetos para a submissão de editais? Como
isso era trabalhado na sua gestão?

3.

Qual tem sido (ou como era) a taxa de sucesso da SMEL nos editais públicos e privados?

4.

Qual é o principal diferencial das políticas públicas de esporte de V.R. hoje? Por quê?

5.

Como você percebe a participação da iniciativa privada no fomento e incentivo ao esporte
hoje (CSN, Clubes Sociais, iniciativas particulares)? Ela é relevante? Você acha que poderia
ser ampliada? Como era na sua gestão?
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D - A infraestrutura de esporte da cidade
1.

Quais são as principais fontes de financiamento para construção e reforma de instalações
esportivas?

2.

Você acredita que a equipe técnica da SMEL seja suficiente para o desenvolvimento das
atividades esportivas no município (lazer, educacional e rendimento)? Há deficiências?
Houve alguma mudança da sua época para hoje?

3.

Você acredita que hoje existam estudos (monitoramento) sobre como são utilizadas as
instalações e equipamentos esportivos do município? Se sim, como você percebe os
principais resultados? Como era antes?

4.

Na sua percepção, quais são os equipamentos esportivos de destaque na cidade? Por quê?

E – Diretrizes Políticas: esporte como competição, como lazer e como fator educacional.
1. Na sua percepção, quais são as principais ações e projetos promovidos pelo município nas
três dimensões do esporte (esporte como competição, lazer e educacional)? E na sua gestão,
quais eram os destaques?
2.

Como você avalia o esporte hoje de V.R., em todos os seus aspectos (dimensões educacional,
participação e de rendimento, iniciativa privada, pública etc..)? Quais as modalidades que se
destacam? Por que isso ocorre? Houve alguma evolução? Caso afirmativo, justifique.

3. O que você entende que deve ser aprimorado nas políticas públicas de esporte de V.R.?
4. Quais as perspectivas do esporte em V.R. a médio e longo prazo?

F - Você acredita que existam estudos de avaliação das políticas públicas de esporte
implementados na cidade de V.R.? E na sua gestão, como era esse processo de avaliação?

G - Na sua percepção, o que V.R. tem de diferencial nas políticas de esporte que justifica sua
autodenominação como “Cidade do Esporte”?
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ASSESSOR ADMINISTRATIVO

Pesquisa sobre Políticas Públicas de Esporte no Município de Volta Redonda
Pesquisador: Christian Junqueira Entrevistado:______________ Data: ____/_____/_____

A - Fale um pouco sobre sua trajetória profissional na Secretaria Municipal de Esportes.

B – Volta Redonda (V.R.) e o Esporte: como é esta relação
1.

Existe uma Diretriz ou um Plano Estratégico (ações) da SMEL para desenvolver as políticas
de esporte na cidade? Se positivo, fale sobre ele e quais as maiores dificuldades para sua
implantação e gestão.

2.

Quais fatos você considera marcantes (positivos e negativos) da história do esporte na cidade
de Volta Redonda? (projetos, eventos, conquistas/vitórias, políticas, instalações esportivas).

3.

Como vê a receptividade da comunidade para as ações públicas de esporte? (participação,
demanda, interesse, etc.)

C – O fomento das atividades esportivas em V.R.: fonte de recursos (editais, parcerias, etc.)
1.

Quais são as principais fontes de recursos para financiamento de projetos esportivos no País?
Como a cidade se insere neste contexto?

2.

Há uma equipe responsável pela elaboração de Projetos e para submissão de Editais? Se
positivo, qual o papel desta equipe?

3.

As fontes oriundas do Governo Federal e Estadual são utilizadas para quais ações?

4.

Qual tem sido a taxa de sucesso da SMEL nos editais públicos e privados?

5.

Existe uma equipe para realizar o monitoramento e avaliação desses projetos?

6.

Quem faz a prestação de contas dos projetos do Governo Federal?

7.

Qual a importância dos Editais para o investimento no Esporte em V.R.?

8.

Qual o principal diferencial das Políticas Públicas de Esporte na cidade? Por quê?

9.

Como ocorre a participação da inciativa privada no fomento e incentivo ao esporte (CSN,
Clubes Sociais, iniciativas particulares)? Tem alguma parceria com a SMEL?
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10. Na sua opinião, qual a importância de ter um Deputado Federal do município, para essas
fontes de recurso?

D – A infraestrutura de esporte da cidade.
1.

Quais são as principais fontes de financiamento para construção e reforma de instalações
esportivas?

2.

A equipe técnica da SMEL (gestão e pessoal de campo, incluindo professores) é suficiente
para o desenvolvimento das atividades esportivas no município (lazer, educacional e
rendimento)? Há deficiências?

3.

Há estudos de como são utilizadas as instalações e equipamentos esportivos do município?
Se positivo, quais são os principais resultados?

4.

Na sua percepção, quais seriam os equipamentos esportivos de destaque na cidade? Por quê?

E – Diretrizes Políticas: esporte como competição, como lazer e como fator educacional e as
avaliações dos resultados.
1. Quais as principais ações e projetos promovidos pelo município, nas três dimensões do
esporte (esporte como competição, lazer e educacional)?
2.

Como você avalia o esporte hoje de V.R., em todos os seus aspectos (dimensões:
educacional, participação e de rendimento; iniciativa privada, pública etc..)? Quais as
modalidades que se destacam? Por que isto ocorre?

3. O que você entende que deve ser aprimorado nas Políticas Públicas de Esporte de V.R.?
4. Como você percebe as perspectivas do esporte na cidade no médio e longo prazo?

F – Existem estudos de avaliação das políticas públicas de esporte implementadas na
cidade?

G – Na sua percepção, o que V.R. faz de diferente nas políticas de esporte que justifica sua
autodenominação de “Cidade do Esporte”?
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES DE PROJETOS
ESPORTIVOS

Pesquisa sobre Políticas Públicas de Esporte no Município de Volta Redonda
Pesquisador: Christian Junqueira Entrevistado:______________ Data: ____/_____/_____
A - Fale um pouco sobre sua trajetória profissional na Secretaria Municipal de Esportes, e
sobre o projeto que você desenvolve:
1. Quando e como começou?
2. Quantos alunos você tem (iniciação e rendimento)?
3. Onde acontecem as aulas e os treinos?
4. Sua atividade está ligada a qual secretaria?
5. Como é o apoio da prefeitura no projeto (escolinha e rendimento)?
6. A prefeitura fornece toda estrutura necessária (uniforme, equipamento, ...)?
7. Fale sobre os resultados da equipe.
8. Algum aluno tem o programa Bolsa Atleta?
9. Tem algum fato marcante na história do projeto?

B – Volta Redonda (V.R.) e o Esporte: como é esta relação?
1. Como vê a receptividade da comunidade para as ações públicas de esporte? (participação,
demanda, interesse, etc.)

C – O fomento das atividades esportivas em V.R.: fonte de recursos (editais, parcerias, etc.)
1.

Quais são as principais fontes de recursos para financiamento de projetos esportivos?

2.

Qual a importância dos Editais para o investimento no Esporte em V.R.?

3.

Como ocorre a participação da inciativa privada no fomento e incentivo ao esporte (CSN,
Clubes Sociais, iniciativas particulares)? Ela é relevante?

4.

Na sua opinião, qual a importância de ter um Deputado Federal do município, para essas
fontes de recurso?
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5.

Qual o principal diferencial das Políticas Públicas de Esporte na cidade? Por quê?

D – A infraestrutura de esporte da cidade.
1.

A equipe técnica da SMEL (gestão e pessoal de campo, incluindo professores) é suficiente
para o desenvolvimento das atividades esportivas no município (lazer, educacional e
rendimento)? Há deficiências?

2.

Na sua percepção, quais seriam os equipamentos esportivos de destaque na cidade? Por quê?
Você acredita que eles sejam bem utilizados para a prática esportiva?

E – Diretrizes Políticas: esporte como competição, como lazer e como fator educacional e as
avaliações dos resultados.
1. Quais as principais ações e projetos promovidos pelo município, nas três dimensões do
esporte (esporte como competição, lazer e educacional)?
2. Como você avalia o esporte hoje de Volta Redonda, em todos os seus aspectos
(dimensões: educacional, participação e de rendimento; iniciativa privada, pública, etc..)?
Quais as modalidades que se destacam? Por que isto ocorre?
3. O que você entende que deve ser aprimorado nas Políticas Públicas de Esporte de V.R.?
4. Quais as perspectivas do esporte em V.R. no médio e longo prazo?

E – Você acredita que existem estudos de avaliação das políticas públicas de esporte
implementadas na cidade de V.R.?

F – Na sua percepção, o que V.R. faz de diferente nas políticas de esporte que justifica sua
autodenominação de “Cidade do Esporte”?
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APÊNDICE D - PROTOCOLO DE ÉTICA

Meu nome é Christian Geórgea S. Junqueira, sou mestranda em Administração pela
Universidade Federal Fluminense - UFF. Desenvolvo juntamente o Prof. Dr. André Ferreira, um
estudo das Políticas Públicas de Esporte no município de Volta Redonda.
Se desejar receber uma cópia do trabalho após sua conclusão deixe aqui seu email:____________________________________________.
Agradeço sua boa vontade em participar da nossa pesquisa. Sua participação é muito
importante. Antes de começar as perguntas, gostaria de assegurar que como participante neste
trabalho, você tem direitos que relaciono abaixo.
Sua participação é voluntária.
Você pode se recusar a responder qualquer pergunta.
Esta entrevista tem caráter estritamente confidencial e acadêmico.
Extratos / pedaços desta entrevista, na forma como foram falados, poderão fazer parte do
relatório final.
Esta entrevista será gravada em áudio, sua transcrição poderá ser utilizada para fins
acadêmicos, com menção ao seu nome. Caso não autorize a menção, favor registrar abaixo.

Não autorizo a citação do seu nome na pesquisa.
Nome Completo:
_______________________________________________

Assinatura:
_______________________________________________

Data: _____/_______/________
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO

