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RESUMO

                          A Descentralização das atividades de esporte e lazer é hoje uma das
principais precondições para formular uma efetiva democratização do Estado. A
Descentralização relaciona-se, pois, com a distribuição territorial do poder e implica
delegação de autoridade. A partir do relato da experiência profissional do autor, no
contexto envolvendo a Prefeitura Municipal de Curitiba, através da Secretaria Municipal
do Esporte e Lazer, o problema centralizou-se em identificar, dentro da Política
Municipal de Esporte e Lazer, o processo de descentralização das ações de esporte e
lazer, asseguradas no plano de governo, da Prefeitura Municipal de Curitiba, na gestão
1997/2000 e 2001/2004, se estão sendo realizadas nas oito administrações regionais
de Curitiba ou se apenas esta ocorrendo á desconcentração dos espaços públicos.
Dentro da temática em questão três fatos são importantes para a compreensão da
formação da estrutura do esporte e lazer no município de Curitiba e suas relações com
a descentralização do poder: o primeiro trata-se da criação de espaços públicos, o
segundo a influência do planejamento urbano da cidade nas práticas esportivas
desenvolvidas e o terceiro a proposta de descentralização das ações de esporte e
lazer. Para execução do trabalho proposto, utilizou-se o método histórico e a técnica
utilizada consistiu na de análise de documentos oficiais da gestão 1997-2000 e 2001-
2004. Para contextualizar a história da cidade e conceitos sobre a descentralização,
desconcentração e democratização, utilizou-se autores como Peter Spink, Pedro
Jacobi, Tânia Fischer e Meily Linhales. A partir da temática proposto foi possível realizar
uma reflexão sobre alguns aspectos da participação do cidadão nas praticas esportivas
proporcionadas pela cidade de Curitiba. A  criação dos espaços públicos foi  um
elemento importante de  estimulo  dos indivíduos à prática esportiva. Tanto os Parques
como os Centros de Esporte e Lazer deveriam atrair a população para a realização de
práticas esportivas. A criação das Ruas da Cidadania que tem como objetivo
disponibilizar nos bairros os serviços da prefeitura, através dos documentos indicam
que aconteceu a desconcentração dos espaços públicos de esporte e lazer, nas oito
administrações regionais. A proposta de descentralização, indicada no plano de
governo da gestão 1997-2000, aconteceu enquanto desconcentração dos espaços
físicos, através da divisão de Curitiba em oito administrações regionais, efetivada em
1999 com a criação das gerências nas Ruas da Cidadania.Apesar de ter acontecido a
princípio somente a descentralização territorial ou espacial, este procedimento de
modelo administrativo passa a ser um modelo mas eficiente de gestão e se torna um
primeiro passo na direção da descentralização.

Palavras chaves: Descentralização. Políticas Públicas, Práticas Esportivas,
                             Desconcentração.
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SUMMARY

                      The Decentralization of the activities of sport and leisure is today one of
the main preconditions to formulate an effective democratization of the State. The
Decentralization becomes related, therefore, with the territorial distribution of the power
and implies delegation of authority. From the story of the professional experience of the
author, in the context involving the Municipal City hall of Curitiba, through the City
department of the Sport and Leisure, the problem was centered in identifying, inside of
the Municipal Politics of Sport and Leisure, the process of decentralization of the actions
of sport and leisure, assured in the plan of government, the Municipal City hall of
Curitiba, in management 1997/2000 and 2001/2004, if they are being carried through in
the eight Regional Administrations of Curitiba or if only occurring the desconcentration of
the public spots. Inside of thematic in question the three facts they are important for the
understanding of the formation of the structure of the sport and leisure in the city of
Curitiba and its relations with the decentralization of the power: the first one is about the
creation of public sports, according to the influence of the urban planning of the city in
the practical developed activities and the third a proposal of decentralization of the
actions of sport and leisure. For execution of the considered work, the historical method
was used and the used technique consisted of the one of official document analysis of
management 1997-2000 and 2001-2004. To content the history of the city and concepts
on the decentralization, desconcentration and democratization, used authors as Peter
Spink, Peter Jacobi, Tânia Fischer and Meily Linhales. From the thematic one
considered it was possible to carry through a reflection on some aspects of the
participation of the citizen in them you practice proportionate sportive for the city of
Curitiba. The creation of the public spaces was an important element to stimulate the
individuals to the sports activities. As much the Parks as the Centers of Sport and
Leisure would have to attract the population for the accomplishment of practical
activities. The creation of the Citizenship streets that has as objective to ofter in the
quarters the services of the city hall, through documents indicates that dejair the
desconcentration of the public spaces of sport and leisure, in the eight Regional
Administrations. The proposal of decentralization, indicated in the plan of government of
management 1997-2000/ 2001-2004, happened while desconcentration of the physical
spaces, through the division of Curitiba in eight regional administrations, accomplished
in 1999 with the creation of the managements in the citizenship streets. In spite go only
having happened the principle the territorial decentralization or space, this procedure of
administrative model starts to be an efficient model but of management and if it
becomes a first step in the direction of the decentralization.

Key words: Decentralization, Public Sports, Sports Activities, and Desconcentration
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INTRODUÇÃO

                      Para uma melhor compreensão do tema proposto, faremos um breve

relato da nossa trajetória como funcionária da Prefeitura Municipal de Curitiba,

contextualizando as experiências vividas com o problema central da dissertação.

                      Entramos na Prefeitura Municipal de Curitiba, no ano de 1994, após

prestar concurso público para a Secretaria Municipal da Educação - SME, onde

permanecemos por três meses como professora de  Educação Física de 1ª a 4ª série,

na Escola Municipal Prof. Jurandir Mockel, no bairro do Pinheirinho. Apesar de ter sido

por pouco tempo a atividade proporcionou  o contato com uma região, com  carências

sociais, em moradia, pavimentação das ruas, desemprego, e, onde as crianças

freqüentavam a escola principalmente pela alimentação.

                      A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer - SMEL , em 1995, não possuía

um quadro próprio de professores, sendo estes cedidos pela Secretaria Municipal da

Educação a partir de convênio. Só em maio de 1996, com  concurso público, a SMEL

passa a ter a carreira de Orientador em Esporte e Lazer. O concurso só efetivou vinte e

seis professores, sendo necessário manter o convênio com a SME.

                      No início de 1995, passamos a fazer parte da equipe da SMEL e, com o

concurso, em maio de 1996,   passamos a carreira de Orientador em Esporte e Lazer.

                      O organograma da SMEL, em 1995, se constituía de:Secretário (com

assistência,gabinete e equipe de apoio técnico e administrativo), na seqüência a

Superintendência abrangendo os Departamentos de Esporte e Departamento de Lazer,

as Divisões de Atendimento aos Centros de Esporte e Lazer (A ,B e C),  Divisão de

Manutenção, Divisão de Programação e Promoção com o Serviço de Promoção e

Parceria e Serviço de Dados e Informações.

                      Os Centros de Esporte e Lazer eram diretamente ligados à

superintendência e divididos em Divisão de Atendimento aos Centros de Esporte A, B e

C. Cada divisão possuía um número de Centros de Esporte, coordenado por um chefe

de divisão, sendo de sua responsabilidade a manutenção de toda a estrutura para a
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realização das práticas esportivas, assim como a orientação dos professores e demais

funcionários.

                      Em cada Centro de Esporte um coordenador era responsável pelo

planejamento, organização e execução das atividades e acompanhamento dos

professores e funcionários do local. O chefe de divisão funcionava como um gerente

regional, se compararmos com a  atual estrutura, porém, com a responsabilidade de

acompanhar mais de uma regional. O cargo de  coordenador continua atualmente

sendo chefiado pela gerência regional.

                      Durante três anos como chefe de uma das divisões dos Centros de

Esporte e Lazer, vivenciamos a dinâmica de ação dos Centros de Esporte, como cada

regional se relaciona com a comunidade e como os profissionais realizam suas

atividades, o que pode  depender da sua formação e interesses e também dos

interesses na população local. Na organização das ações propostas pela SMEL,

existiam atividades que eram desenvolvidas em todos os Centros de Esporte e Lazer,

tais como a Ginástica e o Futebol, e outras que se realizavam em determinados locais

pela existência de equipamento necessário á pratica (musculação, ginástica artística,

natação, ciclismo).

                      Em 1997 iniciam os estudos, pela superintendência da SMEL,  para

estruturação das gerências regionais. As Ruas da Cidadania1, administrações regionais

equipadas com espaços para a realização da atividade física, esporte e lazer, já estão

em funcionamento. Para comandar cada administração, junto com os centros de

esporte e lazer daquela regional, foi implantada a carreira de Gerente Regional,

responsável, na sua regional, pela execução das Políticas Públicas de Esporte e Lazer

estabelecida no plano de governo 1997-2000 e 2001-2004.

                      O Gerente Regional, professor de Educação Física, indicado pela

Superintência da SMEL, tem como atribuições principais: coordenar as atividades da

Regional em conformidade com a Política Municipal do Esporte e Lazer; acompanhar o

desempenho de seus funcionários; estabelecer um elo entre a SMEL e o Regional,

�������������������������������
1 Ruas da Cidadania - Obras urbanísticas  definidas como um misto de Prefeitura e Shopping, onde todas as
Secretarias Municipais que prestam serviços essenciais possuem ali núcleos,  locais de atendimento. Curitiba em
Dados 2004.
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administrar as ações de esporte e lazer incentivando a prática pelas comunidades e

entidades da regional e representar a SMEL junto aos demais órgãos públicos

municipais2.

                      No ano de 1998, mudamos de setor, passando a atuar no Departamento

de Esportes da SMEL. Apesar de não estar mais próximo ao cotidiano dos Centros de

Esportes, acompanhamos o desenvolvimento e modificações ocorridas com a

regionalização.

                      No Departamento de Esporte, uma das atividades sob nossa

responsabilidade foi o Encontro Esportivo das Escolas Públicas de Curitiba, que eram

jogos organizados para a faixa etária de 9 a 11 anos, em 6 modalidades tais como

atletismo, mini-voleibol, mini-basquetebol, caçador, futebol e xadrez, com a finalidade de

realizar uma atividade para as escolas municipais, no seu bairro evitando o

deslocamento e proporcionando a convivência entre as crianças das diversas escolas

daquela regional.

                       Estes jogos aconteciam uma vez ao ano e em períodos diferentes em

cada regional. Dentre os jogos desenvolvidos, o caçador era uma das modalidades que

em cada região tinha que ser adaptado por ser praticado de forma diferente. O caçador

não é uma modalidade esportiva é um jogo pré-desportivo muito utilizado nas escolas de

todo o Brasil, sendo sua característica, regras diferentes em cada região e também o

nome que pode variar de acordo com o local, por exemplo no sul do país é chamado de

“queimada”.

                      O Encontro Esportivo das Escolas Públicas passou a ter, durante os anos

que se seguiram um processo de desenvolvimento diferente em cada regional. Algumas

passaram a realizá-lo sem a forma de competição, outra premiava a todos os

participantes e outras passaram a realizá-lo com uma estrutura diferente da inicial. É

importante destacar a autonomia que cada regional tinha em estabelecer a dinâmica

mais apropriada para a sua realidade.

                      No ano de 2001, no Departamento de Esportes,  passamos a

Coordenação do Programa CATES3 – Centro de Aprimoramento de Talentos Esportivos,

�������������������������������
2 Documento de normatização das Gêrencias Regionais da SMEL/Prefeitura Municipal de Curitiba.
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que na ocasião possuía o CATES CELS -Centros de Esporte e Lazer, que realizava a

iniciação esportiva nos diversos Centros de Esporte e CATES ASSOCIAÇÃO, parceria

com as associações de moradores, assessorando agentes da comunidade para

realização de modalidades como o futebol e voleibol, na iniciação esportiva.

                      Durante os dois anos de trabalho no CATES, a possibilidade de ampliação

das atividades surgiu das parcerias realizadas com clubes esportivos, universidades e

outras instituições esportivas.

                      Pensando no atendimento da população nas diversas regionais o CATES

passou a conter além do CATES CELS e CATES Associação, o CATES PIÁ4, parceria

com a SME e o  CATES PETI5, parceria com a FAS – Fundação de Ação Social,  no

atendimento do contraturno de crianças da periferia, realizado nos Projetos Piás,

espaços de lazer da periferia e clubes sociais de Curitiba; o CATES UNIVERSIDADE,

parceria com a Universidade Federal do Paraná, atendendo crianças da regional do

Cajuru no CED – Centro de Educação Física e Desportos, com a UNICENP no

atendimento da modalidade de natação para as regionais de Santa Felicidade e Portão,

com a UNIANDRADE no CATES ESPECIAL, para portadores de Necessidades

Especiais e o CATES ESCOLA, cujo projeto piloto iniciou com escolas da Vila Parolin,

na regional Portão,  com a Ginástica Rítmica na Escola.

                      Em 2003, com as mudanças ocorridas durante a troca de Secretário,

tivemos uma passagem rápida de dois meses, pelo Departamento de Lazer. Em

seguida, passamos a fazer parte da equipe da Lei do Incentivo ao Esporte, onde estou

estamos atualmente, como responsável pela Contrapartida Social6.

                      Com a experiência que tivemos, em quase todos os setores, nas

atividades que desenvolvemos dentro da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer,

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
3 Programa de  iniciação esportiva, nas diversas modalidades esportivas, para a faixa etária de 7 a 14 anos, realizado
nas Ruas da Cidadania, nos Centros de Esporte e Lazer da SMEL e locais em parceria.
4 Programa em parceria com a SME, em iniciação esportiva, nos projetos PIÁS, que se constituem de 79 locais
distribuídos pelos bairros para atividades culturais, de esporte e de lazer e reforço escolar, que conta com a
participação das crianças no horário contrário da atividade escolar, o “contraturno”.
5 PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,  parceria com a FAS, em iniciação esportiva, que tem recurso
financeiro  do governo Federal.
6 Responsável pelo  acompanhamento  e orientação das atividades de ação voluntária, que o atleta beneficiado pela
Lei do Incentivo precisa realizar como retorno do seu benefício. As atividades realizadas são: palestras, oficinas e
eventos beneficentes  para todas as faixas etárias da cidade de Curitiba.
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sempre foi nosso foco de interesse o atendimento da população em todas as regionais

de Curitiba nas práticas esportivas.

                      Neste sentido a questão da descentralização e a democratização das

praticas esportivas tem sido na nossa prática profissional uma preocupação constante.

No meu entendimento a Descentralização é hoje uma das principais precondições para

formular uma efetiva democratização do Estado. Para tanto temos como tema central

deste trabalho ás ações de descentralização e democratização nas Políticas Municipais

de Esporte e Lazer durante as duas gestões 1997-2000 e 2001-2004.

                      A partir do relato da nossa experiência profissional e o contexto que

envolve como órgão executor a Prefeitura Municipal de Curitiba, através da SMEL,  o

problema central de nossa pesquisa será verificar se a: Política Municipal de Esporte e

Lazer, envolvendo a descentralização das ações de esporte e lazer, asseguradas no

plano de governo, da Prefeitura Municipal de Curitiba, na gestão 1997/2000 e

2001/2004, estão sendo realizadas nas oito administrações regionais de Curitiba ou

apenas esta ocorrendo uma desconcentração dos espaços públicos?

                       Entre o problema e a temática levantada, podemos afirmar que a hipótese

norteadora desta dissertação é: a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, da Prefeitura

Municipal de Curitiba, garantiu a desconcentração dos espaços públicos para a

realização de práticas esportivas e de lazer nas gestões 1997-2000 e 2001-2004, para

com à população das oito regionais da cidade.

                       Esta questão será contextualizada, através da análise do  levantamento

realizado nas ações propostas, no plano de governo do prefeito Cássio Taniguchi 1997-

2000 e 2001-2004, e dos relatórios e  documentos levantados na Secretaria Municipal

do Esporte e Lazer.

                       Dentro da temática em questão, três fatos são importantes para a

compreensão da formação da estrutura do Esporte e do Lazer no município de Curitiba e

suas relações com a descentralização do poder: o primeiro trata-se da criação de

espaços públicos, o segundo a influência do planejamento urbano da cidade nas

práticas esportivas desenvolvidas e o terceiro a proposta de descentralização das ações

de esporte e lazer.
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                       Estes três fatos aconteceram de forma sincrônica. O planejamento

urbano iniciado nos anos 70,  desencadeia mudanças em Curitiba no transporte, nas

vias de circulação, recreação, promoção social, habitação e com forte preocupação

ambiental, traduzida entre outras ações na preservação de áreas verdes, na criação de

parques e na descentralização de espaços de serviços de atendimento á população.

                       Apesar do primeiro parque ter sido criado em 2 de maio de 1886, o

Passeio Público, a criação de espaços públicos foi regulamentada na Constituição do

Estado do Paraná, de 1967, na qual se destacava o artigo 135, “O Estado incentivará a

educação esportiva, auxiliando ou promovendo a construção de praças de esporte

principalmente nas cidades onde funcionam estabelecimentos de ensino fundamental,

colegial e superior.” 7

                      Um ano antes da regulamentação da criação dos espaços públicos, em

1966, é sancionado na Câmara Municipal, o Plano Diretor8 da Cidade, sob nº 2.828 em

31 de julho. O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba –IPPUC, que é

incumbido pela Lei para implantar, aprimorar e monitorar ajustes graduais na aplicação

do Plano Diretor, atribuições que ainda estão mantidas no acompanhamento e na

atualização permanentes do planejamento local, ótica em que se insere hoje o Estatuto

da Cidade ao processo.

                      As iniciativas para atingir as diretrizes e objetivos fixados no plano

começam a ser implementadas no início dos anos 70. É quando em Curitiba o

transporte, vias de circulação, trabalho, recreação, promoção social e habitação passam

a ser gerenciados sob uma visão mais integrada e planejada da cidade. As mudanças

são acompanhadas também de preocupação na área ambiental, traduzida entre outras

ações na preservação de áreas verdes, na criação de parques e investimento em

educação ambiental.

                      A partir da regulamentação da criação de espaços públicos aliados á

definição dos conceitos de área verde, preservação ambiental e saneamento, novos

parques e praças foram em 1972 equipados para lazer e recreação da população,
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7PARANÁ. Constituição do Estado 1967,  art. 135.
8Plano Diretor é a definição de obras físicas prioritárias em cada período governativo, através do Plano Pluri-Anual ou
PPA, e a cada ano pelo Orçamento Público. Curitiba em Dados 2004.
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como o  Parque Barigüi, Parque São Lourenço e Parque Municipal da Barreirinha, entre

outros. Atualmente são 4059 espaços, entre parques públicos, Ruas da Cidadania,

praças e locais de esporte. Estes espaços de esporte e lazer podem ter sido um fator

importante de estímulo  dos indivíduos à prática esportiva. Principalmente, porque as

ações de esporte e lazer iniciadas pela prefeitura começaram nos parques com as

festas da cidade, e nas praças, chamadas de unidades recreativas e que atualmente

mantém a denominação de centros de esporte e lazer.

                       Um dos objetivos principais do planejamento urbano da cidade tem sido a

preservação das áreas verdes e a construção dos parques de Curitiba,  sendo trinta e

um grandes parques e bosques, centenas de praças e jardinetes e o maior

parque urbano do Brasil, o Parque Regional do Iguaçu, com oito milhões de metros

quadrados, que permitem a população à realização das pratica esportivas

desenvolvidas na cidade de Curitiba em espaços planejados para este fim.10

                      O planejamento global, implantado no Plano Diretor do IPPUC – Instituto

de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, exige mais um esforço adicional, para

projetar certos componentes de cunho estratégico para a qualidade de vida:espaços de

animação, programas de cultura e lazer coletivo. Esta intervenção urbanística, leva

atividades e projetos de esporte e de lazer para parques e praças do município

ampliando as possibilidades de lazer e de esporte públicos.

                       Como coloca Rechia, o projeto de modernização da cidade de Curitiba a

partir da década de 70 possibilitou:

                    “a criação de um conjunto de parques com certa coerência arquitetônica,

ou seja, um estilo padronizado de conceber espaços dessa natureza, que

gerou, num primeiro momento, um ambiente urbano singular, capaz de

estabelecer uma espécie de comunicação imediata com a população que

�������������������������������
9 Curitiba em Dados 2004. Curitiba:Instituto de Planejamento e Pesquisa de Curitiba - IPPUC, 2004 ,  pág.185.
10Prefeitura Municipal de Curitiba.A cidade de Curitiba:História, 2004. Disponível em(http://www.curitiba.pr.gov.br).
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pode ter influenciado uma cultura voltada a vivências no âmbito do esporte

e lazer em ambientes naturais.”  ·11

                                   A criação então, dos Centros de Esporte e Lazer e dos parques,

distribuídos pela cidade, pode ter proporcionado à população, locais a pratica esportiva

que  incentivaram  uma maior participação nas ações de esporte e lazer.

                      Depois de pioneiras experiências em participação e gestão comunitária, os

anos oitenta, trazem enquanto proposta de governo a descentralização administrativa

para a Prefeitura de Curitiba.

                      Nos anos noventa, a expansão dos equipamentos social transforma esses

serviços em redes, particularmente os de educação, saúde, creche e Projetos Piá12.

Essas redes passam a exigir do poder público um maior e melhor planejamento, em

virtude da quantidade e complexidade de gestão, e do comprometimento de recursos

para sua manutenção.

                     A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer  possui até o ano de 1995,

dezessete  Centros de Esporte e Lazer, os quais serão descritos no capítulo II, desta

pesquisa. Estes centros foram criados de forma estratégica pelo Instituto de Pesquisa e

Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, distribuídos nas diversas regionais da cidade

para proporcionar as populações dos bairros atividades de esporte e lazer.

                   A cidade, a partir de 1995, passa por um crescimento populacional muito

rápido, sendo meta do plano de governo da gestão 1997 – 2001, a ampliação dos

espaços públicos nas diversas regionais da cidade e a  realização de ações mais

próximas da população. Para por em prática a meta de ampliação dos espaços públicos,

são criadas as Ruas da Cidadania13, espaços de atendimento público e de interação

comunitária nas oito Administrações Regionais do Município.

                  Dentro desses novos espaços propostos, nas ações da Prefeitura Municipal

de Curitiba, no plano de governo 1997-2000, as Ruas da Cidadania, consolidam a
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11 RECHIA, Simone.Parques Públicos de Curitiba: A relação Cidade–Natureza nas experiências de Lazer. Tese de
doutorado apresentado na Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, 2003.
12 Locais coordenados pela Secretaria Municipal da Educação responsáveis por atividades para crianças e
adolescentes no contraturno, como atividades culturais, esportivas e reforço escolar.
13 Curitiba em Dados 2004, id.ibid,  pág.73.
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descentralização nos serviços públicos locais, “Mini Prefeituras”, que abrangem  à

população da cidade e onde além de contemplar diversas Secretarias do Município, se

encontram agências bancárias e do correio e, equipamentos esportivos, quadras

esportivas e salas de ginástica, a serviço da comunidade, para atender à população dos

bairros. Com a criação das Ruas da Cidadania, a Secretaria Municipal do Esporte e

Lazer, aumentou  para vinte e três os  Centros de Esporte e Lazer.

                      As Ruas da Cidadania, tem como objetivo aproximar as ações e serviços

públicos e melhor atender as necessidades locais, adequar as ações e serviços

públicos às peculiaridades de cada região, facilitar o acesso da população às

informações e serviços em geral da prefeitura, servir como pólo de “animação”, de

manifestação, de lazer, expressão cultural e esporte para a comunidade e, servir como

apoio estratégico e logístico nos processos pra descentralizar a gestão e rotinas

organizacionais14.

                      Estes espaços, as Ruas da Cidadania, estão localizados junto ou próximo

dos terminais de transporte, em locais com alto movimento e servem de referência da

Prefeitura na cidade . As Ruas da Cidadania se constituíram para a cidade no início do

processo de descentralização, segundo o discurso oficial da Prefeitura Municipal de

Curitiba.

                       Para desenvolver o tema envolvendo a descentralização das ações de

esporte e lazer em Curitiba, apesar das inúmeras possibilidades teóricas para se

estabelecer às relações com os documentos utilizados, buscou-se a contextualização

de temas como a descentralização do poder do estado, democratização, poder local e

participação popular seguindo na direção do planejamento e ações de esporte e lazer

desenvolvidas nos espaços públicos da cidade de Curitiba.

                      Neste contexto, é importante iniciar conceituando o termo

descentralização, que se define segundo Jacobi15 como: “uma transferência ou

delegação  de autoridade legal e política aos poderes locais para planejar, tomar

�������������������������������
14 Curitiba em Dados 2004, id.ibid, pág.73.
15 JACOBI,Pedro.Descentralização Municipal e participação dos cidadãos:apontamentos para o debate. 1990.
pág.35.
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decisões e gerir funções públicas do governo central. A descentralização relaciona-se,

pois, com a distribuição territorial do poder e implica delegação de autoridade”.

                       Segundo Jacobi, a descentralização,  a democratização e a participação

popular, tornam as interações dos  movimentos com os órgãos públicos cada vez mais

complexos, e as assessorias especializadas e as articulações interinstitucionais

ganham maior importância. A crescente politização da esfera privada permite a

construção de novos padrões de valores, configurando amiúde um vínculo ideológico e

político entre a necessidade e seus condicionamentos estruturais. O processo de

envolvimento dos moradores e a resposta cada vez mais freqüente do poder público as

demandas, além da participação dos profissionais e dos articuladores sociais e/ou

assessores, possibilitam acumular conhecimento acerca das reivindicações, vinculando-

as ás pautas institucionalizadas da sociedade e criando condições  para a formulação

de demandas junto aos órgãos públicos16.

                       Neste sentido, a descentralização, e democratização do esporte e do

lazer, se constituem dos aspectos mais complexos e controversos e esta relacionado

com uma postura institucional de estimular a participação, buscando envolver cada vez

mais e de forma direta os cidadãos na produção e/ou gerenciamento dos serviços

públicos.17

                       Teoricamente, a descentralização tem como objetivos gerais obter mais

democracia, mais eficácia na gestão e mais justiça social. Mais especificamente, a

descentralização visa ao aprimoramento das relações intergovernamentais, capacitar os

governos subnacionais para as funções que lhes são atribuídas e possibilitar o controle

social do poder público pela população organizada.18

                      Neste sentido, segundo Linhales19, é possível afirmar que a presença do

esporte no conjunto das ações do Estado significa que o fenômeno esportivo, ao longo

de sua trajetória, adquiriu relevância e visibilidade pública.
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16 JACOBI,Pedro.id.ibid. pág.20
17 JACOBI,Pedro.id  Ibid. cit.pág.
18 JACOBI,Pedro. Id. Ibid. pág.
19 LINHALES,M. Jogos da Política, Jogos do Esporte:Subsídios à reflexão sobre políticas públicas para o setor
esportivo. In MARCELLINO,N. Lazer e Esporte.Campinas,SP:Autores Associados,2001
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                      Para conhecer melhor as características da cidade de Curitiba e seu

planejamento urbano e entender como se desenvolveram as práticas esportivas

influenciadas pela cultura, raças e, principalmente pelos espaços públicos que

proporcionam os momentos de esporte e  lazer, será descrito também no capítulo I, um

pouco da histórica da cidade, identificando alguns fatos, como a criação de parques e

praças,  que podem ter influenciado essas práticas esportivas.

                     Para execução deste trabalho de pesquisa histórica, utilizou-se o método

de análise documental, cuja fonte de coleta de dados esta restrita a documentos,

escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. Estas podem ser

recolhidas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois.20

                      Para o estudo do processo de descentralização das ações de Esporte e

Lazer, da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Curitiba,

utilizou-se a observação do trabalho realizado no período de dez anos na Secretaria

Municipal do Esporte e lazer, além do registro e descrição dos fatos encontrados nos

documentos oficiais21 da Prefeitura Municipal de Curitiba.

                      A Análise documental foi realizada através de  documentos, tais como  a

Política Pública do Esporte e Lazer da cidade de Curitiba, relatórios, Plano de Governo

da gestão 1997-2000 e 2001-2004, “Curitiba em Dados”, Curitiba em Números e

Relatos de Programas e ações do Esporte e Lazer realizados na cidade de Curitiba.  

                       Para detalhamento das questões de trabalho, dividiu-se esta dissertação

em quatro capítulos. No primeiro capítulo descreveremos a estrutura e transformações

ocorridas através da descentralização das ações de esporte e lazer, bem como

contextualizaremos a história da cidade, durante o processo de desenvolvimento da

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, nas duas gestões do prefeito Cássio

Taniguchi, 1997-2000/2001-2004.

                      No segundo capítulo abordaremos a Descentralização das Políticas

Públicas do Esporte e do Lazer, na cidade de Curitiba, enfatizando conceitos sobre a
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20 LAKATOS, E. & MARCONI, M. Técnicas de Pesquisa,1999.
21 Documentos oficiais constituem-se de leis, ofícios, relatórios, correspondências, anuários, alvarás,etc, que podem
dizer respeito a atos individuais ou, ao contrário, atos da vida política, de alcance municipal, estadual ou nacional.
LAKATOS, E. & MARCONI, M. Técnicas de Pesquisa,1999.
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descentralização, desconcentração e democratização de acordo com os autores

pesquisados tais como Peter Spink, Pedro Jacobi, Tânia Fischer e Meily Linhales.

                    No terceiro capítulo descreveremos as duas gestões 1997-2000 e 2001-

2004, do prefeito Cássio Taniguchi, da Prefeitura Municipal de Curitiba - Secretaria

Municipal do Esporte e Lazer, a partir do plano de governo e relatórios, identificando

fatos e  ações de Esporte e Lazer relacionadas à descentralização e democratização

das práticas esportivas.

                    No quarto capítulo, a partir dos documentos pesquisados, procederemos a

análise das transformações ocorridas através da descentralização das ações de

esporte e lazer, durante o processo de desenvolvimento da Secretaria Municipal de

Esporte e Lazer, nas duas gestões do prefeito Cássio Taniguchi, 1997-2000/2001-2004.

                       Por último apresento algumas considerações finais e algumas reflexões

sobre o desafio do poder público de organizar políticas públicas, utilizando-se da

descentralização como estratégica de participação popular que venham a  facilitar a

prática esportiva a todas as faixas etárias.
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CAPITULO I

DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESPORTE E LAZER NA

CIDADE DE CURITIBA

                      Neste capítulo, abordaremos dois tópicos: a estrutura organizacional da

Prefeitura Municipal de Curitiba, associada às políticas públicas do Esporte e do Lazer,

e a evolução histórica do Esporte no Município de Curitiba.

1. A Estrutura organizacional da Prefeitura de Curitiba e as redes nas Políticas

Públicas do Esporte

  A cidade é palco das ações dos indivíduos, local de encontro,

convivência, experimentação humana de comportamentos, encontro de raças, dos

povos e das culturas.

                       Neste cenário,  alvo de ações políticas, desenvolvem-se  as atividades de

esporte e lazer, construindo nos indivíduos moradores das cidades representações

sociais no esporte e lazer, típicas daquela cidade ou daquele grupo em particular,

influenciado pelo planejamento dos espaços públicos destinados ás práticas esportivas

e, principalmente pelos direcionamentos que o poder público garantir a população.

                       Neste sentido, para conhecer um pouco das características da cidade de

Curitiba e entender como se desenvolveram as práticas esportivas influenciadas pela

cultura, raças e, principalmente pelos espaços públicos que proporcionam os momentos

de lazer, segue abaixo uma descrição histórica da cidade, identificando alguns fatos

que podem ter influenciado essas práticas esportivas.

                       Em 29 de março de 1693, foi  fundada a Vila de Nossa Senhora da Luz

dos Pinhais, que anos depois se chamaria Curitiba. Já naquela época, o ouvidor

determinou aos habitantes que tivessem determinados cuidados com a natureza. O

corte de árvores, por exemplo, só poderia ser feito em áreas delimitadas. E os

moradores ficavam obrigados a limpar o Ribeiro (hoje Rio Belém), a fim de evitar o

banhado em frente à igreja matriz.
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                      Por volta de 1780, Curitiba exportava seus produtos agrícolas para a

marinha e para o interior: erva-mate, feijão, trigo, milho, fumo. Dessa forma, Curitiba sai

de seu estado de miserabilidade do início do século. A população contava com 3.194

habitantes em 408 domicílios.

                       De povoado a metrópole, o traço fundamental que definiu o perfil de

Curitiba foi à chegada de imigrantes das mais variadas procedências. Europeus e

asiáticos contribuíram para a formação da estrutura populacional, econômica, social e

cultural da cidade. Da mesma forma, paulistas, gaúchos, mineiros, nordestinos, enfim

brasileiros de todas as localidades também aqui se encontram construindo a imagem

de Curitiba22.

                      Em 26 de julho – Lei nº I, recebe o título de Capital da Província do

Paraná. Para adequar-se a esta nova condição é feita a contratação do engenheiro

francês Pierre Taulois, primeiro urbanista oficial da cidade.

                       A tradição de planejamento urbano de Curitiba também vem de longe.

Apenas dois anos depois de tornar-se capital, a cidade já era objeto dos primeiros

estudos para sua organização. Curitiba necessitava de obras de infra-estrutura e de

reformulação no traçado urbano, desta forma, o então presidente da Província do

Paraná, Zacharias de Góes Vasconcellos, começou a incentivar a construção de

escolas, teatros e clubes23.

                       Já no dia 2 de maio de 1886, a cidade ganhava seu primeiro parque,

aliando o conceito de área verde, preservação ambiental e saneamento. O Passeio

Público nasceu como área de lazer de 69.285 metros quadrados e foi a primeira grande

obra de saneamento de Curitiba, um charco que deu lugar a jardins, lagos, pontes e

zoológico.

                      Novos Bairros foram se formando e ampliando a cidade. Ex: a partir de

1900, surgem os bairros do Campo Comprido, São Braz, Orleans, Santo Inácio, Santa

Felicidade, Mossuguê, Rebouças,  Alto São Francisco, Alto da Glória, Batel, Prado

Velho e Juvevê.
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22 Prefeitura Municipal de Curitiba. Disponível na Internet (http//:www.curitiba.pr.org.br).
23 MEZZADRI, Fernando Marinho.id. ibid.
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                      Junto com a formação dos bairros, segundo Mezzadri24 surgem os clubes

esportivos e culturais com quatro características distintas (o primeiro tipo de

agrupamento era ligado às entidades culturais, literárias e políticas, no segundo grupo

as entidades eram constituídas por pessoas de alto poder aquisitivo, o terceiro grupo de

clubes foram os organizados pelos imigrantes europeus, e o quarto grupo, formado

pelos clubes beneficentes operários). Junto com a organização dos clubes,

gradualmente foram se consolidando no interior da sociedade paranaense alguns

habitus esportivos trazidos pelos imigrantes ou pela elite econômica, literária e cultural

do Estado.

                      A cidade começa, em 1942,  a tomar novos rumos na ocupação de várias

regiões, o Plano Diretor de Urbanização de Curitiba – “Plano das Avenidas”, conhecido

como Plano Agache, é lançado pelo decreto-Lei nº 23, determinando as perimetrais, as

radiais principais e secundárias, reduzindo os congestionamentos e melhorando a

circulação interna da cidade, bem como as ligações externas conjugadas com as

ferrovias e as rodovias

                       Um grupo de urbanistas da Universidade Federal do Paraná acreditava

que o desenvolvimento urbano, na década de 60, evoluíra pouco em todas as cidades

brasileiras e pretendia colaborar com o planejamento de Curitiba. Eles encaminharam,

então, uma proposta ao prefeito Ivo Arzua Pereira, que recorreu à Companhia de

Desenvolvimento do Paraná (Codepar) a fim de obter os recursos necessários para

viabilizar o projeto.

                      Em 1964, é elaborado concurso público para novo Plano Urbanístico da

Cidade e Ivo Arzua,  a partir do decreto 1000/65 delibera sobre os seminários

chamados "Curitiba de Amanhã" em vários bairros da cidade, onde foi debatido o Plano

Preliminar de Urbanismo, com a presença de autoridades municipais e representantes

dos mais diversos segmentos da sociedade. Na prática, o plano só começou a ser

desenvolvido na gestão do prefeito seguinte.

                      No dia 31 de julho de 1965 é criada a APPUC – Assessoria de Pesquisa e

Planejamento Urbano de Curitiba, com o objetivo de sugerir e fixar normas de aplicação
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24 MEZZADRI, Fernando Marinho. Id. Ibid. Pág.154.
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do Plano Preliminar. Em 1º de dezembro, é transformada no IPPUC – Instituto de

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, instituindo-se como instrumento de

implantação das diretrizes do Plano Diretor.

                       Nomeado prefeito em 1971, o arquiteto Jaime Lerner teve a

determinação necessária para colocar em prática o Plano Diretor, do qual participara

desde seu início, quando presidia o IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento

Urbano de Curitiba).

                       Para o sucesso do plano, como se verificou, foram necessárias

mudanças básicas na economia da cidade, no espaço físico e nos costumes da

população.O fechamento da Rua XV de Novembro ao tráfego de veículos foi uma

atitude ousada do prefeito, no entanto, se provou justificada, pois logo o dia-a-dia

revelou o acerto da medida.

                       Na década de 80, o desafio da cidade foi tornar mais acessíveis os

serviços básicos para uma população sempre crescente. Foi criada a Rede Integrada

de Transporte - que possibilita o deslocamento para qualquer ponto da cidade com uma

só tarifa, foram ampliados os equipamentos sociais, como creches e postos de saúde, e

implementada uma política habitacional sustentada em pequenos conjuntos

residenciais.

                      Com a abertura democrática, a dimensão de cidadania, conforme

Jacobi25, esta ancorada na “participação na esfera pública”. Isso inclui a participação

ativa no processo público (as responsabilidades da cidadania) e nos aspectos

simbólicos e éticos em fatores subjetivos que conferem um sentido de identidade e

pertencimento, ou seja, um sentido de comunidade.

                      Paralelo a participação da população,  foi Instituída em 1983, a Lei nº

8353, com o objetivo de promover a preservação de áreas verdes, permitindo

benefícios de redução ou isenção do imposto imobiliário e em 1985 é elaborado o Plano

Municipal de Desenvolvimento Urbano – PMDU, atualizando as diretrizes básicas para

o crescimento da cidade.
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25JACOBI, P. R. Políticas sociais e ampliação da cidadania, 2000, pág. 21.
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                      Em 1986, a reforma administrativa na Prefeitura toma três medidas

fundamentais: transformação dos antigos Departamentos em Secretarias Municipais,

criação de novas Secretarias e a Instituição das Administrações Regionais.

                      Entre as décadas de 80 e 90 são criados os parques: General Iberê de

Mattos – Parque Bacacheri, o Bosque João Carlos Gutierrez, no bairro Vista Alegre,  o

Bosque Reinhard Maack, no bairro Hauer, o Parque das Pedreiras como o nome de

“Espaço Cultural Paulo Leminski”, o Jardim Botânico, a Universidade Livre do Meio

Ambiente – Unilivre, numa pedreira desativada, o Parque do Passaúna, a Opera de

Arame, o Bosque Alemão, o Bosque da Fazendinha, Parque Tanguá, no bairro

Pilarzinho, o Parque do Trabalhador, na zona industrial, Parque Tinguí , o Bosque São

Nicolau, no bairro CIC. Ao todo são vinte e oito parques e bosques, espaços utilizados

na área Cultura e esportiva.

                      Um dos passos que talvez mais tenha contribuído com o atual estágio de

regionalização intra-urbana conquistado por Curitiba foi à divisão do Município em 75

bairros, instituída em 1975 pelo decreto nº 774.  A primeira divisão do território

municipal em regionais administrativas visava descentralizar as ações setoriais e

interagir essas rotinas e operações, que passaram a ser executadas em diversas

Secretarias e Órgãos de atividade fim, com os moradores.

                      Foram diversos os critérios então utilizados para agregar os bairros em

nove Regionais Administrativas, desde a estruturação própria e independente de cada

região até os diferentes perfis socioeconômicos observados na cidade. Desse estudo

pioneiro resultou o decreto 142 de 19/02/1986, que estabeleceu a divisão de Curitiba

em nove Administrações Regionais, também chamadas freguesias: da Matriz, do

Boqueirão, do Cajuru, do Bacacheri, de Santa Felicidade, do Campo Comprido, do

Portão, do Pinheirinho, e do Umbará.

                      Em 1989 a forma de divisão administrativa da cidade foi ajustada,

reduzindo-se a seis o número de regionais, retirando as regionais do Cajuru, Campo

Comprido e Umbará A finalidade foi adequar o limite das áreas aos Distritos

Rodoviários Municipais e ás práticas operacionais de conservação na malha urbana.
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Em 1991 essa regionalização é readequada. Passa a totalizar sete compartimentos,

reativando-se a Regional Cajuru.

                      Em junho de 1993, propõe-se nova delimitação para sete Administrações

regionais. Essa medida compatibiliza as rotinas regionalizadas das várias Secretarias

Municipais, bem como ajusta as divisas de Administrações Regionais com os limites

dos bairros. É objetivo integrar as intervenções executadas pelas diversas Secretarias e

consolidar um referencial mais definido da Prefeitura nos bairros, sobretudo para aquela

população que mais utiliza equipamentos e serviços ofertados pelo Município.

                      A proposta se mantém até 1997, quando a Prefeitura cria a Administração

Regional do Bairro Novo, passando a cidade a contar com oito regionais urbanas, essa

última gerenciando o Linhão do Emprego26.

                      As oito administrações regionais estão localizadas em Ruas da Cidadania,

obras urbanísticas  definidos como um misto de Prefeitura e Shopping, onde todas as

Secretarias Municipais que prestam serviços essenciais possuem ali núcleos locais de

atendimento. Existem também serviços de rotina situados em esferas administrativos do

Estado e da União, como postos de Energia Elétrica (COPEL), de água (SANEPAR),

dos Correios, de telefonia e bancários. Estas unidades dividem espaço com lojas

comerciais nos diversos setores.

                      As Ruas da Cidadania estão junto ou próximos dos terminais de

transporte, em locais com alto movimento para segmentos mais carentes da população.

                      Esses espaços urbanos foram criados obedecendo a seguinte ordem

cronológica: Rua da Cidadania do Carmo, 29/03/1995; Rua da Cidadania da

Fazendinha, 05/07/1996; Rua da Cidadania de Santa Felicidade, 07/12/1996; Rua da

Cidadania do Pinheirinho, 13/12/1996; Rua da Cidadania da Boa Vista, 30/04/1997;

Rua da Cidadania da Matriz, 15/05/1997 e Rua da Cidadania do Bairro Novo,

02/06/2001.

                      A descentralização em administrações regionais tem em Curitiba duas

metas: a primeira descentralizar as ações e iniciativas da prefeitura através da

�������������������������������
26 Programa que associa obras de infra-estrutura com equipamentos sociais a projeto de geração de emprego e
renda. A meta é assegurar o desenvolvimento sustentável para os bairros da periferia de Curitiba. Curitiba: Um
modelo de Gestão Pública. Prefeitura da Cidade Gestão 1997-2000.
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Regionalização Administrativa, com atuação junto à comunidade e, a segunda meta,

desconcentrar ou democratizar decisões sob uma mesma matriz de Gestão Pública, de

modo que uma parte dos assuntos coletivos ande por si só, mediante o

compartilhamento de ações entre setores da sociedade.

                      Esses espaços consolidam a descentralização nos serviços públicos

locais, funcionando como espaços de encontro e convivência na cidade, também em

Cultura, Lazer e Esporte, com equipamentos esportivos, quadras esportivas e salas de

ginástica, a serviço da comunidade, para atender à população dos bairros.

                      A preservação das áreas verdes é um outro instrumento importante da

política municipal de meio ambiente e saneamento. Os 80.753.958,41 metros

quadrados de áreas verdes (parques, bosques, jardinetes e praças) preservadas dentro

do perímetro urbano são freqüentados por mais de 150 mil pessoas nos finais de

semana. Estas opções de lazer representam qualidade de vida e principalmente o

equilíbrio das relações da cidade com o seu meio ambiente. A maioria dos parques de

Curitiba, chamados de parques lineares, são implantados ao longo dos rios e em

fundos de vale. Funcionam como uma espécie de barreira para impedir a ocupação

indevida dessas áreas, sujeitas a enchentes, e para livrar os rios e córregos do risco de

se tornarem depósitos de lixo. Os lagos dos parques servem para conter as enchentes

e funcionam como reguladores da vazão das águas em épocas de chuva27.

                       O Parque Linear, implantado em 2003, na regional Cajuru é um dos

exemplos recentes de fundos de vale, utilizados como áreas de esporte e lazer. Neste

local, professores da  SMEL realizam atividades esportivas e eventos para a

comunidade.

                       Com 31 grandes parques e bosques, centenas de praças e jardinetes,

Curitiba também conta com o maior parque urbano do Brasil, o Parque Regional do

Iguaçu, com 8 milhões de metros quadrados. Chamado Parque Náutico é utilizado para

competições e eventos a nível Internacional de Remo e Canoagem, além das oficinas

para a comunidade.

�������������������������������
27 Prefeitura Municipal de Curitiba. Disponível na Internet (www.curitiba.pr.org.br).
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                       Nos últimos 30 anos a cidade de Curitiba esteve voltada para o seu

planejamento urbano, para o transporte coletivo, que já chega a oito cidades vizinhas, e

com a coleta seletiva de lixo, que foi adotada por 12 prefeituras. Curitiba com uma área

de 432 km2, tem seu território quase totalmente ocupado, o que leva a Administração a

planejar e implantar ações dentro de uma visão metropolitana, com o objetivo de

manter e ampliar o padrão de qualidade de vida.

                         Os parques e bosques e a criação de espaços públicos, denominados

atualmente de Centros de Esporte e Lazer, foi regulamentada na Constituição do

Estado do Paraná, de 1967, na qual se destacava o artigo 135, “O Estado incentivará a

educação esportiva, auxiliando ou promovendo a construção de praças de esporte

principalmente nas cidades onde funcionam estabelecimentos de ensino fundamental,

colegial e superior.” 28 A criação dos espaços públicos tornou-se um elemento

importante de estímulo  dos indivíduos à prática esportiva. A interferência do poder

público surgiu a partir de ações, os projetos para a popularização das atividades. Dessa

forma, uma parcela da sociedade, que não praticava o esporte passa a praticá-la como

esporte e lazer.

                       Segundo a concepção de GOMES apud RECHIA29, o espaço público é

antes de mais nada, o local onde as afinidades sociais e as diferenças são vivenciadas.

Surgindo a partir daí, então, a possibilidade de diálogo e de transformação. O espaço

público é assim, um desfile variado de cenas comuns onde se exercita a arte de

convivência. É também um lugar de conflitos, de problematização da vida social. Ainda,

segundo GOMES, todas as cidades dispõem de lugares públicos que correspondem à

imagem da cidade e de sua sociabilidade, por meio dos quais se produz uma espécie

de resumo físico da diversidade socioespacial daquela população, daquele lugar,

transformando espaços em lugares.
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28PARANÁ. Constituição do Estado 1967,  art. 135, In MEZZADRI, Fernando Marinho. A estrutura do esporte
paranaense: da formação dos clubes a situação atual. Tese de doutorado apresentado na Faculdade de Educação
Física da Universidade Estadual de Campinas, 2000. PARANÁ. Constituição do
29 RECHIA, Simone. Parques Públicos de Curitiba: A relação Cidade- Natureza nas experiências de Lazer. Tese de
doutorado apresentado na Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, 2003, pág.119.
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                       O esporte como coloca ZALUAR30, cria também um espaço real de

encontro entre as pessoas que se reúnem tanto para aprender e experimentar suas

habilidades, quanto para conhecer os outros e a si mesmas nisso. Essa participação

em círculos cada vez mais amplos de pessoas, ao mesmo tempo em que aumenta o

ritmo e a oportunidade de aprendizagem do próprio esporte, tem por efeito romper o

paroquialismo na sua excessiva identificação com um só local ou uma só categoria de

pessoas, o que por sua vez acarreta conseqüências psíquicas morais, sociais e

políticas de extrema importância .

                      Segundo Rechia31, alguns estudos sobre a tematização das cidades

apontam para a importância de pesquisarmos não só as transformações físicas ou

políticas por que passam as cidades, mas também investigarmos como pensam sobre

os espaços urbanos os habitantes dos centros urbanos aspirando por novas maneiras

de viver o cotidiano.

                      Neste sentido Santos32, ressalta a importância desta relação afetiva, pois

sua ausência pode tornar os cidadãos descomprometidos com o espaço físico em que

vivem, o que de certa forma elimina a vitalidade da cidade.

                      Para Rechia33, tal relação de afeto do curitibano pela cidade onde mora,

apresenta-se como uma singularidade bastante peculiar, o que permite entender a

cidade não somente como uma “cidade-máquina”, subordinada somente aos interesses

da produção, mas como um “espaço de direito”, como uma “obra coletiva”, na qual os

sujeitos compartilham com o poder público a responsabilidade pela sua manutenção e

cuidado.

2. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESPORTE NO MUNICÍPIO DE CURITIBA

                      A partir das considerações do capítulo anterior, também abordaremos

aqui alguns fatos passados que aconteceram nos anos que antecederam a criação da
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30ZALUAR,A  Cidadãos não vão ao Paraíso.São Paulo/Campinas, Escuta/Unicamp,1994.
31 RECHIA, Simone. Id. Ibid. Pág.156.
32 SANTOS, M. O país distorcido: o Brasil , a globalização e a cidadania. São Paulo:Publi folha, 2002.pág.116.
33 RECHIA, Simone id. Ibid. , pág.156.
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SMEL, até a administração atual para uma melhor compreensão de como  foi a

participação no processo de descentralização dos espaços públicos e das práticas

esportivas, indicadas no plano de governo da gestão 1997-2000 e 2001-2004, da

Prefeitura Municipal de Curitiba.

                        O relato a seguir, sobre alguns fatos históricos da Secretaria Municipal

do Esporte e Lazer, foi levantado em documentos e relatórios, que servirão para a

futura contextualização.

                       O esporte no município de Curitiba iniciou na década de 70, sendo que

em 1971, era denominado Serviço de Educação Física, com subdivisões chamadas

seções.

                        No período de 1971 a 1974, assume a prefeitura o arquiteto Jaime

Lerner, na ocasião pertencia ao Partido da ARENA - Aliança Renovadora Nacional. O

Serviço de Educação Física passa a ser Coordenação de Educação Física e

Recreação, pertencente ao Departamento de Educação do município e chefiada pelo

Prof. Renato Werneck.

                       Em 1975, na gestão do prefeito Saul Raiz, do PMDB - Partido Movimento

Democrático Brasileiro, a coordenação  passa a ser chamada de  Divisão de Educação

Física e Esporte sendo o  primeiro Diretor o  Prof. Renato Werneck e após Prof. Adilson

Seixas.

                        Na gestão do Prof. Adilson Seixas34, retorna ao Departamento de

Educação Física o direcionamento das escolas municipais, incluindo toda a parte

esportiva, recreativa e formativa das escolas em toda a rede. O professor de Educação

Física é subordinado ao diretor da escola, porém as diretrizes para as aulas são

orientadas pelo Departamento de Educação Física

                       O Departamento de Educação Física em 1975, passa a ser  orientado por

três guias de ações determinadas exclusivamente pela administração central:

�������������������������������
1.O Prof. Adilson entrou na Prefeitura em 1967, começou em unidade escolar, foi para unidade recreativa e para a

chefia de divisão e departamento saindo em 1994.Foi coordenador da seção de unidades recreativas, depois divisão

de unidades recreativas, vice-diretor de departamento e Diretor do Departamento de Educação Física.
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1) uma voltada à atividade de recreação e lazer, com Ruas de Recreio,

Domingo Alegre, festividades relativas a Curitiba, as grandes datas e

atividades em Indústrias e fábricas;

2) a divisão de unidades escolares,  que tinha como objetivo a

normatização da prática da Educação Física como atividade

obrigatória nas escolas, sendo organizado o currículo escolar, através

da chamada “bíblia escolar”, documento confeccionado por um grupo

de professores do município que continham as diretrizes da educação

física escolar no município. Os professores eram vinculados a

Secretaria Municipal de Educação mas o comando era do

Departamento de Educação Física e a,

3) divisão das Unidades Recreativas, cujo objetivo principal era organizar

as atividades físicas a população das diversas regiões de Curitiba. As

unidades recreativas que na época eram em número de  treze.

                       O Departamento de Educação Física tinha status de secretaria, tendo

autonomia nas decisões das ações, mais estava ligado à secretaria de educação, sem

orçamento próprio.

                       No período entre 1975 a 1983, dois prefeitos fizeram sua gestão: Saul

Raiz, do PMDB - Partido Movimento Democrático Brasileiro e Jaime Lerner do PDT –

Partido Democrático Trabalhista. Nas duas gestões o  Departamento de Educação

Física foi comandado exclusivamente por técnicos da área de educação física.

                        Em 1983, o governador José Richa, do PMDB,  assume o governo do

estado e a prefeitura é administrada por Mauricio Fruet, também do PMDB.  Assume o

Departamento de Educação Física a professora Regina de Credo Passos. A  novidade

da administração da Prof. Regina, foi o retorno na participação da seleção de Curitiba

nos Jogos Abertos e o nos JOJUPS – Jogos da Juventude – 1984/1985.

                       Em 1986, a administração do prefeito Roberto Requião, através do

Secretario Elias Abrão incentiva o envolvimento da educação física nas escolas. A Prof.
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Thelma Alves de Oliveira  neste período coordena o Departamento de Educação Física.

As ações são voltadas para o esporte dentro da escola.                        

                        Em 1989, retorna a prefeitura Jaime Lerner (PDT) e assume o

Departamento de Educação Física, o Prof. Adilson Seixas. Neste período,  na divisão

de esportes, os eventos comunitários em evidência são: o campeonato de futebol de

pelada, o torneio interclubes de Bocha, campeonatos de skate, campeonatos de

carrinho de rolimã, campeonato de corridas de rua, atividades com deficientes físicos e

visuais.

                       Na segunda gestão do prefeito Jaime Lerner (1989 a 1992) aconteceram

mudanças no que se refere à indicação do diretor do Departamento de Educação

Física, este era indicado pelo prefeito apesar de  todos os professores serem da área

da educação física.

                        Começa  em 1989, o início das práticas de descentralização, processo

denominado na Prefeitura Municipal de Curitiba de Regionalização, através do

planejamento do IPPUC -Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba,

com ênfase no loteamento da cidade, priorizando a criação de um número maior de

unidades recreativas, os atuais Centros de Esporte e Lazer, nas diversas regiões de

Curitiba, abrangendo toda a cidade.

                        Em 1992 acontece um movimento político liderado pelo Prof. Renato

Werneck,  envolvendo grande grupo  de professores da Secretaria Municipal da

Educação e também outros professores de fora que reivindicam a criação da Secretaria

Municipal do Esporte e do Lazer.

                        Como grupo, manifestam politicamente o apoio  ao candidato Rafael

Greca, do PDT- Partido Democrático Trabalhista, que como plano de campanha

promete a criação da secretaria e a prerrogativa de  que o secretario seja um professor

de Educação Física.

                        A necessidade de criação da secretaria surge, por três motivos:

                        1º) pela  necessidade de ampliação organizacional da estrutura que

comandava o esporte no município;

                        2º)por necessidade política e,
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                        3º) apelo da classe por um órgão que se fortalece o esporte e o lazer no

município, independente de quem fosse o secretário ungido.

                        O candidato a prefeito Rafael Greca, assume inicialmente, desvincular o

departamento de educação física da  Secretaria Municipal da Educação e o vincular a

Fundação Cultural, porque entendia que tinha mais sintonia e promete em momento

oportuno criar a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, o que cumpriu na seqüência

principalmente indicando o secretario de dentro deste grupo que trabalhou desde o

início. O secretario escolhido ficou responsável pela indicação de  sua equipe.

                       Em setembro de 1995 é criada a Secretaria Municipal de Esporte e

Lazer, desvinculada da Secretaria Municipal da Educação em ações e principalmente

no orçamento.

                       O seu organograma se constitui do Secretário (com assistência,gabinete

e equipe de apoio técnico e administrativo), na seqüência a  Superintendência que

abrange os Departamentos de Esporte e Departamento de Lazer, as Divisões de

Atendimento aos Centros de Esporte e Lazer (A,B e C),  Divisão de Manutenção e

Divisão de Programação e Promoção que abrange o Serviço de Promoção e Parceria e

Serviço de Dados e Informações.

                       Com a criação em 1995, da primeira Rua da Cidadania35 , na regional do

Boqueirão e em 1996 a Rua da Cidadania da Fazendinha, na regional do Portão, tem

início a proposta de descentralização dos espaços públicos, da gestão 1997-2001, a

chamada regionalização, da Prefeitura Municipal de Curitiba.

                       A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer recebeu dentro das Ruas da

Cidadania, espaços para desenvolver atividades físicas, em um ginásio com quadra

poliesportiva, canchas de futebol de areia e sala de ginástica equipada.

                       O concurso para Orientador em Esporte e Lazer é realizado em maio de

1996, quadro exclusivo desta secretaria. São efetivados vinte e seis orientadores, que

são distribuídos pelos Centros de Esporte e Lazer.

�������������������������������
35 As Ruas da Cidadania são pequenas “mini-prefeituras” nos bairros, pois atendem a população com todos os
serviços das secretarias.
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                        A criação da Secretaria representou um marco histórico, o contato mais

direto com o prefeito não tendo intermediações nas solicitações ligadas ao esporte

facilitou a realização de projetos importantes para a comunidade. Como Secretaria, o

esporte e o lazer no município,  passam a ter orçamento próprio  e autonomia para

programar  as ações realizadas.

                        O secretário indicado ao cargo foi o Prof. Adalberto Luis Medeiros, que

ficou por duas gestões e assumiu o compromisso de que todos os cargos de chefias

durante todo este tempo, fossem preenchidos por professores de Educação Física.

                        Durante seu mandato foram criados programas e projetos  como a

Maratona Ecológica Internacional de Curitiba, o Programa CATES, o CURITIBATIVA e

os festivais das diversas modalidades realizados para a comunidade da periferia e

visando a meta estabelecida no plano de governo, a descentralização das práticas de

esporte e lazer.

                       Em 1996, começam os estudos para a implantação da regionalização das

ações da prefeitura, que tinha como objetivo descentralizar as estruturas de poder e

diluir a prestação dos serviços em diferentes níveis geográficos da cidade, levando os

serviços as comunidades  da Periferia.

                       A cidade estava crescendo, dada a sua dimensão e a heterogeneidade,

inicia-se o processo de regionalização das ações da prefeitura, através da divisão em

Administrações Regionais, com o objetivo indicado no plano de governo,  de

descentralizar as ações administrativas da prefeitura. O esporte e o lazer também

acompanharam estas mudanças, sendo o primeiro passo a efetivação da secretaria

logo após ocorreu á regionalização das ações através das gerências, concentradas nas

Ruas da Cidadania.

                       O processo de regionalização foi efetivado somente em 1999, com a

construção das ruas da cidadania que faltavam para somar oitos regionais de Curitiba.

                        Quanto às ações voltadas a descentralização, em 1997, a Secretaria

Municipal da Educação administrada pelo Secretario Paulo Shimidt e na segunda

gestão, do Secretario Municipal de Esportes e Lazer Adalberto Medeiros, cria os

Encontros Esportivos das Escolas Municipais, onde acontece a  parceria entre as duas
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secretarias na organização e execução dos jogos. Os locais escolhidos para a

realização dos jogos  são as Ruas da Cidadania, visando a pratica dos jogos de forma

descentralizada e regionalizada.

                       Este evento além de representar uma das primeiras ações

descentralizadas de esporte e lazer,  é um fato histórico significativo, já que

reaproximou, após a desvinculação do Departamento de Educação Física da Secretaria

Municipal da Educação as duas secretarias acontecendo atualmente esta integração

entre as secretarias na execução deste evento e outros programas como o Conviver36.

A terminologia Unidades Recreativa foi modificada com a criação da Secretaria

Municipal do Esporte e Lazer, passando a chamar-se Centros de esporte e Lazer.
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36 Promover a convivência comunitária e o exercício da cidadania, fortalecendo o sentimento de identidade e valores
culturais, desenvolvendo atividades educativas, esportivas, de lazer, sócio-culturais e artísticas nas escolas e
tornando o espaço desta uma referência é o objetivo do Programa CONVIVER, criado pela Prefeitura Municipal de
Curitiba, envolvendo diversas secretarias e órgãos municipais e tendo como promotor a Secretaria Municipal do
Esporte e Lazer.                                                           



��

CAPITULO II

DESCENTRALIZAÇÃO E O PODER DO ESTADO

                       Poucas manifestações de cunho popular tiveram espaço no interior do

Estado brasileiro. Atrelado aos interesses das elites dirigentes do Estado o esporte

passou por variações que vão desde a proposta de "esporte para todos" que apareceu

no Brasil nos anos 70, de acordo com Cavalcanti37, até a completa submissão às leis de

mercado, definidas mais recentemente com a nova lei do desporto nacional38 .

                      Estamos num momento histórico no qual a Educação Física atingiu um

patamar de discussão pontual em diferentes áreas de conhecimento.

                       Neste processo de expansão por todo o mundo, o fenômeno esportivo foi

permeado por mudanças e interferências relativas aos diferentes contextos

socioeconômicos e políticos que o acolheram e perpetuaram. Nesse percurso, a prática

esportiva vem ampliando sua legitimidade como uma prática social capaz de penetrar

diferentes estruturas e segmentos que compõem as sociedades contemporâneas.

                      Dentro do tema de políticas públicas do esporte e lazer, para  o

aprofundamento das considerações teóricas que orientam a análise do processo de

descentralização das ações de Esporte e Lazer, da Secretaria Municipal do Esporte e

Lazer, da Prefeitura Municipal de Curitiba, em duas gestões consecutivas de 1997/2000

e 2001/2004, serão utilizados autores como PETER SPINK , PEDRO JACOBI, TANIA

FISCHER e MEILY LINHALES que auxiliarão na posterior contextualização.

                        O tema articulador do trabalho é identificar se o poder público tem

realizado a  descentralização das ações do esporte e do lazer, assim como

democratização e participação popular, na gestão pública entre 1997-2000 e 2001-

2004.

1. O ESPORTE E O LAZER E AS RELAÇÕES COM O ESTADO
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37CAVALCANTI, Kátia Brandão. Esporte para Todos: um discurso ideológico. SP, IBRASA, 1984.
38  Lei 9.615 de 24/03/98, Desporto Nacional.
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                        Para entendimento do papel do estado nas práticas de esporte e lazer é

necessário rediscutirmos os espaços públicos, que permitam o desenvolvimento das

atividades de interesse da sociedade. Também é imprescindível uma redefinição das

"políticas públicas" que proporcionem o acesso das camadas populares através da

prática de atividades esportivas e de lazer, podendo dinamizar a luta democrática pela

manutenção e ampliação dos  direitos sociais.

                       Como coloca Linhales39, para melhor entendimento da participação da

população da cidade nas práticas esportivas, o esporte deve ser concebido como um

bem cultural historicamente construído pela Humanidade, possuindo legitimidade para

pretender a condição de direito social.

                  Vale resgatar a definição clássica de Marshall, segundo a qual os direitos

sociais são parte constitutiva da cidadania e se referem :

         ... a tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e

segurança ao direito de participar, por completo, da herança social e levar a vida

de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade40.

                  Embora presente em diferentes políticas sociais, o esporte é comumente

utilizado como atividade meio, para a realização de fins externos a ele próprio. Nessas

ações, a atividade esportiva é dirigida a grupos específicos e isolados, em função do

caráter seletivo de tais programas. Essa característica também dificulta a construção do

esporte como um direito social, na medida em que este implica, como uma de suas

dimensões constitutivas, o princípio da igualdade. Todos os cidadãos deveriam ser,

indistintamente, possuidores dos mesmos direitos sociais.41

                  Nos textos 1 e 2 da CARTA EUROPÉIA DO ESPORTE PARA TODOS,

segundo Cavalcanti, que pesquisou a influência do fenômeno Esporte para Todos,  no

Brasil essa carta teve na época influência no desenvolvimento de políticas nacionais de
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39 LINHALES,M. Jogos da Política, Jogos do Esporte:Subsídios à reflexão sobre políticas públicas para o setor
esportivo. In MARCELLINO,N. Lazer e Esporte.Campinas,SP:Autores Associados,2001.pág.42
40 MARSHALL,T.H.Cidadania, classes sociais e status. Rio de Janeiro, Graal, 1986, pág.63-64.
41 LINHALES,M. id.ibid.pág. 42
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esporte, além de favorecer a ampliação de segmentos sociais que deveriam usufruir

atividades físicas e esportivas. Como constata a autora:

                      Primeiramente o esporte é colocado como capaz de oferecer atividades    criadoras e

ocupações recreativas, podendo contribuir para o desenvolvimento pessoal e social.

Ressalta-se o especial valor do esporte, a medida em que exerce grande atração em

todas as esferas da população, num mundo em rápida transformação e que se

caracteriza não somente por um aumento do tempo livre, como também pela urbanização

e desenvolvimento tecnológico que tendem a dissociar o homem de seu ambiente

natural42.

                      Nos termos apresentados acima, segundo Linhales, o desenvolvimento de

políticas sociais para o setor esportivo pode ser entendido como iniciativa do Estado

para uma sociedade composta por indivíduos imersos no processo de

urbanização/industrialização. Embora a idéia de uma atividade para todos se ancore em

princípios de igualdade e afetiva extensão e abrangência dessa ação pública fica

condicionada a “modernização”, que, por sua vez, determinará  “a medida do possível”

.43

                      Também merecem, segundo Linhales44 destaque as políticas de

assistência às populações carentes, principalmente aquelas voltadas para a infância e

juventude. Nesses casos, o esporte chega a ser utilizado como atividade de

substituição a outros direitos sociais, dos quais essas populações encontram-se

destituídas.

                      De acordo com Zaluar45 a emergência de programas e projetos esportivos

endereçados ás populações de menor poder aquisitivo guarda estreita relação com os

graves problemas que afetam a sociedade brasileira.

                      Quando se refere, especificamente, às ações públicas relativas ao

esporte, Linhales também deixa evidente a estreita relação entre a ação do Estado e a

demanda social:
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42 CAVALCANTI,K. B.id.ibid, pág.26
43 LINHALES,M. id.ibid pág. 45.
44 LINHALES,M. id.ibid pág. 42.
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                     A promoção dos desportos se inscreve em uma política global de saúde e de atividades

ao ar livre. Construíram-se muitas instalações desportivas com a finalidade de

democratizar a prática dos esportes. Várias ações desenvolvidas dão uma idéia da

magnitude do esforço por fomentar a diversão que se mostra como a mais imediatamente

popular: o esporte.46

                      Linhales ressalta que ao se ocupar do esporte, o Estado incorpora, em

sua atuação, as tensões e contradições que permeiam a instituição esportiva, além de

se apresentar como um espaço no qual o esporte estabelece diferentes padrões de

relacionamento com outras instâncias de poder, também organizadas no interior da

esfera pública. Tais variações têm inspirado diferentes abordagens relativas à ação do

Estado no setor esportivo47.

                   Muitas políticas sociais, incorporam ações esportivas em seus programas,

com o objetivo de viabilizar outros direitos ou necessidades sociais. Na verdade o

esporte encontra-se diluído em setores sociais que o instrumentalizam para os mais

variadas fins. O esporte em muitas vezes será utilizado como atividade meio ou como

atividade complementar em políticas educacionais e de saúde, por exemplo, em que o

que se busca legitimar é o direito à Educação ou Saúde. Nesses casos, a atividade

esportiva associa-se a outras tantas atividades realizadas por esses setores, e a sua

efetiva realização encontra-se condicionada por outros interesses. Essa dimensão

utilitária tende a dificultar – tanto no plano do Estado, quanto no plano daqueles que

são atendidos por esses programas – a compreensão do esporte como um bem

cultural, historicamente construído, e, portanto, passível de ser legitimado como direito

de todos.48

                       A atividade esportiva, para Linhales49,  depende da atuação do setor

público na área social que tem por objetivo a equalização das imperfeições do mercado.

Políticas sociais surgem como estratégias necessárias ao estabelecimento da
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45 ZALUAR, A. Cidadãos não vão ao Paraíso. São Paulo, Ed. Escuta, Campinas, Unicamp, 1994, pág. 208.
46 LINHALES,M.id.ibid.pág.33.
47 LINHALES,M.id.ibid.pág.40.
48 LINHALES,id.ibid.
49 LINHALES,M.id.ibid.pág.45.
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cidadania, aqui entendida como produto inevitável do desenvolvimento da sociedade

moderna.

                     Neste sentido, os Municípios têm um papel dos mais importantes nas

práticas esportivas populares ou comunitárias, além de uma responsabilidade direta

nas escolas fundamentais quanto ao Esporte Educacional e Esporte Escolar.

                      A seguir, apresentam-se as ações consideradas prioritárias para os

governos municipais, inserida no documento “Política Nacional do Esporte no Brasil” 50:

1. Entender o esporte como uma das prioridades municipais relacionadas à Qualidade

de Vida das pessoas, elaborando um Plano Municipal de Esporte;

2. Desenvolver o Esporte Educacional no ensino fundamental na perspectiva da

formação para a cidadania e de dar oportunidades de práticas esportivas para os

jovens que se apresentarem com condições;

3. Investir recursos públicos para disponibilização de instalações esportivas para as

práticas populares de lazer, atendendo as vocações esportivas e culturais das pessoas

do município;

4. Promover eventos esportivos;

5. Desenvolver projetos esportivos específicos de interesse do município;

6. Mobilizar a iniciativa privada para os projetos esportivos do município;

7. Fomentar escolas de aprendizagem esportiva, principalmente em determinadas

modalidades que expressam as vocações esportivas do município;

8.  Dar condições de trabalho para os recursos humanos que atuam nos espaços

públicos esportivos do município;

9.  Criar no âmbito municipal uma legislação que favoreça o desenvolvimento esportivo

do município com a adesão, inclusive, da iniciativa provada;

10. Contribuir com as associações esportivas, principalmente aquelas que possam

representar a imagem do município quanto às suas tradições e vocações esportivas;

11. Apoiar, através de programas especiais, os talentos esportivos surgidos, de forma

que eles tenham condições de desenvolvimento atlético;

12. Difundir e promover os esportes de criação regional;
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50 Ministério do Esporte. Disponível no: (http://www.esporte.gov.br).
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13. Apoiar as práticas esportivas das pessoas com necessidades especiais;

14. Desenvolver programas esportivos para crianças e adolescentes carentes;

15. Criar e desenvolver programas esportivos para a chamada terceira idade;

16. Propiciar que os programas e eventos esportivos façam parte dos calendários e

programações turísticas do município;

                      Neste sentido, se o esporte e o lazer realmente assumirem o seu papel no

conjunto das ações do Estado,  segundo Linhales51, é possível afirmar que isto significa

que o fenômeno esportivo, ao longo de sua trajetória, adquiriu relevância e visibilidade

pública. Compreende-los torna-se fundamental para que possamos problematizar os

limites e as possibilidades do setor esportivo como parte integrante da esfera pública

estatal, tendo como referência o processo de consolidação das políticas sociais nos

sistemas políticos democráticos.

     Como um fenômeno social possuidor de certo grau de autonomia e

legitimidade, o esporte constitui-se, então, como uma instituição não apenas vulnerável

a predeterminações , mas também capaz de influir e alterar relações e valores em

várias instâncias da vida social. Assim, o processo de inclusão da instituição esportiva

em diferentes contextos históricos e sociais caracteriza-se como um movimento de

trocas.52

2. A DESCENTRALIZAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO

                        A partir do final dos anos 60, a noção de participação cidadã ganha

importância, em diversas partes do mundo, evidenciando a necessidades de arranjos

institucionais que estimulem, desde a esfera estatal, a criação de canais de

comunicação com a sociedade e permitindo que de alguma forma se amplie a esfera de

engajamento dos cidadãos.53

�������������������������������
51 LINHALES,M. id.ibid.
52 LINHALES,M.id.ibid.pág.33.
53 JACOBI, P. R. Políticas sociais e ampliação da cidadania, 2000, pág.12.
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                        Em 196254, no relatório da Organização das Nações Unidas sobre

descentralização para o desenvolvimento nacional e local, a divisão estabelecida para a

administração pública assinala uma lacuna crescente entre as expectativas sobre nível

de vida e a realidade vivida nos países em desenvolvimento. Para o grupo de

especialistas responsáveis pelo documento os governos devem descentralizar a

autoridade para a tomada de decisão tão rapidamente quanto praticamente possível

para acelerar o desenvolvimento econômico e social e para tornar os efeitos de seus

programas duráveis em longo prazo55.

                       Os atores sociais que emergiram na sociedade civil após 1970, à revelia

do Estado, criaram novos espaços e formas de participação e relacionamento com o

poder público. Esses espaços foram construídos tanto pelos movimentos populares

quanto pelas diversas instituições da sociedade civil que articulam alianças de

resistência popular e lutas pela conquista de direitos civis e sociais56.

                        Mas é na década de 1980, segundo JACOBI57, que a participação

cidadã se torna instrumento para um potencial aprofundamento da democracia. Com a

supressão dos regimes autoritários que prevaleciam, tem início um processo de

descentralização que impulsiona mudanças na dinâmica de participação, notadamente

em nível local.

                      No Brasil, com a abertura democrática, instaurada na década de 80, uma

das praticas mais defendidas era o aumento da participação da sociedade nas ações

tomadas pelo governo58. O Estado não vê os movimentos somente como seus

adversários, mas legitima suas reinvindicações e as inscreve no campo dos direitos.

                      Muitos movimentos apontam, segundo Jacobi para:

                          “...a partir da  reposição do coletivo, para uma qualidade diferenciada de participação na

gestão da coisa pública, de modo que a representação não resume todo o esforço de

organização, mas faz parte do processo pelo qual a população cria as condições para
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54 SPINK, P. Descentralização:luto ou luta In O poder local: governo e cidadania/organização e coordenação de
Tânia Fischer,. pág.65,1993.
55 JACOBI, P. R. Políticas sociais e ampliação da cidadania, 2000. pág.16.
56 SPINK, P.id.ibid. Pág. 17.
57 JACOBI, P. R. Políticas sociais e ampliação da cidadania, 2000. pág.12.
58MEZZADRI, Fernando Marinho. A estrutura do esporte paranaense: da formação dos clubes a situação atual. Tese
de doutorado apresentado na Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, 2000.pág.81.
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influenciar a dinâmica de funcionamento do Estado. Assim os movimentos tornam

manifesta uma identidade que se concretiza a partir da construção coletiva de uma noção

de direitos que, relacionada diretamente com a ampliação do espaço de cidadania,

possibilita o reconhecimento público das carências.” 59

                       A expansão do associativismo civil urbano começa a sofrer alterações no

final dos anos 80, em virtude de dois aspectos interdependentes: a aceleração da crise

econômica e a perplexidade causada pela institucionalização. Na medida em que

setores da oposição ascendem ao poder local, isso cria confusão quanto à concepção

de participação. Os movimentos sociais populares freqüentemente entram em crise de

militância, de mobilização, de participação cotidiana em atividades organizadas, de

credibilidade nas políticas públicas e de confiabilidade e legitimidade junto à própria

população60.

                      Cabe, porém, registrar a multiplicidade de dinâmicas participativas na

estrutura dos conselhos de esporte e lazer e,  colegiados criados a partir da

Constituição de 1988 e, as agendas dos órgãos públicos contemplam crescentemente a

interação com a sociedade civil. Os fatores que distinguem essas transformações são o

fortalecimento de novas instituições, as mudanças no relacionamento do quadro de

pessoal com os usuários e a nova mentalidade sobre a gestão da coisa pública, os

quais são os aspectos constitutivos de uma nova cultura política61.

                       A questão da descentralização, segundo JACOBI, é uma das principais

precondições para formular uma efetiva democratização do Estado. Segundo o autor

depende da forma da descentralização para entendermos melhor o termo. Do ponto de

vista conceitual o termo define uma transferência de autoridade legal e política aos

poderes locais para planejar, tomar decisões e gerir funções públicas do governo

central. Descentralização relaciona-se, pois, com a distribuição territorial do poder e

implica delegação de autoridade62.
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                      O grau de poder político que é transferido depende da forma de

descentralização: desconcentração, delegação e devolução. Desconcentração é a

redistribuição do poder decisório  entre os diversos níveis do governo central;

delegação é a transferência de responsabilidades e de poder do governo central para

organizações semi-autônomas (órgãos públicos) que não são totalmente controladas

pelo governo central, mas que em última instância dele dependem; e devolução é a

transferência de poderes do governo central para sub-nacionais independentes63.

                        JACOBI64coloca que a descentralização como delegação de autoridade

pode se dar tanto pela dimensão administrativa quanto pelo lado político, podendo

coexistir com a centralização política.

                       A construção social do “descentralismo”, de acordo com SPINK65 vem em

boa parte da comparação unidimensional dos países em desenvolvimento com os

países ditos desenvolvidos. A observação superficial destes últimos conclui que  todos

são democráticos, são econômica e socialmente desenvolvidos e têm diversos níveis

de administração descentralizada.

                       Descentralizar para SACHS apud SPINK66, envolve a transferência de

autoridade da capital para as demais áreas e níveis, porém depende da competência.

Descentralização é um movimento direcionado, da capital para a província, do nacional

para o local, da cidade “urbana” para a área rural influenciada por “diferença de

linguagem, cultura e tradição” Cria-se um paralelo perigoso que, ao reproduzir a

dinâmica centro periférica coloca o técnico urbano num processo de dês-sublimação

repressiva que, levado às suas últimas conseqüências, põe em dúvida, para alguns, a

própria possibilidade de desenvolvimento.

                      A descentralização estimula o desenvolvimento econômico e

descentralização é um aumento de participação. 67

                     O conceito de participação está permeado de contradições, não só pela

sua relação com o poder político, mas também pela sua amplitude conceitual. À guisa
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de exemplo, observa-se que nem sempre são claras as diferenças entre participação

citadina, participação social ou participação comunitária ou, ainda, participação

popular.68

                       O objetivo principal da participação no plano conceitual, para JACOBI, é

“facilitar, tornar mais direto e mais cotidiano o contato entre os cidadãos e as diversas

instituições do Estado, e possibilitar que estas levem mais em conta os interesses e

opiniões daqueles antes de tomar decisões ou de executa-las.” 69A participação na

gestão municipal é, pois, entendida como uma referência de diálogo e cooperação que

permite desenvolver iniciativas inovadoras de questionamentos dos particularismos e de

fortalecimento de cidadania ampliada. Pode também se transformar num meio e num

objeto democrático, conferindo direitos de intervenção a todos os cidadãos e

perseguindo fins igualitários para a população da cidade70.

                        Esse tipo de relação, em que a população e o poder público se

comunicam no intuito de encontrar soluções criativas para os problemas da cidade,

demandam uma postura que aceite a idéia de que a administração pública deve estar

atenta, sensível e aberta a mais ampla participação popular. Mais do que isso, o poder

público deveria ser um dos agentes provocadores dessa participação da comunidade

na decisão dos rumos da cidade.

                        A existência de um Estado centralizado representa também, nos dias

atuais, um fator negativo tanto do ponto de vista funcional (ineficiência das políticas

setoriais e dos serviços públicos) quanto do ponto de vista democrático, no que diz

respeito à sua capacidade para promover uma necessária e urgente redefinição das

relações entre Estado e Sociedade.71

                       No construto coletivo de Estado, também é possível identificar esta

relação “eu” e “nós”. Segundo SPINK72, há cada vez mais um novo “nós” em articulação

com os “eles”; um “nós” cujo conteúdo é também um produto social – a cidadania. Tal

como o estado enquanto conceito gradativamente permeou e conquistou o seu lugar no

�������������������������������
68 JACOBI, P. R. Políticas sociais e ampliação da cidadania, 2000, pág.26.
69 JACOBI, P. id. Ibid.  Pág.26
70 JACOBI, P. id. Ibid.  pág.
71 BORJA, J. Estado y ciudad. 1988. Pág.57.
72 SPINK, P. id. Ibid. pág. 66.



��

ideário da discussão política dos últimos mil anos, a cidadania está preste a fazer o

mesmo, pelo menos nos países periféricos. Os dois construtos, cada vez mais chamam

e estão presentes no outro, formando um binômio social; cada um se produz e reproduz

em relação ao outro na demora, na preparação de documentos, no desinteresse do

atendimento ou no apoio dado ao grupo comunitário na época eleitoral.

                       A participação popular se transforma então, segundo JACOBI 73,no

referencial não só para ampliar as possibilidades de acesso dos setores populares

segundo uma perspectiva de desenvolvimento da sociedade civil e de fortalecimento

dos mecanismos democráticos, mas também para garantir a execução eficiente de

programas de compensação social no contexto das políticas de ajuste estrutural e de

liberação da economia e de privatização do patrimônio do Estado. Entretanto, em geral,

as propostas participativas ainda permanecem mais no plano da retórica do que na

prática.

                       Neste contexto o termo Estado Social pode ser entendido não só no

sentido de Estado que permeou a sociedade, mas também no sentido de Estado

permeado pela sociedade. Os dois processos representam, segundo JACOBI:

             “as duas figuras do cidadão participante e do cidadão protegido que estão em conflito

entre si às    vezes na mesma pessoa: do cidadão que através da exigência de proteção

reforça aquele mesmo Estado do qual gostaria de se assenhorar e que, ao contrário,

acaba por se tornar seu patrão. Sob esse aspecto, sociedade e Estado atuam como

dois momentos necessários, separados, mas contíguos, distintos, mas

interdependentes, do sistema social em sua complexidade e em sua articulação interna”
·74.

                       A criação de uma perspectiva analítica que permita ao binômio “Estado-

cidadão” ser compreendido enquanto produto do imaginário social abre espaço para

discussão de manifestações diferentes desta relação. Um ponto de partida  para SPINK
75pode ser dado a partir da caracterização de três tipos de Estado, nenhum dos quais
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com existência própria, mas que permite visualizar melhor o terreno onde os dilemas da

atuação pública se dão.

                       Primeiramente, é possível caracterizar um “Estado Tradicional”, seja de

forma absoluta ou colonial explícita. Este é o Estado do “quem manda aqui somos nós”;

onde o poder é exercido de forma explícita sobre a sociedade que é vista como um

subordinado. Este Estado, como HABERMAS apud SPINK diria, se “apresenta” para

um “público” que assiste de fora. A esfera pública é um espaço particular; o povo, servo

ou colonizado, tem deveres em relação ao Estado que tem os direitos; administração é

a administração do público. Nasce o burocrata enquanto seguidor impessoal de regras

e com instrumentos de mando, cuja meta é a eficiência do processo administrativo.76

                       Em segundo lugar, é possível caracterizar um Estado que é contrário, em

parte, a este primeiro. No “Estado Simbólico Moderno”, o poder não é mais explícito,

ninguém é obviamente proprietário e os papéis sociais presentes são de cidadãos, de

representantes e de governos eleitos; a estrutura social é mais complexa e o conflito de

classes sociais é mediado por um Estado regulador e fornecedor de serviço. Governos

são eleitos e são obrigados a prestar conta de suas ações perante um parlamento ou

legislativo; o cidadão ainda não faz parte da esfera pública, porém se faz presente via

“representantes” que agem junto aos outros representantes da sociedade civil. O

cidadão tem os direitos e o Estado tem os deveres, a partir dos quais os serviços são

prestados à sociedade ou aos “cidadãos-cliente” ou “usuários”. Neste Estado hipotético,

a administração é administração para o público e a preocupação é com a efetividade,

do serviço prestado. As referências simbólicas são organizações empresariais

presentes na sociedade e a necessidade de estar à altura destas. Consolida-se o

Estado tecnoburocrata77 e sua palavra mágica de desburocratização. A efetividade em

outras palavras, precisa se mostrar superior à eficiência78.

                       Se o segundo inverte a polaridade do primeiro, como terceira

possibilidade surge á antítese dos dois. No primeiro o Estado é explícito e, no segundo,

o explícito se desenvolve e se transforma em símbolos mediadores, porém o Estado
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76 SPINK, P.  Id. Ibid. Pág. 73.
77 Conceito citado por Bresser Pereira, 1981.
78 SPINK, P. id. Ibid.  Pág. 74.
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continua mais do que presente mesmo quando seus serviços são terceirizados ou

privatizados ou até quando estimula a gestão comunitária  como coloca SPINK79. Para

criar a antítese é necessário retomar a noção marxista do “Estado em

desaparecimento”, ou seja, da gradativa perda do conteúdo simbólico ou explícito da

separação do cidadão e do Estado pela coletivização do segundo pelo primeiro; não por

um mecanismo intermediário – porque isso simplesmente reproduz o anterior – mas de

maneira direta. Este seria o terreno da administração pelo público; da presença direta e

não indireta do cidadão na esfera pública como alguém “presente”; cidadão este que

tem direitos e deveres para com os demais membros da sociedade. A administração

não é mais pública e sim coletiva, conhecimento é um bem social e não individual. O

cidadão está tão dentro do Estado que o Estado enquanto construto social se confunde

com a sociedade e simplesmente perde sua força simbólica assim “desaparecendo”80.

                       Como coloca SPINK81, não temos que escolher entre um dos três

modelos porque são modelos idealizados e não reais; mais a proposição é que nossas

sociedades periféricas, produtos de colonialismo explícito ou econômico, de ruptura ou

de instabilidade institucional, materializam seus caminhos no espaço triangular,

dinâmico e conflituoso formado por esses três conjuntos de “Estado-cidadão”. Não há

portanto um “moderno” ou um “correto”, ao contrário, há uma verdadeira “pororoca” de

contradições que emergem uma vez que a hegemonia técnica da primeira

administração para o desenvolvimento é afastada.

                       Segundo FISCHER82, as práticas sociais que constroem cidadania

representam a possibilidade de construir-se num espaço privilegiado para cultivar a

responsabilidade pessoal, a obrigação mútua e a cooperação voluntária. As práticas

sociais que lhe são inerentes se baseiam na solidariedade e no encontro entre direitos

e deveres.

                       No processo de diálogo com os movimentos populares, FISCHER83

coloca que o discurso dos órgãos públicos se transforma, incorporando paulatinamente
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79 SPINK, P. id. Ibid. Pág. 74.
80 SPINK, P. id. Ibid. Pág. 74.
81 SPINK, id. Ibid. pág. 74.
82 FISCHER, T. Poder Local: Governo e Cidadania. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas,1993.
83 FISCHER, T. id.ibid. Pág 18.
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as demandas da população dos bairros que reivindicam acesso a serviços urbanos

básicos. O Estado não mais vê os movimentos somente como seus adversários, mas

legítima suas reivindicações e as inscreve no campo dos direitos.

                        Compreende-se portanto, que se torna papel das prefeituras, através

das Secretarias de Esportes e Lazer, desburocratizar, democratizar e, principalmente,

descentralizar as atividades de esporte e lazer, estimulando o surgimento de novos

espaços públicos, que atendam à população geralmente excluída desse direito,

levando-o a todos e ampliando o nível de participação popular. Isto não apenas nas

práticas corporais e esportivas, mas na apropriação do significado destas

manifestações culturais, visando ao desenvolvimento social. Nossas ações objetivam

ampliar o envolvimento da população mais excluída dos direitos em geral.

3. O ESPORTE E O PODER LOCAL

                       Nas redes de interdependência existentes na sociedade está sempre

presente uma relação de poder. O jogo de poder é construído nas relações entre os

indivíduos, entre os indivíduos e o Estado e entre os grupos sociais e o Estado. Esse

jogo é um processo dinâmico e permanente, cujas correlações de forças dependem de

cada processo e de cada situação. 84

                       Como coloca FISCHER85 o fenômeno do poder é simples e universal,

mas o seu conceito é fluido e multiforme.

                      FISCHER86 , define poder como a capacidade ou  a possibilidade de agir,

de produzir efeitos. Analisado no sentido das relações sociais, o poder pode ser

entendido tanto como a capacidade geral de agir, quanto como a capacidade de

produzir comportamentos específicos.

                       O poder tem, portanto, um caráter relacional recíproco, mas também

sugere desequilíbrio, no momento em que há atores que exercem o poder enquanto
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84 MEZZADRI, Fernando Marinho. A estrutura do esporte paranaense: da formação dos clubes a situação atual. Tese
de doutorado apresentado na Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, 2000.
85 FISCHER, T.  Id. Ibid.  Pág.10.
86 FISCHER, T.id. ibid. Pág.10
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outros a ele se submetem. O exercício do poder é um jogo de forças antagônicas em

que há dominação eventual, mas que supõem uma margem de liberdade e de

possibilidades de ação. Há “zonas de incerteza” na reação de poder, que possibilitam

movimentos de aproximação e recuo; confrontos e conciliações.

                       Em todas as relações existe uma relação de poder, este poder entendido

como o comando através de uma posição de destaque seja a nível material ou como

são a maioria das relações por uma posição que se assume de autoridade ou liderança.

                       Neste trabalho a ênfase em relação ao poder será no âmbito da estrutura

esportiva, no caso em questão, do esporte e lazer no município de Curitiba enfatizando

principalmente  o poder local e suas relações com o desenvolvimento da sociedade.

                       Ao se falar em local segundo FISCHER87 alude-se ao conjunto de redes

sociais que se articulam e superpõem, com relações de cooperação ou conflito, em

torno de interesses, recursos e valores, em um espaço cujo contorno é definido pela

configuração deste conjunto.

                       A análise do “local” 88  remete ao estudo do poder enquanto relação de

forças, por meio das quais se processam as alianças e os confrontos entre atores

sociais, bem como ao conceito de espaço delimitado e à formação de identidades e

práticas políticas específicas.“Pensar desta forma, em rede, é uma maneira de abordar

os grupos sociais localizados”.

                       A identificação de redes sociais constitutivas da localidade, segundo

FISCHER89, levam a indagações sobre o espaço político local, sobre as pautas de

convivência e cooperação, competição e conflito, sobre a memória política local e as

formas de exercício do poder. Como objetivo de investigação, o local não é, portanto,

apenas fisicamente localizado, mas socialmente construído.

                       A análise do poder, como diz FISCHER, não pode restringir-se ao Estado

central como único foco de emanação de poder e determinação da forma como se
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87 FISCHER,  T id. Ibid. ,pág.10.
88“O local” refere-se a um âmbito espacial delimitado e pode ser identificado como base, território, microrregião e
outras designações que sugerem constância a uma certa inércia, contêm igualmente o sentido de espaço abstrato de
relações sociais que se quer privilegiar e, portanto, indica movimento e interação de grupos sociais que se articulam
e se opõem em torno de interesses comuns. FISCHER, T. T. Poder local: Um tema em análise. Rio de
Janeiro:Fundação Getúlio Vargas,1993, pág.10.
89FISCHER, T.  id. Ibid. Pág.11.
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exerce. “É necessário seguir as ramificações, percursos e interstícios nos quais o poder

se exerce na sociedade, por meio de quem, como e com que modalidade de

resistência, lutas, contradições e resoluções” 90.

                      Falar em poder político é falar em dominação e soberania, em Estado e

em suas formas de organização.

                       A questão urbana, o poder local e suas manifestações têm sido tema de

diversas abordagens teóricas. Falando sobre velhos e novos temas, diz  FISCHER91:

                     “A evolução que se pode observar indica três direções: a primeira, analisa o local em

termos de organização... são estes os trabalhos que analisam a reorganização do

serviço, a qualificação de pessoal, novas formas de organização do trabalho e as

relações entre burocratas e poder político local”. Estes estudos derivam tanto da escola

marxista quanto funcionalista.A segunda abordagem trata das relações entre

sociabilidade local e instituições. No fundo, a questão principal não está no como

funciona a instituição, mas no como pode existir a instituição em relação ao poder local.

Ficamos, então na fronteira instituição - sociedade. O terceiro tipo de análise, reforçada

pelo contexto de descentralização, chamada político-filosófica. É uma corrente que se

volta para a sociedade local, propondo as seguintes questões: o que significa a

legitimação do poder hoje? Em que consiste o funcionamento democrático? Como

funciona a representação política? Há uma série de questões de caráter político que

podem ser aplicadas ao poder local. Este é o terceiro campo de pesquisa que não pode

ser confundido nem com a análise organizacional, nem com a sociedade pela base92.

                      Para tratar dos níveis de análise do poder e de suas articulações, explica

FISCHER93 que o  principal objetivo é a evolução dos modos de gestão. Essa evolução

em todos os países, é, de fato, uma evolução que se dá ao mesmo tempo em várias

dimensões. Dá-se numa relação entre Estado central e poderes locais sejam no plano

regional, departamental ou comunal. Logo, há uma mudança, uma evolução da relação

centro-local nas concepções. Ao mesmo tempo, há uma evolução na relação pública -

privada. Parece cada vez mais evidente que estas três dimensões: nacional - local,

público - privado, poder -população relacionam-se muito fortemente.
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90 FISCHER, T id. ibid. Pág.13.
91 FISCHER,  T. id. Ibid.  pág.16.
92 FISCHER, T id. Ibid. pág.16.
93 FISCHER, T. id. Ibid. pág.16.
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                      O que  modificou foi à abordagem do poder local. Isto porque, o que se

torna essencial no momento não é a análise isolada dos termos, uma das dimensões

ou pólos dessas relações, mas a análise da própria relação, da mudança de

articulação. Mudança de articulação entre poder central e poder local. Mudança de

articulação entre o que presta serviços e o usuário, o poder público e o usuário e a

intervenção de novos atores no campo da gestão dos serviços”.

                       Segundo FISCHER o que parece importante é conseguir compreender a

nova configuração que assim se delineia. Nessa nova configuração, cada um dos

atores sociais muda, porém esta modificação se deve à sua mudança de lugar no

sistema, e não a uma decisão individual. A troca de lugares e do papel do poder local

no sistema, indica, desencadeia uma modificação na natureza mesma do poder local.
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CAPITULO III

PLANO DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA – SECRETARIA

MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER:

GESTÃO 1997-2000 E 2001-2004

                     Neste capítulo, serão analisados em detalhes o funcionamento e

desempenho das políticas públicas e descentralização do Esporte e Lazer da Prefeitura

Municipal de Curitiba, durante as gestões 1997-2000 e 2001-2004, respectivamente.

1.GESTÃO 1997-2000

                       A seguir será descrita, com detalhes,  a gestão entre 1997 a 2000,

enfatizando o plano de governo e as diretrizes que irão nortear as ações do esporte e

lazer. Para a análise do material optou-se pela descrição de alguns programas da

Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, seus objetivos, como se desenvolveram e,

assim relacionar as questões referentes à descentralização.

                       Em 1997 inicia a gestão do Prefeito Cássio Taniguchi, que integrava o

grupo do ex-prefeito Jaime Lerner, no PDT. A proposta da nova gestão, inclui o “Modelo

Gestão Curitiba” 94 e o Programa “Decidindo Curitiba” 95 , com o objetivo de envolver

todas as secretarias em uma ação conjunta em prol da população curitibana em todas

as suas necessidades.

                       Dentro do Plano de Governo estabelecido, a Política Municipal do

Esporte e Lazer, presente nos documentos96 levantados, ressalto duas das diretrizes da

gestão 1997/2001:

a) Elaborar o processo de regionalização da Secretaria Municipal do Esporte e

Lazer, ampliando sua intervenção na comunidade;
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94 Gestão em sua totalidade, priorizando a atuação intersetorial, descentralizada e compartilhada com a sociedade
para garantir resultados que provoquem impacto na realidade, gerando melhoria na qualidade de vida de todos.
95 Ação conjunta envolvendo todos os órgãos da Prefeitura – para traçar um diagnóstico de cada região da cidade,
nos aspectos sócio-econômico, urbanístico-ambiental, legal-fiscal e organizativo.
96 Plano orçamentário, plano de governo e “Curitiba um modelo de gestão Pública”.
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                       Para efetivação da regionalização algumas ações propostas pela

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer são priorizadas para possibilitar condições

básicas de funcionamento dos Centros de Esporte e Lazer, tais como:

- promover a infra-estrutura dos CEL - Centros de Esporte e Lazer;

- ampliar os espaços dos CEL, possibilitando mais opções de esporte e lazer;

- manutenção e reforma dos CEL, já existentes;

- promoção de torneios e campeonatos regionalizados;

- manutenção e ampliação das atividades sistemáticas (ginástica, caminhada,

escolinhas), em cada regional;

- construção da pista de caminhada do Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser.

               Alguns Centros de Esporte e Lazer, como o Centro de Esporte e Lazer Dirceu

Graeser, mais conhecido como Praça Oswaldo Cruz, passaram por reformas

estruturais, sendo construído uma pista de caminhada e colocado grades em toda a sua

extensão. Outros Centros de Esporte – CEL, também passaram por reformas e

manutenção como o CEL Arnaldo Busato, Afonso Botelho e Arthur Bernardes,

               As ações de Esporte e Lazer da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, se

constituíram em atividades que iniciaram em uma regional determinada, pela

necessidade local da população e se expandiram para outros regionais e ações que

foram criadas e implantadas pela administração central97. Estas ações serão citadas na

seqüência.

                     Em 1997, são vinte e um Centros de Esporte e Lazer, divididos da

seguinte forma:

                    Divisão de Atendimento aos Centros de Esporte A

                    Centro Esportivo Velódromo

                    Centro de Esporte e Lazer Brigadeiro Eppinghaus

                    Centro de Esporte e Lazer Ouvidor Pardinho

                    Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser

                    Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania de Santa Felicidade
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97 Administração central, neste contexto, se refere aos gestores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que
criam ações para todas as áreas da secretarias as implantam na cidade, inclusive nas regionais
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                    Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania da Boa Vista

                    Divisão de Atendimento aos Centros de Esporte B

                    Centro de Esporte e Lazer Menonita

                    Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania do Carmo

                    Centro de Esporte e Lazer Bento Munhoz da Rocha

                    Centro de Esporte e Lazer Agostinho Legró

                    Centro de Esporte e Lazer Barigui

                    Centro de Esporte e Lazer Zumbi dos Palmares

                    Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania do Pinheirinho

                    Divisão de Atendimento aos Centros de Esporte C

                    Centro de Esporte e Lazer Pedro de Almeida

                    Centro de Esporte e Lazer Bacacheri

                    Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

                    Centro de Esporte e Lazer João Reffo

                    Centro de Esporte e Lazer Vila Oficinas

                    Centro de Esporte e Lazer Arthur Bernardes

                    Academia Municipal Profª Judith Passos

                    Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania da Fazendinha

                    Estas três divisões foram posteriormente divididas em oito regionais

englobando os centros de esporte localizados em cada região. A Secretaria Municipal

do Esporte e Lazer, passou com a regionalização para vinte e dois Centros de Esporte

e Lazer, que foram divididos nas regionais da seguinte forma:

Regional Cajuru

Centro de Esporte e Lazer Bento Munhoz da Rocha

Centro de Esporte e Lazer Vila Oficinas

Regional Boa Vista

Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania da Boa Vista

Centro de Esporte e Lazer Brigadeiro Eppinghaus
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Centro de Esporte e Lazer Pedro de Almeida

Centro de Esporte e Lazer Bacacheri

Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Regional Boqueirão

Centro de Esporte e Lazer Menonita

Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania do Carmo

Centro de Esporte e Lazer Agostinho Legró

Regional Bairro Novo

Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania do Bairro Novo

Regional Matriz

Centro Esportivo Velódromo

Centro de Esporte e Lazer Ouvidor Pardinho

Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser

Regional Pinheirinho

Centro de Esporte e Lazer Zumbi dos Palmares

Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania do Pinheirinho

Regional Portão

Centro de Esporte e Lazer Arthur Bernardes

Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania da Fazendinha

Regional Santa Felicidade

Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania de Santa Felicidade

Centro de Esporte e Lazer Barigui

Centro de Esporte e Lazer João Reffo

Academia Municipal Profª Judith Passos

                      O demonstrativo do quadro de funcionários, em 1997,  era: 80 professores

de educação física vinculada a Secretaria Municipal da Educação; 4 professores de

outras áreas; 26 orientadores em esporte e lazer; 6 assistentes administrativos; 4

auxiliar de administração; 2 instrutores; 2 telefonistas; 36 auxiliar de serviços gerais; 2
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auxiliar de operação; 1 eletricista; 1 feitor e 1 serralheiro/soldador, perfazendo um total

de 165 funcionários.

b) Outra diretriz da política municipal de esporte e lazer, que enfatiza á

descentralização através da democratização e maior participação popular, diz o

seguinte “promover condições que viabilizem o acesso ao esporte e lazer, para

os diversos segmentos da comunidade curitibana, com base no princípio de

democratização da sociedade brasileira”.

      No documento das Políticas Públicas para o esporte do município de

Curitiba, para que tal objetivo concretize-se,  além de se considerar a  questão urbana é

ressaltada a necessidade de compreender as atitudes legais em relação ao agir na

cidade, fundamentadas em preceitos jurídicos.

                  A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer tem como diretriz a nível nacional,

a lei 9615 de 24/03/98, regulamentada sob decreto 2574 de 29/04/98, na qual

preconiza, no seu capítulo 1º, que o desporto brasileiro abrange práticas formais e não

formais, reconhecendo também, capítulo 2º, suas manifestações em número de 3:

desporto educacional, desporto de participação e desporto de rendimento, assim como

no seu capítulo 4º, artigo 27, permite aos municípios constituir seu próprio sistema

desportivo, respeitando   normas da lei e normas relativas ao processo eleitoral.

                  Na abrangência municipal, a Lei Orgânica vigente ao município de Curitiba,

no seu capítulo 3º, relativo a Educação, Cultura e Desporto, na seção 3, artigo 182,

legitima ao município o fomento as práticas esportivas formais e não formais, como

direito do cidadão e, este tem como dever o respeito ao meio ambiente preservando-o

quando da prática das mais diversas manifestações de esporte, lazer e atividade física.

(Constituição, art.225, item VI – meio ambiente/cidadão).

                  Ressalta-se aqui que a questão legal inclui manifestações do esporte com

atitudes formais e não formais entendidas como instrumentos para viabilizar a

prestação do serviço ao cidadão, o qual tem por direito este benefício.
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        A Prefeitura Municipal de Curitiba, em suas intervenções urbanas segundo

o documento das Políticas Públicas Municipais para o esporte e lazer, tem como meta

concretizar estes objetivos, através principalmente de atividades sistemáticas como a

ginástica e iniciação esportiva e programas e eventos de esporte e lazer.

                      Em 1998, a formulação de uma política pública de Esporte, Lazer e

Atividade Física, na cidade de Curitiba , citada no relatório de dados numéricos,

“Curitiba em números” da Prefeitura Municipal de Curitiba, esta alicerçada em quatro

princípios:

1.  Democratização

Proporcionar acesso ás atividades de esporte , lazer e atividade física, a toda a

comunidade, permitindo ao cidadão o acesso de um maior número de práticas,

dentro de um quadro humanizador, expressando-se em todos os segmentos sociais

e respeitando seus interesses e suas potencialidades. Proporcionando o livre

acesso às atividades de esporte e lazer nos vinte e dois Centros de Esporte e Lazer

existentes naquele período;

2.  Participação

Legitimar o esporte, o lazer e a atividade física como atitudes de qualidade de vida,

compartilhando com o cidadão o processo de integração entre comunidade e a

gestão pública.

3.  Informação

     Aperfeiçoar continuamente as informações   à comunidade, em  ações com objetivo

de promover o ser humano constantemente para que através do esporte, lazer e

atividade física se alcance um estilo de vida saudável.

4.  Descentralização

Possibilitar que as ações ocorram próximas ao cidadão, permitindo que as

características locais e ambientais sejam respeitadas para  atingir as metas

estabelecidas.
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                      Estes princípios fundamentam as diretrizes para as ações que serão

realizadas nos próximos anos:

- Estabelecer co-responsabilidades entre o poder público e a comunidade, para o

desenvolvimento de ações de esporte, lazer e atividade física;

- Fomentar lideranças e organizações sociais, na descentralização das ações ,

direcionando-as para a auto-gestão e conseqüente participação nas atividades

socioculturais de esporte e lazer, realizadas na comunidade;

- Viabilizar parcerias com organizações públicas e privadas, para capitalização de

recursos necessários ao desenvolvimento das ações;

- Propiciar mecanismos que efetivem a criação de uma cultura de esporte e lazer,

para a população;

- Sensibilizar a comunidade quanto à manutenção e gerenciamento de espaços e

equipamentos públicos de  esporte , lazer e atividade física da cidade, e também

quanto ao respeito e a preservação do meio ambiente;

- Oportunizar a formação de equipes nas diversas modalidades esportivas, visando a

representação dos municípios em competições;

- Democratizar o acesso às ações de esporte e lazer realizadas na cidade, através da

divulgação e informação clara e atualizada:

- Viabilizar a capacitação profissional, objetivando o envolvimento consciente do

indivíduo com a sua atuação e resultado final;

- Incentivar na população mudança de hábitos e atitudes, prevenção de doenças,

manutenção de saúde e preservação do meio ambiente, nos diferentes segmentos

sociais e faixas etárias a pratica do esporte, lazer e atividade física.

                   No documento que dispõe sobre a Política Pública do Esporte e Lazer, em

Curitiba, Lei nº 9.942 de 29 de agosto de 2000, a SMEL como gestora do esporte, lazer

e atividade física do município, fundamenta sua ação, em proporcionar a todo cidadão,

sem exclusão, o direito de acesso ás atividades de esporte, lazer e atividade física.

                      Para que este acesso ao esporte e lazer seja viabilizado os espaços

esportivos devem possibilitar condições a pratica esportiva. A recuperação e
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manutenção dos espaços físicos foram e continuam sendo uma das maiores

dificuldades da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer. Apesar de não ser da sua

responsabilidade as reformas e manutenções dos espaços públicos,a Secretaria

Municipal do Esporte e Lazer sofre a ação direta no trabalho dos professores e no

atendimento adequado á população. A responsabilidade é da Secretaria Municipal do

Meio Ambiente, que depende também do orçamento para priorizar as ações, que não

são poucas.

                       A seguir relato alguns dos eventos realizados nesta gestão, retirados de

documentos oficiais da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, como surgiram e que

rumo tomaram no desenvolvimento das políticas públicas do esporte e lazer do

município de Curitiba.

                      Uma das principais ações dos Centros de Esporte e Lazer, para a

população, desde o início de sua criação são as atividades físicas tais como a ginástica

e caminhada orientada, por estarem aliados á saúde e qualidade de vida. Na análise

dos documentos observa-se que estas ações, implantada pela administração central,

geralmente programas e projetos, que envolvem a participação de todos os regionais,

são criadas nas regionais e surgem pelas necessidades da população local. A partir dos

resultados conseguidos são copiados por outras regionais.

                      A ginástica para Hipertenso, uma das vertentes da ginástica proposta

inicialmente nos Centros de Esporte e Lazer, surgiu na Regional Cajuru, no Centro de

Saúde Vila Camargo, onde o professor de Educação Física do Centro de Esporte, se

deslocava ao Centro de Saúde, assessorado por um enfermeiro da unidade, para

realizar as atividades com os usuários do Centro de Saúde, a maior parte na faixa

etária acima dos 60 anos.

                      A Regional Boqueirão e Boa Vista seguiram o exemplo e implantaram na

seqüência a atividade. Atualmente todas as regionais possuem a atividade com a

denominação de Ginástica para a Terceira Idade.

                      A terceira Idade foi priorizada na regional Cajuru pela procura intensa da

população, assim outras atividades para esta faixa etária surgiram, neste regional,
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como a Gincana da Vovó e os Jogos dos Idosos, que continuam a acontecer, sendo

implantados também em outros regionais.

                      Com a formação dos grupos de ginástica da Terceira Idade em todos os

regionais, algumas atividades paralelas começaram a acontecer, como os lanches do

mês e passeios, adquirindo características próprias de cada local.

                      Algumas atividades como a musculação e a Ginástica Artística são

realizadas em três regionais: Regional da Matriz, Portão e Santa Felicidade. Pela falta

de equipamento não é realizado nos demais.

                      As Ruas da Cidadania  e a  Academia Municipal Judith Passos, da

Regional Santa Felicidade, localizada dentro do Parque Barigüi, possuem a estrutura de

uma academia de ginástica, sendo que os usuários não pagam mensalidade, porém

contribuem na manutenção e aquisição de equipamentos.

                      Outras regionais possuem atividades específicas daquele local como:

Yoga na Regional Boa Vista, Dança Street na Regional do Pinheirinho, Li Yang Go na

Regional Matriz. Estas atividades surgem pela demanda social ou pela disponibilidade

de profissional da prefeitura que tenha conhecimento da atividade e o desejo de

implantá-lo naquele local.

                      Com as modalidades esportivas ocorre o mesmo processo, algumas são

encontradas em uma regional e em outro não. O Handebol , Futebol feminino e a

Canoagem na regional Boqueirão; o Voleibol feminino na regional Boa Vista; o

Basquete no regional Cajuru; o Boxe no Bairro Novo; a Ginástica Artística na Matriz e

Portão e o Ciclismo na regional Matriz.

                      O Futebol é uma atividade realizada em todas as regionais, porém existe

predominância em determinados regionais tais como da Boa Vista e Pinheirinho.

                      A natação é uma modalidade que precisa de cuidados mais específicos e

manutenção diária  da piscina, desta forma a única regional que continua com a

atividade em espaço público é a regional matriz, no Centro de Esporte Dirceu Graeser –

Praça Oswaldo Cruz e Centro de Esporte Ouvidor Pardinho.
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                      A Regional do Portão e Regional Santa Felicidade  mantêm um convênio

com a UNICENP- Centro Universitário Positivo, atendendo 6098 crianças em cada

regional na modalidade de natação, no Programa CATES, garantindo a modalidade

para os locais que não possuem o equipamento.

                      As Escolinhas de iniciação esportiva desde a criação do Centro de

Esporte e Lazer foram uma das atividades mais procuradas pela população.

                      O Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser – Praça Oswaldo Cruz, que

na década de 80 era chamada Centro de Treinamento Modelo, mantinha o treinamento

das diversas modalidades com professores especializados. A idéia de descobrir

talentos e os direcionar para o Centro de Treinamento Modelo da Praça Oswaldo Cruz,

é retomado através do CATES.

                      Com o objetivo de reativar as escolinhas de iniciação esportiva foi criado

em 1998 o Programa CATES - Centro de Aprimoramento de Talentos Esportivos,  uma

parceria entre o poder público e a iniciativa privada,  criada pela Prefeitura Municipal de

Curitiba, através da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer,  com o objetivo de

fomentar a rede de atenção à criança e ao adolescente de 7 a 17 anos, de ambos os

sexos, visando proporcionar atividades de iniciação esportiva, nas diversas

modalidades, otimizando o desenvolvimento das inter-relações psico-sociais e dos

aspectos biofísicos, valorizando a cultura esportiva, oportunizando a descoberta de

talentos esportivos e principalmente viabilizando o direito da criança ao esporte.

              O atendimento de crianças entre 7 a 17 anos aconteceu inicialmente nos

Centros de Esporte e Lazer e Ruas da Cidadania, CATES CELS , onde já existiam

trabalhos voltados a criança.

                 Visando uma gestão compartilhada com a comunidade, a partir de agosto

de 1999 implantou-se o Termo de Cooperação Técnica com diversas associações de

moradores ou Grupos organizados e juridicamente instituídos, que visam orientar

voluntários da comunidade a utilizar a atividade esportiva e recreativa, com crianças e

adolescentes.  A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer faz o repasse do material

esportivo e camisetas do Programa CATES.

�������������������������������
98 Prefeitura Municipal de Curitiba. Curitiba em Números 2002.
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                      As ações dos Centros de Esporte e Lazer em parceria com as

associações de moradores, os torneios e campeonatos mais próximos da comunidade,

tem como objetivo que estas associações sejam co-gestoras  das atividades e auxiliem

a manter a organização e principalmente a garantir a segurança para que as ações

aconteçam.

                      O programa CATES apesar de ter sido criado pela administração central e

não dos regionais, surgiu da necessidade de garantir a padronização de ações voltadas

á iniciação esportiva e treinamento e, os encaminhamentos dos talentos que se

destacassem.

                      Além das atividades físicas de ginástica e do Programa CATES já

relatadas,  em maio de 1998 a administração central, criou o Programa CURITIBATIVA,

que iniciou no Parque Barigui, através de uma divulgação com “folder” de aspectos

relacionados a pratica da atividade física para a população de todas as faixas etárias,

incluindo orientações sobre Alongamento, força e resistência física e emagrecimento.

Foram distribuídos nos anos de 1998 a 2000, 232.000 informativos sobre o benefício da

pratica esportiva em parques, centros de esporte e lazer, escolas, órgãos públicos,

shopping center,estádios de futebol e feiras livres.

                 Além dos informativos, foram realizadas palestras para profissionais da

rede estadual e municipal, para instituições privadas e comunidade em geral e

assessoramento para estagiários da educação física. A caminhada parque a parque

realizada nos diversos regionais é uma das ações que fazem parte do programa e tem

como objetivo além da saúde da população, a  descentralização dos eventos.

                       É também implantado nesta gestão, pela Secretaria Municipal do Esporte

e Lazer  o Programa Pausa para Qualidade,  no projeto Qualidade de Vida do

Trabalhador, parceria com o Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Curitiba,

atendendo com palestras e programas experimentais funcionários da prefeitura.

Professores da SMEL realizam atividades nos locais de trabalho e no desenvolvimento

do projeto capacitam multiplicadores, funcionários das diversas secretarias, para

continuar as atividades.
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                      O esporte de rendimento da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, foi

centralizado no Departamento de Esporte através dos Jogos estudantis e atividades de

competição.

                      As corridas de rua, também do Departamento de Esporte,  desde as

primeiras atividades do Serviço de Educação Física,  fazem parte das ações do

calendário de eventos da SMEL, onde grupos de amigos, de freqüentadores de

academias, do exercito, da polícia civil, passam a participar deste evento e contribuem

para a formação de grupos organizados (Associação de Corredores de Rua de Curitiba,

Associação de Mulheres Corredoras).

                       Com a crescente demanda de participantes nas corrida de rua de

Curitiba, surgiu a necessidade de organização e promoção de um evento de grande

porte, a I Maratona Ecológica Internacional de Curitiba. A premiação além de conter os

prêmios que se igualavam as outras Maratonas tinha mais um valor acrescido para o

atleta de Curitiba.

                        A Maratona Ecológica de Curitiba foi criada em 1997, apesar de ser

um evento esportivo é realizado em conjunto com outros setores da Prefeitura Municipal

de Curitiba. A denominação de Maratona Ecológica surgiu  para enfatizar o aspecto

ecológico da cidade, que valoriza o meio ambiente,  e mostrar aos participantes de

outras os pontos turísticos da cidade de Curitiba, sendo o percurso realizado nos

diversos parques da cidade.  Um ano depois de sua criação, em 1998, a Maratona

passa a ser Maratona Ecológica Internacional de Curitiba garantindo seu espaço no

cenário nacional e internacional.

                       Outro programa a ser descrito envolve as escolas do município, o

“Encontro Esportivo Regional das Escolas Públicas de Curitiba”,  uma parceria entre a

Secretaria Municipal do Esporte e Lazer e a Secretaria Municipal da Educação, com o

objetivo de integrar através do esporte as crianças de cada região de Curitiba,

garantindo além do incentivo a pratica esportiva, o exercício da cidadania.

                       A intenção principal do Encontro é possibilitar que as crianças das

escolas municipais participem dos jogos sem a necessidade de deslocamento e

favorecendo o encontro entre as crianças da sua região. A ênfase na participação e não
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na competição, se reflete na necessidade de, a cada ano aumentar o número de

participantes nas modalidades.

                      Com o objetivo de iniciação desportiva da população estudantil, na faixa

etária entre 9 e 11 anos. O Encontro proporciona o convívio entre os  alunos das

escolas públicas. Em 1997, o I Encontro atendeu 5.474 crianças, de 98 escolas

públicas municipais e 4 escolas estaduais, de 7 regiões de Curitiba, em 6 modalidades;

atletismo, mini-voleibol, mini-basquetebol, caçador, futebol e xadrez. Em 1998, o

número de crianças aumento para 6.418. Nos anos de 1999 e 2000 houve a

participação efetiva das 130 escolas municipais.

                      Em 1998, a administração central resolve transformar os torneios das

diversas modalidades em Festivais e distribuí-los pelas regionais com o objetivo de

ampliar a participação popular. A meta era permitir que as escolinhas, principalmente de

associação de moradores, participassem das atividades, na sua região sem precisar se

deslocar, o que antes não acontecia já que a participação era restrita as escolas.

                       Os festivais eram realizados nas diversas modalidades, utilizando os

espaços das ruas das cidadanias ou outros que fizessem parte daquela regional.

                       Os festivais de atletismo tinham a parceria da COHAB- Conjunto

Habitacional, na organização e execução do evento, sendo realizados na periferia e

próximos aos conjuntos residenciais. Além do atletismo, feito a partir de atividades pré-

desportivas e sem inscrição prévia realizada pelo departamento de esporte, o

departamento de lazer também participava levando as comunidades carentes as suas

atividades.

                       Algumas ações como os festivais, os jogos das associações de

moradores, a dança mais próxima do povo e a ampliação da colônia de férias, eram

realizados com o objetivo da descentralização das atividades, apesar de que as

decisões, a  organização e principalmente as questões orçamentárias continuavam a

ser direcionadas pela administração central da Secretaria do Esporte e Lazer.

                       No âmbito do lazer as ações nas regionais iniciaram com as atividades

do Programa Linha do Lazer, que consiste em um ônibus adaptado para levar

atividades diversificadas de lazer (recreação,atividades manuais, esportivas e culturais),



��

a lugares mais distantes e desprovidos de infraestrutura específica para a prática

destas atividades.

                      A linha do lazer foi criada em 1993, pela administração central,  e em

1997 o programa foi ampliado e passou a atuar com dois veículos e maior número de

profissionais e acadêmicos.

                      O Programa Dança Curitiba em 1998, começou a ofertar a Dança no

Parque nas diversas regionais sendo ampliado em 2000 para o Circuito de Dança, que

assim passou a ser denominado os eventos voltados à Dança realizados tanto nos

parques e no Memorial da Cidade.

                     O Programa Animação Comunitária que se caracteriza pela disseminação

da cultura do lazer e a instrumentalização da comunidade para a realização de seus

eventos, dentro do Programa de Lazer na Cidade, começa a acontecer com um projeto

piloto em Santa Felicidade,  promovendo na comunidade ações básicas para que

viabilizem material e suas atividades de  lazer. As associações de Moradores daquela

região se reuniam e em conjunto com o departamento de lazer traçavam as metas de

lazer a serem atingidas naquela área da cidade. Em 2000, o Programa Animação

Comunitária atinge todas as regionais.

                       É criada uma divisão,dentro da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer,

de oficina e materiais de recreação e esportivo, para manutenção de materiais de lazer

para os eventos, além dos assessoramentos tanto para as gerências regionais da

SMEL como para a comunidade, Associações de Moradores, Clube de Mães na

confecção de matérias que a comunidade venha a utilizar nos seus eventos.

                         A Secretaria de Esporte e Lazer teve interferência na primeira gestão de

1997-2000, nos projetos estratégicos com as outras secretarias da prefeitura,

gerenciando junto com o IPPUC- Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, o

Projeto Vila Olímpica atuando diretamente com ações em projetos como o Formando
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Cidadão99, da Rua para a escola100, em parceria com a Secretaria Municipal da

Criança, PEPG Centros de bairros101 e Projeto CONVIVER.

                           Um dos programas que se desenvolveu em parceria com outras

secretarias, o Programa Esporte e Cidadania,  realizado na regional Matriz foi

implantado em 1999, com o objetivo de atender crianças e adolescentes de ambos os

sexos, tendo o esporte como meio de integração social e meio de afastar as crianças

em situação de risco, de problemas relacionados a drogadição e ociosidade

incentivando-os ao retorno familiar ou abrigamento.

                      A criação é da Prefeitura Municipal de Curitiba, através da Secretaria

Municipal do Esporte e Lazer, com material esportivo, instalações, profissionais de

Educação Física , Secretaria Municipal da Criança e Fundação de Ação Social, com os

educadores sociais, abrigamento e encaminhamento,  Secretaria Municipal de

Agricultura e Abastecimento, com a alimentação antes e após as atividades, e Polícia

Militar do Paraná com segurança, abordagem e transporte

                      O projeto foi  desenvolvido ás 5ª e 6ª feiras, no horário das 19:00 ás 22:00

horas, no Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser (Praça Osvaldo Cruz), pela

Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, com atividades esportivas dirigidas por

profissionais de Educação Física.

                      Além dos Programas e projetos desenvolvidos surge em  1998, um

modelo de gestão, iniciativa do Conselho da Comunidade Solidária e da Agência

Canadense para o desenvolvimento Internacional (CIDA), que vem ao Brasil com uma

missão de realizar apresentações da United Way of Canadá – Centraide Canadá

(UWC-CC) sobre a tecnologia canadense no Terceiro Setor. A idéia era que,

posteriormente, organizações brasileiras viessem a formar parcerias para troca de

experiências entre os dois países.

                       Desta missão formou-se, em São Paulo, um grupo que, reunindo várias

organizações, decidiu estudar a temática ao Terceiro Setor e do voluntariado. Este

�������������������������������
99 Programa da Prefeitura de Curitiba de combate a exploração do trabalho infantil.
100 Programa da Prefeitura de Curitiba executado em parceria com o Governo do Estado. Famílias com crianças fora
da escola recebem uma cesta básica por mês, com cerca de 40 quilos, sob a condição de que os filhos estudem.
101 Programa de serviços á comunidade envolvendo todas as secretarias.
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grupo passou a ser conhecido informalmente como Grupo de Estudos do Terceiro Setor

(GETS), que hoje é integrado pelas seguintes organizações:

- Associação Brasileira de Organizações Não-governamentais (ABONG)

- Centro de Voluntariado de São Paulo

- Fala Preta! Organização de Mulheres Negras

- Fundação Projeto Travessia

- Fundação SOS Mata Atlântica

- Programa Voluntário do Conselho da Comunidade Solidária.

                        Durante dois anos, os membros do GETS e da UWC-CC elaboraram o

projeto “Capacitação no Setor Voluntário: aprendizado colaborativo em organizações

brasileiras e canadenses”.

As metas desse projeto foram assim descritas:

- Fortalecer a capacidade do Terceiro Setor em São Paulo e Curitiba através das

redes do GETS e da UWC-CC, bem como promover a cultura do voluntariado;

- Fortalecer e desenvolver a capacidade da UWC-CC em apoiar seus membros

através da participação, dos matériais e das estratégias que surgirem a partir deste

projeto;

- Desenvolver modelos colaborativos entre as organizações parceiras de forma a

fortalecê-las e ampliar oportunidades para as ONGs canadenses e brasileiras

influenciarem o setor social.

                      As estratégias para atingir as metas do projeto são atividades de

capacitação e consultoria sobre os seguintes temas: gerenciamento de voluntários,

captação e desenvolvimento de recursos, Modelo Colaborativo e desenvolvimento

profissional das instituições (planejamento estratégico, processos de monitoramento,

avaliação e identificação de indicadores de impacto). A formação de capacitadores é

uma estratégia transversal que prepara multiplicadores para todas essas áreas e

possibilita um número cada vez maior de participantes.

                       Também incluída nestas metas estava desenvolver uma experiência

piloto de colaboração envolvendo uma comunidade específica em Curitiba, a Prefeitura

Municipal e organizações sociais presentes na capital paranaense.
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                     O primeiro contato com o conceito de Modelo Colaborativo em Curitiba

ocorreu em 1998, através da Coordenação Nacional da Pastoral Criança. Como

membro do GETS na época, a Pastoral da Criança deu início aos contatos locais,

especialmente com a Prefeitura Municipal de Curitiba, para realizar a experiência do

Modelo Colaborativo na capital paranaense.

                      A primeira atividade concreta para inicio da experiência, em Curitiba,

ocorreu no seminário realizado em julho de 1999, com representantes da Pastoral da

Criança, Prefeitura Municipal, universidades, Terceiro Setor, representantes do GETS e

da UWC-CC e da comunidade local.

                      A partir deste momento, a Prefeitura Municipal de Curitiba encampou a

experiência, propondo como foco das ações a Regional Cajuru – um dos núcleos

descentralizados da Prefeitura – pelo fato de a mesma apresentar níveis elevados de

problemas sociais.

                       No seminário, foram definidos alguns objetivos comuns e elaborado a

primeira versão da missão a ser desenvolvida em Curitiba: “Colocar em movimento o

poder de transformação das pessoas e da comunidade para que elas possam gerar sua

própria mudança”. Entre os objetivos definidos destacam-se: envolver a comunidade no

seu próprio processo de transformação, envolver os três setores (estado, empresariado

e sociedade civil), estimular a geração de renda e promover o desenvolvimento de

lideranças.

                        Na experiência da Regional Cajuru com Modelo Colaborativo, ocorreu  à

participação de toda sua equipe, junto com ONGs parceiras, na construção desse

modelo de colaboração, através de oficinas e de práticas desafiadoras.

                        Paralelamente, um movimento chamado “Decidindo Curitiba” – ação

conjunta envolvendo todos os órgãos da Prefeitura – fez um diagnóstico de cada região

da cidade, nos aspectos sócio-econômico, urbanístico-ambiental, legal-fiscal e

organizativo.

                        O Modelo Colaborativo na Regional Cajuru se apresentou como uma

ferramenta para a transformação desse território e o fortalecimento da comunidade, a
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partir de visões de futuro compartilhadas e uma base comum de valores e princípios,

orientados para o desenvolvimento sustentável, de forma a garantir sua autonomia.

                        O resultado do Cajuru, foi à participação ativa  da comunidade através

de entidades representativas, o que  encorajou a expansão dessa prática no

desenvolvimento de outras ações da Prefeitura, formando ao longo do tempo uma

aliança entre a metodologia de colaboração e modelo gestão em Curitiba. Tal aliança

foi responsável pela construção do “Modelo Curitiba de Colaboração”. O Modelo

Colaborativo visa a participação da comunidade em todos os setores, principalmente no

esporte e no lazer da região.

2.GESTÃO 2001/2004

                        Para análise das ações que formam a política municipal de esporte e

lazer de Curitiba na gestão 2001/2004, foi utilizado os seguintes documentos: plano de

governo da cidade de Curitiba 2001/2004 e os relatórios do “Curitiba em números” 102.

                        Dando continuidade a gestão, o documento do plano de governo do

prefeito Cássio Taniguchi, descreve como meta principal realizar projetos para a

consolidação de “Curitiba Capital Social” ,  tendo que para isto envolver o trabalho de

todas as secretarias e setores da prefeitura, sendo que  parte das ações foram

sugestões que partiram do cidadão em audiências públicas e reuniões com a

comunidade, o “Prefeito no Bairro”, que acontecia uma vez na semana, alternando as

regionais, com o objetivo da participação popular.

                        A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL, na Lei nº 9.942, de

29 de agosto de 2000,  que dispõe sobre a Política Municipal de Esporte e Lazer,

estabelece como missão,  fomentar práticas de esporte, lazer e atividade física para o

desenvolvimento de potencialidades do ser humano, visando o seu bem estar, sua

promoção social e sua inserção na sociedade, consolidando sua cidadania.

                        A partir das metas priorizadas na gestão anterior, as políticas públicas do

esporte e lazer da gestão 2001/2004 foram voltadas para a comunidade integrada e
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102 Relatório publicado anualmente com a quantidade de ações e atendimentos realizados em todas as secretarias
1997 A 2003.
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participativa, co-responsável pelos equipamentos públicos e pelo desenvolvimento da

política municipal do esporte e lazer, enfatizando como meta uma população mais ativa

e com estilo de vida saudável.

                        Para atingir estes objetivos, segundo o plano de governo103, a estratégia

foi estimular a autogestão da comunidade em ações de esporte e lazer e, buscar

parcerias com  as diversas instituições que desenvolvem o esporte em Curitiba.

                        A autogestão pressupõe que a comunidade tenha consciência não só

dos benefícios que o esporte, lazer e atividade física possa trazer a sua saúde mas

principalmente o que vai representar no seu cotidiano, ampliando seu espaço.

                        Nestes quatro anos de gestão, três secretários de esporte e lazer

administraram a SMEL. Em 2001, o secretário foi Rodrigo Martinez. Em 2002, Fernando

Guedes e 2003/2004,  o secretário Juliano Borghetti.

                        Na primeira gestão do prefeito Cássio Taniguchi, 1997/2000, o secretário

de esportes era um professor de Educação Física, com Adalberto Medeiros, na

segunda gestão os secretários que o sucederam não tinham formação na área

esportiva sendo eminentemente políticos. Dessa forma as concepções filosóficas nas

duas gestões se modificam.

                Apesar da ampliação da participação, com crescimento de 5,2% no total

de atendimentos de 1998 em relação a 1997, foram desativados seis centros de

esporte por falta de condições de funcionamento e segurança. Estes centros

continuaram  abertos a comunidade, com um funcionário mantendo a limpeza do local,

porém sem a orientação e as atividades do professor de educação física.

                        Em 1999, na efetivação da política de atuação, a Secretaria Municipal do

Esporte e Lazer, com suas ações, consegue crescimento do indicador de resultados de

8,3% no atendimento á comunidade nas praticas de esporte e lazer na cidade.

                        Na gestão de 2001, do secretário Rodrigo Martinez,  a política municipal

do esporte e lazer esta voltada para o cidadão e considera que a igualdade de

oportunidades norteia sua ação diária na capital social. Para consecução de seus
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objetivos tem como princípios básicos á democratização, a participação, informação e

descentralização104.

                        Estes fundamentos se acrescentam ao plano de governo no que tange a

autogestão e comunidade mais participativa. Poucos programas foram criados e as

mudanças aconteceram principalmente em relação á abertura das parcerias com

universidades e empresas na organização e realização de atividades esportivas para a

população local.

                        Alguns Programas e ações citados na gestão anterior  passaram por

algumas modificações, neste sentido o relato a seguir descreve estas mudanças, assim

como a criação ou efetivação de outros programas:

                       No final da primeira gestão, em 2000, o Programa CATES passa a ser o

CATES 2000, com a parceria do Banco do Brasil que repassa material esportivo e

camisetas do Programa, além da logomarca que se fixou como marca registrada do

programa, possibilita a ampliação para outros setores esportivos como clubes e

parcerias com universidades, além de uma maior divulgação para a população,

associada à marca Banco do Brasil.

                      Em 2001,  atendendo mensalmente 14.000 crianças e adolescentes, em

atividades recreativas, motoras e de consciência corporal, que desenvolvam

futuramente as habilidades necessárias ao treinamento técnico da modalidade

escolhida consegue a efetivação de parcerias com universidades e clubes sociais

garantindo às crianças carentes a prática de esportes sem nenhum custo.

                      Além de oferecer o esporte o programa promove a saúde física,

psicológica e social, através de avaliações e o atendimento de profissionais da área de

saúde. Neste contexto o trabalho da psicologia do esporte realiza o acompanhamento

do desenvolvimento psicomotor e enfatiza conteúdos relacionados a valores como

disciplina em base ao olimpismo, respeito aos colegas, aos professores e ao meio

ambiente, o que os ajudarão na sua vida futura  e a se tornarem cidadãos mais

sensíveis e responsáveis pelo seu bem estar e dos outros.
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                      Duas parcerias com a Secretaria Municipal da Criança foram efetivadas:

O CATES PIÁ através das Oficinas de iniciação esportiva, de futebol, voleibol  e

handebol,  proporcionando o atendimento de  crianças e adolescentes no contraturno

(período em que não esta na escola). São 19 unidades dos Piás atendidas em toda a

cidade. Os estagiários são selecionados e supervisionados pela Secretaria Municipal do

Esporte e Lazer.

                O CATES  PETI - LINHA DO ESPORTE ITINERANTE associado ao

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, criado em 2001, objetivando

através da iniciação esportiva, o retorno e a permanência, das crianças e adolescentes,

no universo familiar, escolar e comunitário. Neste trabalho, quem se desloca até a

criança e os adolescentes são os professores e estudantes de Educação Física.. As

aulas acontecem de 2ª a 5ª, duas vezes na semana nas 8 regionais de Curitiba.

               O CATES NOS ESTÁDIOS uma parceria da Secretaria Municipal do

Esporte e Lazer -SMEL,  com os clubes de futebol da capital, Atlético, Coritiba, Paraná

Clube e Malutron,  possibilitando que as crianças e adolescentes possam assistir

gratuitamente os jogos oficiais do Campeonato Paranaense, assistindo seus ídolos

jogarem.

              Outra parceria firmada em 2001 foi com o Centro de Excelência do

Handebol UFPR, onde profissionais e acadêmicos de Educação Física da Universidade

Federal do Paraná, ministram aulas e realizam assessoramento na modalidade em

diversas regiões de Curitiba.

              A natação, parceria firmada em 2001, com o UNICENP- Centro Universitário

Positivo,  proporciona a iniciação esportiva em natação.

              As modalidades que no início eram poucas, hoje se acrescentam as

diversas opções de atividades e movimento que ajudam nos diversos aspectos da

personalidade do desenvolvimento infantil. Outras modalidades como o  tênis de

campo, o tênis de mesa foram  implantados nos anos posterior.

               O CATES ESPECIAL, surgiu da necessidade de ofertar a iniciação

esportiva a portadores de necessidades especiais. Outra inovação  foi à criação de uma

Seleção Permanente do CATES, na modalidade de futebol, onde são selecionados os
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melhores jogadores de todas as regionais, que participarão de campeonatos e torneios

da capital.

                       Outro programa incluído na proposta do plano de governo, a SMEL,

incluindo outras secretarias é gestora do projeto Âncora CONVIVER, e participa

também dos projetos Cidade Segura, Vida Saudável, plano 2000, Novo Rebouças e

Meu Ambiente, na primeira gestão no ano de 2000. Alguns programas, são efetivados

somente na segunda gestão 2001/2004, como é o caso específico do Programa

CONVIVER.

                      Visando a descentralização das práticas esportivas dentro do espaço das

escolas municipais, distribuídas em todos os regionais, tem como meta levar a

população da escola e residente próximo a estas atividades culturais, de esporte e lazer

entre outras.

                     O Programa CONVIVER, tem como objetivo promover a convivência

comunitária e o exercício da cidadania, fortalecendo o sentimento de identidade e

valores culturais, desenvolvendo atividades educativas, esportivas, de lazer, sócio-

culturais e artísticas nas escolas e tornando o espaço desta uma referência. Criado pela

Prefeitura Municipal de Curitiba, envolvendo diversas secretarias e órgãos municipais e

tendo como promotor a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer.

                      As Escolas programam atividades a serem desenvolvidas nos finais de

semana envolvendo a comunidade, tais como: cursos, eventos, atividades sócio-

culturais, artísticas, de esporte e de lazer, agendamento do uso das quadras esportivas,

espaços para shows, espaço para grêmios esportivos e culturais, murais de arte para

grafiteiros, entre outros.

             A estrutura da Prefeitura Municipal de Curitiba atende a comunidade uma

escola de cada regional, totalizando sete escolas por final de semana. A Regional

Matriz não participa por não possuir escolas centrais.

           Em dois anos de programa, foram realizadas atividades em 137 escolas,

sendo atendidas 94.192 pessoas da comunidade pelo programa. Paralelo a este

atendimento esta a cobertura de quadras, aperfeiçoando o espaço físico das Escolas

municipais para maior utilização da comunidade.
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             Além de implementar uma programação educativa, de esporte, lazer,

artística, propiciando condições para convivência comunitária, a finalidade do

CONVIVER é aproveitar todas as oportunidades para o estímulo a agremiação e firmar

convênios com Instituições Superiores de Ensino para realizar Programas Integrados.

Os direcionamentos quanto às atividades são do diretor da escola em conjunto com a

comunidade.

                      As escolas participantes relatam através das observações sentidas, que

os resultados nos dois anos de execução, são a redução da violência contra o espaço

público, a escola e, principalmente a otimização dos recursos públicos e comunitários

em beneficio dos cidadãos curitibanos.

                        A descentralização das atividades no Programa CONVIVER, acontece

através da iniciativa da escola em parceria com a comunidade em programar as

atividades que aquela comunidade específica tem interesse e após solicitar aos órgãos

responsáveis da Prefeitura tais como: atividades de lazer, oficinas de esporte, palestras

e avaliações do Programa CURITIBATIVA da SMEL, palestras e cursos da Secretaria

Municipal do Abastecimento, ações da Secretaria Municipal da Saúde, avaliação do

colesterol, osteoporose, entre outros.

                        Em 2002, Fernando Guedes é o secretário municipal do esporte e lazer.

Neste ano além da continuidade das ações desenvolvidas, acontece os Jogos Sul

Americanos, importante evento que Curitiba é sede em quatro modalidades: ginástica

artística e ginástica rítmica desportiva, ciclismo e canoagem. A SMEL em parceria com

a Confederação Olímpica Brasileira - COB, tem a responsabilidade na organização.

                      Como meta inicial de governo, além da Maratona Internacional Ecológica

de Curitiba, a organização dos Jogos Sul Americanos insere Curitiba no cenário

nacional.

                      Para a realização das modalidades de ciclismo e canoagem, os espaços

físicos passaram por reformas, sendo atualmente tanto a pista de ciclismo do Centro

Esportivo Velódromo e o Parque Náutico com a canoagem, locais de referencia

nacional e internacional para a realização de competições.
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                        Em 2001, iniciam-se estudos para a criação de uma lei do incentivo ao

esporte, com reuniões com representantes dos atletas, federações e instituições ligadas

ao esporte que participam  deste processo.

                      Em setembro de 2002, a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, torna-se

realidade. Uma comissão formada por dois vereadores, representantes do poder

público, SMEL , e representantes dos atletas e paraatletas participam do processo de

estudos e criação da Lei que possui dois diferenciais: o recurso que do incentivador é

direcionado ao atleta sem que entre nos cofres públicos e a Contrapartida Social.

                       Criada com o objetivo de incentivar o esporte amador do município de

Curitiba, garantiu, até março de 2004, R$ 2 milhões e 316 mil a projetos esportivos e a

realização de 770 projetos esportivos que já foram viabilizados.

                     O incentivo prevê desconto no IPTU a clubes e entidades sem fins

lucrativos que destinarem recursos ao esporte amador. O Decreto 426/02 autoriza o

desconto de R$ 3,00 do IPTU devido a cada R$ 1,00 investido no apoio ao esporte na

cidade. O decreto considera incentivadores, entidades e clubes sócio-esportivos sem

fins lucrativos, habilitados junto à Secretaria Municipal das Finança.

                       A Contrapartida Social se inicia no momento da apresentação do projeto

esportivo, onde o proponente estabelece a proposta e o local da sua escolha, que

podem ser, associações e instituições filantrópicas, órgãos públicos que realizem

trabalhos na área social voltados as diversas modalidades esportivas. Caso o

proponente não tenha opções será orientado pela comissão responsável pela

contrapartida, dos locais disponíveis.

                       Cada beneficiário tem ações a serem desenvolvidas,  o qual poderá

escolher a forma de realização, se adequando a sua modalidade, por exemplo,  oficinas

de esporte, palestras e orientações em escolas a grupos específicos, participação na

organização de eventos esportivos, entre outros. Muitas destas ações tem contribuído

no trabalho realizado pelas Associações de Moradores e nos Centros de Esporte, onde

o atleta auxilia promovendo oficinas e palestras na sua modalidade.

                        Dessa forma, além do beneficiário receber o apoio financeiro da Lei do

Incentivo, é ele também, que em contrapartida beneficia muitos outros atletas da sua
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modalidade ou a comunidade, divulgando e conscientizando as diversas faixas etárias

da importância da atividade física na melhora da qualidade de vida.

                      Além do benefício que a comunidade Curitibana tem com a Contrapartida

Social, até março de 2004, 140 Associações de Moradores foram beneficiadas para

realizar suas atividades comunitárias, com material esportivo e recurso para

participarem de torneios e campeonatos em outras cidades ou realizarem suas

atividades de lazer na própria comunidade.

                       Outro programa o CURITIBATIVA, na segunda gestão,  realizou perfil

regionalizado da condição física da população, dando diretrizes para abordagem da

atividade física mais efetiva da população.

                       Dentro do programa CURITIBATIVA, também o projeto Idoso em

Movimento, criou um protocolo de avaliação para a terceira idade, que foi aplicado nas

regionais, assim como um protocolo da criança que esta em fase de realização nas

escolas municipais.

                       De 2003-2004, assume a secretaria Juliano Borghetti, priorizando em sua

gestão a revitalização de alguns centros de esportes fechados em gestões anteriores, à

ampliação na participação da comunidade em eventos tais como colônia de férias e

grandes festas e parcerias com as diversas instituições esportivas que desenvolvem o

esporte.

                      O Parque Linear do Cajuru, com equipamento para a pratica esportiva e

de lazer, ao longo do Rio Atuba, onde anteriormente havia ocupações irregulares, foi

um dos centros criados, outros revitalizado foram o Centro de Esporte e Lazer Afonso

Botelho – Praça do Atlético, que foi totalmente fechado garantindo a segurança dos

usuários e,  o Centro de Esporte e Lazer Jardim Ambiental.

                      A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, aumentou no ano de 2003  de

vinte e três para vinte e oito Centros de Esporte e Lazer, que foram divididos nas

regionais da seguinte forma:

Regional Cajuru

Centro de Esporte e Lazer Vila Oficinas
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Armazém do Esporte

Parque Peladeiro

Parque Linear

Regional Boa Vista

Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania da Boa Vista

Centro de Esporte e Lazer Brigadeiro Eppinghaus

Centro de Esporte e Lazer Pedro de Almeida

Centro de Esporte e Lazer Bacacheri

Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Regional Boqueirão

Centro de Esporte e Lazer Menonita

Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania do Carmo

Centro de Esporte e Lazer Agostinho Legró

Centro de Esporte e Lazer Parque Náutico

Regional Bairro Novo

Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania do Bairro Novo

Vila Tecnológica

Regional Matriz

Centro Esportivo Velódromo

Centro de Esporte e Lazer Ouvidor Pardinho

Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser

Centro de Esporte e Lazer Oswaldo Magalhães Santos

Centro de Esporte e Lazer Ozório

Jardim Ambiental I e II

Regional Pinheirinho

Centro de Esporte e Lazer Zumbi dos Palmares

Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania do Pinheirinho

Centro de Múltiplo Uso Santa Rita III
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Regional Portão

Centro de Esporte e Lazer Arthur Bernardes

Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania da Fazendinha

Regional Santa Felicidade

Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania de Santa Felicidade

Academia Municipal Profª Judith  Passos – Parque Barigüi

                      No ano de 2003, a Lei do Incentivo passa por modificações visando à

delimitação e aperfeiçoamento de critérios já utilizados para análise de projetos, através

do decreto 824/03. A contrapartida Social realiza em parcerias com os atletas

beneficiários das atividades nas suas modalidades para a comunidade curitibana. Estas

ações envolvem doações e campanhas com o objetivo de beneficiar populações

carentes.

                 O alojamento do Centro de Esporte e Lazer Plínio Tourinho, projeto da

gestão anterior, passou por reforma e esta sendo utilizado para alojamento de atletas

vindos de outros estados, em competições realizadas em Curitiba.

                 O Centro de Esporte e Lazer Oswaldo Magalhães – Plínio Tourinho,

tornou-se o centro de atividades para portadores de necessidades especiais. O relatório

anual105, indica o atendimento de 650 crianças por mês, totalizando 7.800 crianças ano.

                      O Centro do Idoso, no Centro de Esporte e Lazer Ouvidor Pardinho,

projeto em estudos da primeira gestão se efetiva em 2002, com a estrutura de

profissionais na área médica para o atendimento integrado ao Idoso. Em 2004, as duas

piscinas do CEL Ouvidor Pardinho, após passarem por reformas são disponibilizadas

para a prática da Hidroginástica e Hidroterapia aos Idosos.

                      As ações do Lazer são divididas em três formas de realização para a

população:

1. As concebidas e executadas pelo nível central, que se caracterizam por serem

organizadas e executadas pelo Departamento de Lazer, são  exemplos os

eventos recreativos de menor porte como a “Manhã de Brincadeiras” e a

�������������������������������
105 Curitiba em dados 2002/2003.



��

“Recreação nas Arcadas”, ambos realizadas no centro da cidade, e, os passeios

ciclísticos;

2. As concebidas e executadas a nível regional, onde cada regional planeja e

executa atividades a comunidade pertencente a cada regional, alguns exemplos

são “Brincadeira tem Hora” na regional Boqueirão, “Brincação” na regional Cajuru

e Recreação na Arthur Bernardes na regional Portão. Alguns materiais

recreativos alternativos e artesanais são confeccionados e cedidos a cada uma

das oito regionais para que estas se tornem independentes no que se refere à

atuação em sua área geográfica de atendimento. No caso específico da Regional

Cajuru, muitos eventos de lazer tem sido realizados pela própria comunidade

como resultado de uma ação do Modelo Colaborativo de Gestão.

3. A concebida pelo nível central mas executada  a nível regional, são aquelas

onde o Departamento de Lazer, tem como função estabelecer diretrizes a fim de

nortear a ação. Desta forma, planeja e elabora projetos, buscando parcerias

tanto da iniciativa privada como de instituições públicas estabelecendo assim, a

intersetorialidade preocupando-se ainda com a infraestrutura,(material,

transporte, sanitários, etc.), divulgação, atividades, atrações, etc., enquanto que

as gerências Regionais se responsabilizam pela organização local (croqui do

espaço físico e necessidades finais de infraestrutura), pessoal para execução,

contato com as instituições presentes no evento e execução do evento. Como

exemplo são os eventos: Brincriando com a SMEL e Vida Saudável (em parceria

com a Secretaria Municipal da Saúde) que acontecem uma vez ao mês; Festival

de Férias de Verão e Inverno, nos meses de janeiro e julho; a Mostra de Dança

nos meses de outubro e novembro; e a Festa do Aniversário de Curitiba

realizada em março.

                      Dentro das ações do Departamento de Lazer, o Programa Animação

Comunitária, que deixou de ser realizado em todas as regionais, com exceção da

Regional do Cajuru, foi retomado com modificações, principalmente no que diz respeito

ao direcionamento pela comunidade. Até 2002, a comunidade seguia as orientações

determinadas pela equipe da SMEL, não participando das tomadas de decisões. Em
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2004, a reformulação aconteceu voltada principalmente para que a comunidade

direcione as ações às necessidades de sua região. Este novo direcionamento esta em

fase de implantação.

                       A seguir será realizada a análise dos documentos, identificando as

transformações ocorridas durante o processo de desenvolvimento da Secretaria

Municipal de Esporte e Lazer, com ênfase principalmente nas duas gestões do prefeito

Cássio Taniguchi, enfatizando principalmente questões relacionadas com as

configurações que se formaram, com a descentralização, democratização e

participação da comunidade nas políticas públicas de esporte e lazer.
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CAPITULO IV

O ESPORTE E O LAZER NA CIDADE DE CURITIBA

                      No decorrer deste levantamento procurou-se identificar o processo de

descentralização das práticas esportivas, indicado no plano de governo da Secretaria

Municipal de Esporte e Lazer, nas duas gestões do prefeito Cássio Taniguchi, 1997-

2000/2001-2004.

                      Na análise dos documentos foi necessário considerar não só as

informações referentes à Secretaria Municipal do Esporte e Lazer - SMEL, mas no

plano de governo que envolve a prefeitura na sua totalidade, já que a meta de

descentralização se refere às ações de toda a prefeitura, indicada principalmente no

processo de regionalização com a divisão de Curitiba das oito administrações regionais,

nas Ruas da Cidadania.

                     Um dos primeiros passos para a regionalização do espaço físico,  foi à

divisão do município em 75 bairros, instituído em 1975 pelo decreto nº 774, com o

objetivo de planejar e identificar as necessidades e potencialidades das inúmeras

regiões da cidade.

                      A partir de estudos que dividiam a cidade primeiro em nove regionais,

depois em seis e por último com a criação da Rua da Cidadania do Bairro Novo em  oito

regionais, efetivada no ano de  1997, a cidade passa a contar com administrações

regionais que tem como objetivos integrar as intervenções executadas pelas diversas

secretarias e consolidar um referencial para atendimento da prefeitura nos bairros.

                      Cada secretaria acompanha o processo de regionalização, deslocando

seu atendimento para as oito administrações regionais.

                      A implantação das administrações regionais nas capitais brasileiras,

segundo FISCHER106, incluindo Curitiba entre elas, caracteriza-se como

descentralização territorial ou espacial, materializada nos processos de

desconcentração, enquanto modelo administrativo. Segundo os autores, a criação das

administrações regionais parece responder, tanto à demanda de maior participação das
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comunidades nos governos locais, quanto ao interesse dos governos repassarem

encargos a população. Há, portanto, tanto a necessidade de deslocar o poder do centro

para a periferia, maximizando a eficiência/eficácia das ações e permitindo um controle

maior dos beneficiários, quanto à intenção de descongestionar os órgãos do governo,

que, por hiperdimensão, não podem cumprir as tarefas que lhes competem.

                      Nas diretrizes para 1997 da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer

aparece como meta estabelecida elaborar o processo de regionalização, ampliando

suas intervenções na comunidade.

                     A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, começa a realizar a sua

regionalização quando nestas administrações regionais, nas Ruas da Cidadania,

recebe espaços para a prática esportiva, como salas de ginástica, ginásio de esportes e

quadras poliesportivas. As gerências regionais são as responsáveis, na SMEL, pela

administração deste espaço e por outros Centros de Esporte da região, estabelecendo

o contato com a população.

                      Em cada Regional, o gerente regional e os professores sob sua

responsabilidade têm a incumbência de realizar atividades de acordo com as

necessidades da sua região. Algumas atividades como torneios e campeonatos de

futebol, voleibol e basquete, são indicações feitas pela comunidade que pratica a

atividade sistematicamente e anseia por um evento de competição que envolva a

premiação em medalhas. Outros eventos são indicações da administração central e

outros da equipe da regional.

                      Com a descentralização, ocorre uma mudança na relação entre Estado

central e poderes locais, no plano regional.

                      Esta Mudança, de articulação entre poder central, no caso específico da

Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, representada pela administração da SMEL,  e

o poder local , por cada regional, vai delinear uma nova configuração, entre o que

presta serviço e o usuário, e isto se deve segundo FISCHER107, à sua mudança de

lugar no sistema, e não a uma decisão individual.
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                      O que ocorre é que a população, em cada regional, passa a estar mais

perto dos executores e ter voz ativa, em algumas regionais com mais intensidade que

outras, dependendo dos encaminhamentos dos gestores,  nas decisões tomadas.

                      O poder público, representado pelas gerências regionais precisa estar

mais presente as necessidades da população local e das entidades que reivindicam

seus interesses. Porém esta troca de lugares e do papel do poder local no sistema,

desencadeia uma modificação na natureza mesma do poder local, e isto, não é algo tão

simples de ser realizado. Estas mudanças incluem divisões de poder, que causam

resistências por quem tinha até o momento a manutenção efetiva deste poder.

                       Ao que parece, segundo FISCHER108 , o movimento popular não se

adaptou, ainda, à nova conjuntura, ocupando seus espaços democráticos com

segurança e equilíbrio, especialmente devido ao receio de perder a sua autonomia e o

seu papel crítico em relação ao estado. Por parte do poder público, a instabilidade se

traduz na ambigüidade no trato com a comunidade. Não existe uma tradição de

trabalho dos governos com a comunidade e muito está por ser apreendido.

                     Desta forma, as mudanças em Curitiba, na SMEL,  ocorreram de forma

diferenciada em cada regional. Alguns regionais já tinham trabalhos fortalecidos pela

parceira com a comunidade, outros precisaram criar oportunidades, pela maior

receptividade da comunidade e também pela disponibilidade de professores

capacitados para lidar com a comunidade local.

                     A Regional do Cajuru, que sempre apresentou muitas necessidades em

todos os setores, teve prioridade de ações e programas pelo aumento da violência e

carências observadas, porém além disso tem se desenvolvido pela participação da

comunidade, através das entidades representativas e dos gestores daquela região.

                      Foi a primeira regional a ser implantado o Modelo Colaborativo, iniciativa

do Conselho da Comunidade Solidária e da Agência Canadense para o

desenvolvimento Internacional (CIDA), que vieram ao Brasil com a missão de realizar

apresentações da United Way of Canadá – Centraide Canadá (UWC-CC) sobre a

tecnologia canadense no Terceiro Setor.

�������������������������������
108 FISCHER, T. id. Ibid. Pág.121.
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                      Entre os objetivos do Modelo Colaborativo definido destacam-se: envolver

a comunidade no seu próprio processo de transformação, envolvendo os três setores

(estado, empresariado e sociedade civil), estimulando a geração de renda e

promovendo o desenvolvimento de lideranças.

                      Segundo os resultados ressaltados nos documentos, em todas as áreas e

também no esporte e lazer, o Modelo Colaborativo ajudou no envolvimento da

população e sua participação mais ativa no planejamento e realização de suas

necessidades locais.

                    Evidenciada pelos relatórios a partir de 1999109, a Regional do Cajuru é a

administração que mais disponibilizou  a estrutura e o apoio técnico para a realização

de eventos organizados e executados pela comunidade nos anos de 1999 e 2003.

                     Nos quadros abaixo, poderá ser verificada a evolução e os dados do

desenvolvimento das atividades do Esporte e Lazer, do período de 1999 à 2003, da

Secretaria Municipal do Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Curitiba.

Quadro 1 – Estrutura e Apoio Técnico para Eventos da Comunidade – 1999

ESTRUTURA E APOIO TÉCNICO PARA EVENTOS DA COMUNIDADE – 1999*
BV PR BQ SF BN CJ MT PN TOTAL

11.700 5.271 15.595 9.190 * 65.590 1.910 11.207 122.463
BV- Boa Vista/PR- Portão/BQ- Boqueirão/SF- Santa Felicidade/BN- Bairro Novo/CJ- Cajuru
-MT- Matriz/ PN- Pinheirinho

*sem dados
*Fonte: Elaborado pela autora

Quadro 2 – Estrutura e Apoio Técnico para Eventos da Comunidade – 2003

ESTRUTURA E APOIO TÉCNICO PARA EVENTOS DA COMUNIDADE – 2003*
BV PR BQ SF BN CJ MT PN TOTAL

13.188 31.938 30.080 9.130 31.928 61.063 35.870 22.321 235,518
BV- Boa Vista/PR- Portão/BQ- Boqueirão/SF- Santa Felicidade/BN- Bairro Novo/CJ- Cajuru
-MT- Matriz/ PN- Pinheirinho
*Fonte: Elaborado pela autora
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109 Os relatórios com dados das regionais aparecem somente á partir de 1999.
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                      Em 1999, teve um atendimento de 67.590 participantes nos eventos

esporte e lazer, campeonatos, torneios, festas e gincanas, realizados durante o ano,

pela comunidade com apoio da estrutura e de material para organização da regional

Cajuru, sendo 15.595 atendimentos da regional Boqueirão, na mesma categoria de

evento e apoio do regional, na segunda colocação.

                      Em 2003 a Regional do Cajuru, continua tendo maior número de

atendimentos de 61.063, na primeira colocação, sendo que existe uma parcela menor

da população de 35.870 atendimentos, na segunda colocação, correspondendo a

Regional Matriz.

                      Na realização de atividades de iniciação esportiva em parceria com as

Associações de Moradores, disponibilizando a estrutura, material esportivo e apoio

técnico, demonstra em 2003 o maior número de atendimento mensal.

Quadro 3 – Programa CATES Associações – 2003

PROGRAMA CATES ASSOCIAÇÕES – 2003*
BV PR BQ SF BN CJ MT PN T.MÊS
562 1.048 573 157 1.026 2.124 50 546 6.085

BV- Boa Vista/PR- Portão/BQ- Boqueirão/SF- Santa Felicidade/BN- Bairro Novo/CJ- Cajuru -MT- Matriz/PN-
Pinheirinho

*sem dados 
*Fonte: Elaborado pela autora

                       Na realização de eventos de esporte e lazer em parceria com a

comunidade em 2001, demonstra através dos atendimentos maior número de

participante.

Quadro 4 – Realização de Eventos Esportivos e de Lazer – 2001

REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER – 2001*
BV PR BQ SF BN CJ MT PN TOTAL

11.383 12.729 10.179 12.729 17.518 26.099 11.257 11.600 112.834
BV- Boa Vista/PR- Portão/BQ- Boqueirão/SF- Santa Felicidade/BN- Bairro Novo/CJ- Cajuru/MT- Matriz/PN-

Pinheirinho
*Fonte:Elaborado pela autora

            Com o aumento na participação da comunidade, nos eventos em parceria

com o poder público, começa a  formação de grupos ou Associações na qual o

indivíduo passa a fazer parte e cria uma identidade. Além de  garantir uma melhora em
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aspectos relacionados ao seu desenvolvimento físico, tem a  oportunidade de

convivência.

                      Na regional do Cajuru, novas associações de moradores se formaram e

foi criado um Conselho Local de Esporte e Lazer, na gestão entre 1997 a 2000, que tem

como objetivo decidir entre as entidades da região ligadas ao esporte e lazer quais as

prioridades de ações no esporte e lazer.

                      Como coloca FISCHER110, o processo de descentralização administrativa

dos municípios, ao favorecer a maior organização dos movimentos populares, amplia os

espaços institucionais da participação do povo no governo das cidades.

                       A questão da descentralização é uma das principais condições para a

efetivação da democratização. O termo pressupõe uma transferência de autoridade

legal e política aos poderes locais para planejar, tomar decisões e gerir funções

públicas do governo central.

                      Através da análise dos documentos, a descentralização das práticas

esportivas nas ações da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, através da

regionalização ocorre ainda muito vinculada as decisões da administração central,

apesar de ter sido identificado três formas de atuação das gerências regionais nas

diversas atividades:

1. as concebidas e executadas pelo nível central nos regionais, que se

caracterizam por serem  organizadas e executadas pela administração central da

SMEL;

2. a concebida pelo nível central mas executada  a nível regional, são aquelas onde

a administração central tem como função estabelecer diretrizes a fim de nortear a

ação. Desta forma, planeja e elabora projetos, buscando parcerias enquanto que

as gerências Regionais se responsabilizam pela organização local.

3. as concebidas e executadas a nível regional, onde cada regional planeja e

executa atividades a comunidade conforme os interesse local;

�������������������������������
110 FISCHER, T.Poder local: Um tema em análise. Rio de Janeiro:Fundação Getúlio Vargas,1993, pág.121.
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                      Segundo as três formas de atuação a opção sobre as concebidas e

executadas ao nível do regional, que seria a que mais demonstra efetivamente na

prática a descentralização das ações de esporte e lazer, ocorrem em determinadas

atividades e regionais.

                     Na análise a seguir, procurou-se ressaltar as formas de atuação realizada

nas práticas esportivas da SMEL, com ênfase em alguns projetos e programas  com

discurso voltado à descentralização e democratização, desta forma não é nossa

intenção fazer a análise de todas as ações da SMEL.

Quadro 5 – Encontro Esportivo das Escolas Publicas*

ENCONTRO ESPORTIVO DAS ESCOLAS PÚBLICAS

EVENTOS ANO LOCAL PARTICIPANTES
BOA VISTA 1997 Rua da Cidadania 509

1998 Cel Avelino Vieira 641
1999 322
2000 816
2001 885
2002 816

CAJURU 1997 Cel Vila Oficinas 712
1998 660
1999 764
2000 971
2001 971
2002 1111

PORTÃO 1997 Rua da Cidadania 982
1998 1372
1999 1355
2000 888
2001 Não aconteceu
2002 Não aconteceu

PINHEIRINHO 1997 Rua da Cidadania 888
1998 905
1999 1218
2000 1044
2001 1044
2002 1044

SANTA
FELICIDADE

1997 Rua da Cidadania 902
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1998 1222
1999 468
2000 1202
2001 1202
2002 1202

BAIRRO NOVO 1997 Rua da Cidadania 560
1998 610
1999 1252
2000 1375
2001 1318
2002 1375

BOQUEIRÃO 1997 Rua da Cidadania 874
1998 1008
1999 1118
2000 1240
2001 1240
2002 1240

*Fonte: Elaborado pela autora

                            O Encontro Esportivo das Escolas Públicas, evento que iniciou em

1997, no qual participam sete regionais, a  Regional Matriz não participa por possuir

apenas duas escolas, a partir dos dados da tabela indica um aumento de participação a

cada ano. Em 2002 além dos Encontros regionais, foi realizada uma final onde

participaram as equipes campeãs nas modalidades.

                      As oscilações do número de participantes referem se a participação das

escolas nas modalidades, em um ano em todas e outro em apenas algumas das seis

modalidades (mini-basquete,mini-voleibol,caçador, futebol,xadrez e atletismo).

                   A Regional do Portão não participou nos anos de 2001 e 2002 por

desinteresse das escolas. No ano de 2003 apesar de ter ocorrido á atividade, não

aparece nos relatórios dados a respeito.

                     Alguns programas como o CATES, através do convênio com as

Associações de Moradores, possibilitaram a disseminação da iniciação esportiva pela

própria comunidade, a uma parcela da população de grande carência com a vantagem

da proximidade da sua moradia.
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                     Os voluntários da região realizam as atividades esportivas com o apoio

técnico e de material da SMEL. Pela proximidade de sua residência o número de

participantes aumenta a cada ano.

                     O crescimento na participação das Associações de Moradores é

demonstrado nas tabelas abaixo discriminando atendimento em cada regional por mês

e também o número de parcerias com as Associações em cada ano.

Quadro 6 – Programa CATES Associações 1999 –2003*

PROGRAMA CATES ASSOCIAÇÕES/1999
BV PR BQ SF BN CJ MT PN T.MÊS
7 5 2 7 1 * * 6 28

350 474 35 456 100 * * 400 1.815
PROGRAMA CATES ASSOCIAÇÕES/2000

BV PR BQ SF BN CJ MT PN T.MÊS
12 10 3 2 2 10 1 10 50

551 505 551 551 127 479 60 483 2.965
PROGRAMA CATES ASSOCIAÇÕES/2001

BV PR BQ SF BN CJ MT PN T.MÊS

12 15 7 13 5 14 * 12 78

969 954 414 740 500 611 * 869 5.657

PROGRAMA CATES ASSOCIAÇÕES/2002

BV PR BQ SF BN CJ MT PN T.MÊS

12 12 12 9 7 17 * 9 78

PROGRAMA CATES ASSOCIAÇÕES/2003

BV PR BQ SF BN CJ MT PN T.MÊS

11 20         8 13 9 21 1 7 90

562 1.048 573 157 1.025 2.124 50 546 6.085

BV- Boa Vista/PR- Portão/BQ- Boqueirão/SF- Santa Felicidade/BN -Bairro Novo/CJ- Cajuru/ MT- Matriz/PN-

Pinheirinho

   *Fonte: Elaborado pela autora



��

                      Em 1999, com o início da parceria com as Associações de Moradores em

todas as regionais,  os dados demonstram que apesar da Regional Santa Felicidade

possuir a parceria com  maior número de associações, sete no total, é na Regional

Portão com a parceria de cinco associações que detém o maior atendimento 474

participantes por mês.

                      Em 2000, o número de atendimentos mensais é o mesmo em três

Regionais 551 participantes mês, porém o número de associações é diferente, variando

entre dois, três e doze regionais. Em 2002(não tenho os dados, vou levantar).

                      Em 2003, a Regional Cajuru mantém o maior número de parcerias vinte e

um e o maior número de participantes 2.124 no mês. O Regional Portão apresenta

quase que o mesmo número de parcerias, vinte, porém o número de atendimentos,

1.048 participantes no mês, equivale a quase a metade do atendimento na Regional

Cajuru.

                      Desde 1999, quando da efetivação da parceria com as Associações de

Moradores o número cresceu de vinte e oito para noventa Associações, durante o

período de cinco anos. Em algumas regionais o número aumentou de uma associação

para nove, caso da Regional Bairro Novo, outras de cinco para vinte, na Regional

Portão e, outras o número oscilou entre seis a doze associações, como a Regional

Pinheirinho, o que depende da renovação da parceria ano a ano.

                       As Gerências regionais da SMEL, disponibilizam para as Associações,

local e material esportivo para a prática, além do apoio técnico através de

assessoramentos e auxílio na organização dos eventos esportivos na sua comunidade.

                      No lazer apesar dos eventos priorizarem todas as faixas etárias existe um

programa em especial que dá ênfase à participação da comunidade como co-gestora,

que é o Programa Animação Comunitária.

               O Programa Animação Comunitária tem como objetivo promover a

mobilização social, no sentido da autogestão em atividades de lazer. No ano de 2001,

foram atendidas trinta Associações de Moradores, instrumentalizando voluntários da

comunidade para a realização de atividades de lazer na sua região. As Regionais que

tiveram um maior atendimento são a do Bairro Novo, Boa Vista e Cajuru.



��

                      Apesar de não ter sido realizado no ano de 2002 e 2003, porque a equipe

do departamento de lazer entendeu que a comunidade não estava preparada para

participar efetivamente da sua organização, o Programa Animação Comunitária foi

retomado no ano de 2004, com uma nova formatação priorizando a participação da

comunidade local de cada regional em todos os passos do processo para sua

implantação, não adiantando apenas a instrumentalização da comunidade, com a

organização e confecção de material para a realização das atividades.

                      Os dados abaixo demonstram a participação da comunidade no Programa

Animação Comunitária no Bairro e Animação Comunitária da família nos anos que a

atividade foi realizada.

Quadro 7 – Programa Animação Comunitária 1999

PROGRAMA ANIMAÇÃO COMUNITÁRIA/1999*

BV PR BQ SF BN CJ MT PN TOTAL

700 700 320 750 800 500 * 400 4.170

BV- Boa Vista/PR- Portão/BQ- Boqueirão/SF- Santa Felicidade/BN –Bairro Novo/CJ- Cajuru/ MT- Matriz/PN-

Pinheirinho                                                                                                                                        *sem dados

*Fonte: Elaborada pela autora.

Quadro 8 – Programa Animação Comunitária/ Família 2000 e 2001*

PROGRAMA ANIMAÇÃO COMUNITÁRIA/2000

BV PR BQ SF BN CJ MT PN TOTAL

570 * 120 200 480 800 * 900 3.070

PROGRAMA ANIMAÇÃO COMUNITÁRIA EM FAMÍLIA/2000

BV PR BQ SF BN CJ MT PN TOTAL

1.250 450 * 350 500 * 80 750 3.300

PROGRAMA ANIMAÇÃO COMUNITÁRIA/2001

BV PR BQ SF BN CJ MT PN TOTAL

1.200 70 70 590 60 1.730 * 350 4.070
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PROGRAMA ANIMAÇÃO COMUNITÁRIA EM FAMÍLIA/2001

BV PR BQ SF BN CJ MT PN TOTAL

200 500 * 400 300 250 400 300 2.350

BV- Boa Vista/PR- Portão/BQ- Boqueirão/SF- Santa Felicidade/BN- Bairro Novo/CJ- Cajuru/MT- Matriz/PN-

Pinheirinho                                                                                                                                      *sem dados

*Fonte:Elaborado pela autora

                      A construção da cidadania no Brasil, segundo Jacobi111, num contexto de

crescentes desigualdades, implica necessariamente a superação das formas de

dominação de uma cultura política baseada na tutela, no clientelismo e no

patrimonialismo político. Cumpre substituir as práticas sociais existentes por novas

formas de relação que tenham na participação um componente essencial. A

erradicação do patrimonialismo político é tarefa complexa e demorada em virtude do

enraizamento das práticas de instrumentalização. O desafio que se impõe é construir

novos hábitos, neutralizar o clientelismo e aproximar o cidadão do processo decisório.

                      A participação da sociedade civil na gestão pública representa uma

mudança qualitativa na medida em que incorpora outros níveis de poder além do

estado.112

                      Outro programa o CONVIVER, que promove o acesso da população às

atividades informais realizadas nas escolas da sua região, efetivado no ano de 2003,

que apesar do pouco tempo de realização para uma avaliação, os relatos indicam que a

população apresenta-se receptiva as atividades realizadas próximas a sua residência e

principalmente nos espaços das escolas.

                      O CURITIBATIVA prioriza as diversas faixas etárias, e passou a ser um

programa com ações realizadas nos regionais. Uma dessas ações, a avaliação física

que esta sendo realizada em cada regional, tem como objetivo traçar um perfil da

população de Curitiba e identificar durante este processo quais as dificuldades

�������������������������������
111 JACOBI, P. Políticas sociais e ampliação da cidadania, 2000. pág.143.
112 JACOBI, P. id. Ibid. pág.143.
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encontradas pela população para que iniciem a prática da atividade esportiva. Nos

relatórios ainda não há indicação dos resultados porque a avaliação segundo previsão

da coordenação do programa se efetiva até o final de 2004.

                      Nas ações desenvolvidas pela SMEL o que se evidencia nos relatórios de

atendimentos são um  aumento em determinadas práticas como a ginástica e atividade

física em geral e atividades em que a população participa do processo de organização e

planejamento como eventos de esporte e lazer que a SMEL disponibiliza o espaço e o

apoio técnico, deixando para a comunidade a realização.

                     As tabelas abaixo indicam a participação mensal da população em

atividades físicas e ginásticas:

Quadro 9 – Atividade Física Duas Vezes na Semana 1999 a 2000*

ATIVIDADE FÍSICA DUAS VEZES NA SEMANA - 1999
BV PR BQ SF BN CJ MT PN T.MÊS
996 652 370 1.093 42 510 1.190 446 5.299

ATIVIDADE FÍSICA DUAS VEZES NA SEMANA/2000
BV PR BQ SF BN CJ MT PN T.MÊS
993 595 489 1.472 187 511 1.237 521 5.955

BV- Boa Vista/PR -Portão/BQ- Boqueirão/SF- Santa Felicidade/BN- Bairro Novo/CJ- Cajuru/ MT- Matriz/PN-
Pinheirinho

*Fonte:Elaborada pela autora

Quadro 10 – Ginástica Duas Vezes na Semana 2001 – 2003*

GINÁSTICA DUAS VEZES NA SEMANA - 2001
BV PR BQ SF BN CJ MT PN T.MÊS
220 331 425 213 357 342 320 295 2.503

ATIVIDADE FÍSICA DUAS VEZES NA SEMANA/2001
BV PR BQ SF BN CJ MT PN T.MÊS

1.082 590 533 1.145 495 423 1.193 571 6.032
GINÁSTICA DUAS VEZES NA SEMANA - 2002

BV PR BQ SF BN CJ MT PN T.MÊS
385 410 415 380 410 395 420 390 3.205

ATIVIDADE FÍSICA DUAS VEZES NA SEMANA - 2002
BV PR BQ SF BN CJ MT PN T.MÊS
994 627 659 1.017 707 507 1.378 652 6.541

GINÁSTICA DUAS VEZES NA SEMANA - 2003
BV PR BQ SF BN CJ MT PN T.MÊS
750 547 782 946 873 568 1.703 547 6.928

BV- Boa Vista/PR- Portão/BQ- Boqueirão/SF- Santa Felicidade/BN- Bairro Novo/CJ- Cajuru/MT- Matriz/PN-
Pinheirinho

*Fonte: Elaborada pela autora
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                      As Regionais que apresentam uma maior participação da população na

prática de ginástica e atividades físicas (caminhada e outras modalidades de ginástica

ou dança), são as Regionais da Matriz e Santa Felicidade. Nestas atividades pode se

observar á busca do direito a atividade física pela população, consolidando a

apropriação dos espaços públicos de esporte e lazer pelo cidadão.

                      Nos eventos em parceria com o Regional a população precisa fazer parte

da cidade, se apropriando do local onde reside. Isto quer dizer que o cidadão precisa se

considerar responsável pelos direcionamentos do seu bairro e da sua cidade. Este

envolvimento pode ser determinado  por  fatores tais como as atividades desenvolvidas

e principalmente pelos espaços públicos planejados para este fim.

                      A análise do material referente ao planejamento urbano revela que, as

atividades esportivas desenvolvidas na cidade de Curitiba foram determinadas primeiro

pelas possibilidades que a estrutura urbana, através dos parques, praças e bosques

proporcionaram à população e em segundo lugar pelas ações de esporte e lazer do

poder público que possibilitaram a formação de grupos de interesse e de

representações sociais, o socialmente construído, que se constitui da participação de

um número cada vez maior de cidadãos nas práticas produzidas pela cidade.

                       Neste sentido, RECHIA113, ressalta a importância da relação afetiva com

a cidade, pois sua ausência pode tornar os cidadãos descomprometidos com o espaço

físico em que vivem, o que de certa forma elimina a vitalidade da cidade.

                       Nesta direção, RECHIA114, através de entrevistas com usuários do

Parque Barigüi, argumenta que os habitantes da cidade de Curitiba possuem uma

relação afetiva com a cidade, sinalizando a existência de um típico modo de vida

coletivo onde esta presente uma certa admiração pelos espaços públicos,

especialmente pelos parques. Essa interação entre espaço e cidadão facilitou a adesão

da população a essa composição de espaço, implantada pelo município a partir da

década de 70. Portanto,  hoje os parques públicos marcam a identidade da cidade.

�������������������������������
113 RECHIA, Simone. Parques Públicos de Curitiba: A relação Cidade- Natureza nas experiências de Lazer. Tese de
doutorado apresentado na Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, 2003, pág.156.
114 RECHIA, id. Ibid.pág.159.
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                     A identidade com a cidade em Curitiba existe, porém, como coloca

FISCHER115, para que a participação da população se efetive é necessário uma

negociação com as autoridades locais, no tocante a toda uma gama de iniciativas

ligadas à vida cotidiana. Dessa forma seriam dois os objetivos. O primeiro, consistiria

em estabelecer um certo tipo de comunicação entre as massas populares ou excluídas,

para conhecer suas demandas sociais e culturais. O segundo objetivo visaria levar as

massas a assumirem certas tarefas concernentes à melhoria da sua qualidade de vida

e mesmo de racionalização das suas atividades econômicas.

                      Para que isto aconteça é necessário que o poder público esteja

capacitado para provocar a participação da comunidade. Descentralização é mais

participação. Essa relação, em que a população e o poder público se comunicam para

encontrar soluções criativas para os problemas da cidade, demandam uma postura que

aceite a idéia de que a administração pública deve estar atenta, sensível e aberta a

mais ampla participação popular.Mais do que isso, o poder público deveria ser um dos

agentes provocadores dessa participação da comunidade na decisão dos rumos da

cidade.

                      Porém, a descentralização não depende somente do poder público

fomentar a participação popular é necessária a conscientização da população para a

importância do processo e tomada de decisões, e isto só será possível quando esta

assumir a responsabilidade pessoal, a obrigação mútua e a cooperação voluntária,

seus deveres em relação ao desenvolvimento da sua cidade, estado e país, se

apropriando do que lhe é direito: a cidadania.

                       Neste contexto,  na ação do poder público no desenvolvimento da prática

esportiva da cidade, é fundamental que se forneçam elementos que possibilitem o

entendimento das clientelas a serem trabalhadas, e no caso do trabalho com grupos e

associações, noções básicas do trabalho com elas e seu funcionamento, bem como da

dinâmica própria dos grupos.

                       Nos novos tempos uma nova agenda deveria ser redesenhada e,

portanto,também as políticas de esporte/lazer teriam que evoluir no mesmo passo em
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que a formalização institucional corroborava graus de maturação da democracia,

implicando avanços no plano dos direitos de cidadania, inclusive da extensão de

direitos como acesso a serviços que o município deveria oferecer como a prática de

esportes e lazer: quer por sua relação com a saúde, com o desenvolvimento de um

talento ou mesmo pelo direito de divertir-se, de ter prazer e melhorar o padrão de vida.

                     O agente das ações, que desenvolve as políticas públicas nem sempre

tem claro o objetivo a ser atingido e desconhece na maioria das vezes a população com

a qual trabalha, não levando em consideração o processo e como todo processo

necessita de tempo e adaptação, o que ocorre então é uma descontinuidade de ações

pela frustração das metas que não foram atingidas.

                       Além da impaciência dos gestores quanto aos resultados, às vezes não

há empatia com a população trabalhada. Os envolvidos desconhecem os objetivos a

serem atingidos e também desejam que a população participe de acordo com a sua

expectativa pessoal.

                      O grupo de trabalho por desconhecimento, acaba realizando e projetando

ações de esporte e lazer que acreditam serem necessidades da população atendida,

desconsiderando os interesses e metas da população local. O equilíbrio entre as duas

partes, com a participação da comunidade nas atividades a serem realizadas e

participação dos técnicos na execução e apoio das atividades é o caminho inicial para

efetivação na prática do processo de participação efetiva da população.

                       O técnico deverá atentar para a distância existente entre a vontade da

comunidade de realizar seus anseios e sua necessidade de por em prática os seus

projetos. A comunidade assim como o técnico precisa ser instrumentalizada para que

cada qual realize o seu papel dentro deste processo.

                        O funcionário público municipal tem como sua ação principal os

habitantes da cidade e, para vivenciar esse compromisso, é preciso refletir e agir em

consonância com a realidade, pois não é possível estar comprometido apenas consigo
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mesmo. É necessário comprometer-se uns com os outros sendo parceiros das mesmas

ações e diretrizes ainda que em departamentos, posições e ocupações diferentes.116

                       Segundo Rodrigues117 as administrações públicas trabalham por ciclos

de quatro anos, que é o tempo de cada mandato eletivo. Na prática, isto se traduz por,

no primeiro ano, conhecer-se a “máquina administrativa” e apresentação das propostas

á sociedade; no segundo e terceiros anos, desenvolve-se  as propostas possíveis e, no

quarto ano há naturalmente uma estabilização e preparação para possíveis mudanças,

pois é novamente um ano eleitoral. Este último ano, é sem dúvida alguma, o mais

desafiador uma vez que tanto o interno da secretaria (professores e funcionários) como

o externo (o  conjunto da sociedade, principalmente com um estímulo a mais dado

pelos meios de comunicação) altera seu ritmo e passam a dar destaque maior as

políticas públicas. Isso por si só já justifica um ano mais tenso e exigente.

                      A atividade esportiva concebida e executada sob novos conceitos pode

redimensionar a formação do indivíduo, desde que o poder público não utilize o esporte

apenas para construir uma identidade própria, relegando as configurações dos

indivíduos ao segundo plano. Sendo o esporte entendido como uma prática corporal

para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, valorizando a sua formação e

como meio de integra-lo na sociedade.

                       Para amenizar estes confrontos o poder público precisa procurar novas

vias, como coloca FISCHER118, a descentralização/participação, é uma dessas vias. Os

movimentos sociais, por conta própria, seriam capazes de perceber, na prática, esta

demanda social, e de traduzi-las em ações, pelo viés das negociações e compromissos.

                       A partir daí se formam as representações sociais, vale salientar a

importância do processo grupal e sua consciência entre os participantes, uma vez que o

grupo exerce grande influência sobre o comportamento individual e social dos seus

membros. A consciência social está presente em cada indivíduo do grupo, de modo

geral, representando fator importante para sua manutenção, através dos anos.
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116 CRISTIAN, Mara. Esporte história e sociedade. in Políticas de Esporte uma metodologia de estudo. Campinas –
SP, Ed. Autores Associados, 2002
117 RODRIGUES, R.P. Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer de Porto Alegre. Lazer e Esportes,
pág.157,2001.
118 FISCHER, T. id. Ibid. Pág.103.
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                       A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer na gestão 1997-2000/2001-

2004 segundo os indicadores apresentados nos documentos, apresenta dificuldades no

número reduzido de seu quadro de funcionários, de material, na insatisfação de alguns

funcionários com suas funções e, principalmente do orçamento muito pequeno para

uma secretaria que tem tantas   realizações.

                     O orçamento, depende do Plano Prurianual119 da Prefeitura Municipal de

Curitiba, que não acompanha a gestão dos quatro anos, então normalmente as

necessidades orçamentárias são realizadas por gestores que talvez não participem da

seqüência desta gestão ou que não tenham a real noção das necessidades.

                     Desta forma, além das dificuldades encontradas na conscientização e

envolvimento da população na participação ativa no processo de realização das

Políticas públicas do esporte e lazer, existem as dificuldades estruturais internas.

                     Porém, apesar de se considerar  estas dificuldades e as influências neste

processo, a questão principal não está no como funciona a instituição, mas no como

pode existir a instituição em relação ao poder local120.

                     A equipe em qualquer grupo de trabalho deve ser prioridade já que sua

atuação é fator preponderante nos resultados esperados. A Prefeitura Municipal de

Curitiba, através do IMAP- Instituto Municipal de Administração Pública, promove

atividades de capacitação de sua equipe técnica não só na área específica de atuação

mas também em áreas afins que contribuam para o desenvolvimento pessoal. Porém,

a necessidade maior de capacitação não esta sendo priorizada, que é a área de gestão

pública, principalmente com orientações sobre questões que envolvem as Políticas

Públicas.

                       Curitiba desde 1997 tem em seu plano de governo quatro diretrizes

básicas: geração de emprego, gestão compartilhada, integração metropolitana e

avanço social.  Estas diretrizes serviram de base a todas as secretarias na organização

de suas políticas públicas.
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119 Plano plurianual acontece a cada quatro anos e determina o orçamento para as ações que serão realizadas nos
próximos quatro anos. Não tem relação com a gestão vigente, sendo que o que acontece normalmente é que o grupo
que organiza o plano plurianual de uma gestão pode não ser aquele que vai executar as atividades propostas.
120 FISCHER, T. id. Ibid. Pág.103



��

                     O texto que identifica a  missão da SMEL, também faz menção a

participação popular e democratização dos serviços prestados a população, “promover

condições que viabilizem o acesso ao esporte e o lazer, para os diversos segmentos da

comunidade curitibana, com base no principio da democratização da sociedade

brasileira” 121.

                     Os princípios contidos no documento das Políticas Públicas para o Esporte

e Lazer da cidade de Curitiba e nos relatórios a partir de 1998, ressaltam ações

esportivas implantadas voltadas a: democratização, a participação popular, a

informação sobre os benefícios do esporte e a descentralização das ações, mais

próximas ao cidadão.

                      A fundamentação teórica citada nos documentos da Prefeitura e

Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, comparada aos autores utilizados, está no

tocante aos programas realizados estão no caminho certo, porém as estratégias

utilizadas principalmente na democratização das práticas esportivas precisam de uma

atenção maior.

                       Segundo o material analisado o Modelo Curitiba de Colaboração,

embasado no Modelo Colaborativo criado no Canadá, pode ser uma alternativa futura

de viabilização do processo de democratização das políticas públicas de esporte e lazer

realizado na cidade de Curitiba. Como este modelo envolve as ações de toda a

prefeitura e da comunidade em todos os seguimentos com certeza poderão facilitar a

prevenção de ações voltadas a todas as áreas que envolvem uma melhor qualidade de

vida do cidadão curitibano

                       Nesse sentido, cabe ás prefeituras, secretarias e aos órgãos públicos de

administração em geral, a busca de soluções para realizar transformações e

adaptações necessárias no espaço de esporte e lazer, de forma que a população seja

envolvida no processo, que seja levada em conta a relação de apropriação que os

cidadãos estabelecem com o espaço urbano como um todo e, mais especificamente,

com o espaço de lazer. E para que isso se viabilize, é necessário trabalhar com
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121 CURITIBA, 1997/2000. Um modelo de gestão Pública, pág 21, 1998; Proposta Orçamentária 1997; Plano de
Governo 2001/2004; Relatórios de atividades; Documento Políticas Públicas 2004
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estratégias que privilegiem a participação da população, através de equipamentos de

esporte e lazer adequados a prática esportiva.

                       A cidade, neste contexto, deve funcionar, adequadamente para o

conjunto de sua população, distribuindo entre todos, as possibilidades de bem estar

decorrentes dos avanços técnicos.Neste sentido é essencial o poder público viabilizar

mecanismos (instrumentos) que tornem o viver na cidade, um motivo de orgulho e

satisfação para o seu cidadão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

                      No decorrer deste levantamento buscou-se identificar se a proposta de

descentralização das ações de esporte e lazer das duas gestões (1997-2000 e 2001-

2004) do governo do prefeito Cássio Taniguchi, proposta no plano de governo, se

efetivou na prática.

                       A partir do  problema proposto foi possível realizar uma reflexão sobre

alguns aspectos da participação do cidadão nas praticas esportivas proporcionadas

pela cidade de Curitiba.  Primeiro, a inserção direta da Prefeitura, através da criação

dos espaços físicos para realização da prática esportiva. Segundo,os fatores existentes

entre as práticas esportivas desenvolvidas e as propostas da ação municipal. Terceiro,

a forma administrativa utilizada pela Prefeitura de Curitiba,  a fim de implantar propostas

para o esporte.

                     A  criação dos espaços públicos foi  um elemento importante de  estimulo

dos indivíduos à prática esportiva. Tanto os Parques como os Centros de Esporte e

Lazer deveriam atrair a população para a realização de práticas esportivas. A criação

das Ruas da Cidadania que tem como objetivo disponibilizar nos bairros os serviços da

prefeitura, através dos documentos indicam que aconteceu a desconcentração dos

espaços públicos de esporte e lazer, nas oito administrações regionais.

A proposta de descentralização, indicada no plano de governo da gestão 1997-

2000, aconteceu enquanto desconcentração dos espaços físicos, através da divisão de

Curitiba em oito administrações regionais, efetivada em 1999 com a criação das

gerências nas Ruas da Cidadania.

Apesar de ter acontecido a princípio somente a descentralização territorial ou

espacial, materializada nos processos de desconcentração dos serviços a nível central

para a periferia através das Ruas da Cidadania, este procedimento de modelo

administrativo passa a ser um modelo mas eficiente de gestão e se torna um primeiro

passo na direção da descentralização.

Para a descentralização das práticas esportivas nas oito administrações regionais

é necessário que as gerências regionais passem a exercer autonomia financeira, de
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planejamento e execução das atividades e, com o auxílio da população local

estabelecer as prioridades nos seus interesses de esporte e lazer.

                       Percebe-se que na regional do Cajuru, através do Modelo Colaborativo,

utilizado pelas lideranças da região,  mudanças significativas já podem ser observadas

principalmente no encaminhamento das diretrizes do esporte para aquela população,

porém os direcionamentos ainda estão sob o comando da administração central da

SMEL.

O início da gestão 2004, do secretário Juliano Borghetti, retomou a utilização de

alguns espaços destes centros, fechados no passado por falta de condições e que

foram revitalizadas e voltam a fazer parte dos espaços utilizados pela população,

apesar da estrutura funcional continuar a mesma e as dificuldades de segurança

continuarem.

O processo de envolvimento dos moradores e a resposta cada vez mais freqüente

do poder público às demandas, além da participação dos profissionais e dos

articuladores sociais e/ou assessores, possibilitam acumular conhecimento acerca das

reinvindicações, vinculando-as às pautas institucionalizadas da sociedade e criando

condições para a formulação de demandas junto aos órgãos públicos.122

Este processo em algumas regionais precisa ser ampliado, tendo como objetivo

principal o envolvimento da população em todo o contexto. Os profissionais exercem

importância fundamental tornando-se assim como o poder público e a comunidade co-

gestores das ações do esporte e do lazer do município e para que isto aconteça cada

parte deve exercer o seu papel.

 Quanto maior for às possibilidades da população exercer o seu direito à

participação, maior será as possibilidades de se estabelecerem estas relações de co-

gestão com o poder público.

                        A atividade esportiva concebida e executada sob novos conceitos pode

redimensionar a formação do indivíduo, desde que o poder público não utilize o esporte

apenas para construir uma identidade própria, relegando as configurações dos
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122 JACOBI, Pedro. Descentralização municipal e participação dos cidadãos:apontamentos para o debate. Revista
Lua Nova. São Paulo, Cedec,1990, pág.20.
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indivíduos á segundo plano. Sendo o esporte entendido como uma prática corporal para

a  melhoria da qualidade de vida, valorizando a formação do indivíduo e como meio de

integrá-lo na sociedade.

No levantamento dos documentos, não foi nossa intenção identificar quais são as

modalidades ou práticas em cada regional, mas de que forma são desenvolvidas em

cada regional, que relação ás gerências regionais estabelecem com a administração

central da SMEL e naquela população específica através das ações esportivas

desenvolvidas.

                       O esporte e o lazer constituem uma parte importante do cotidiano dos

indivíduos, sendo fundamental no processo de relações, de sociabilidade, desenvolvida

a partir de sua vivência. O desafio fundamental é o de organizar políticas públicas,

estratégicas de participação popular que facilitem a prática esportiva a todas as faixas

etárias. Dessa forma a cidade e os espaços utilizados para as práticas esportivas vão

se tornando instrumento de apropriação da cidade por todos os seus cidadãos.

                       A conscientização e a avaliação física da população, através do

Programa CURITIBATIVA, são dois importantes momentos, porém o momento principal

deve ser o que o poder público tem para oferecer depois que realiza a conscientização

e avalia as condições físicas da população, para que esta se beneficie das atividades

de esporte e lazer em benefício da sua saúde.

                       O Programa Animação Comunitária é umas das ações que mais aplica os

princípios de descentralização, participação e democratização do esporte e lazer na

comunidade. Teve um envolvimento da população muito rápido e satisfatório,

mobilizando as lideranças da região. A Secretaria deixou de realizá-lo pelo período de

um ano em algumas regionais, com exceção da regional do Cajuru. Segundo os

gestores do departamento de lazer a ausência da atividade aconteceu porque a

comunidade não estava preparada para este processo, em 2004 foi retomado o

programa, depois de avaliado e reestruturado contanto atualmente com o apoio das

lideranças de associações de moradores.

                     A Prefeitura Municipal de Curitiba, através da Secretaria Municipal do

Esporte e Lazer, tem em sua missão a proposta de participação ativa do cidadão nas
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ações esportivas e de lazer, assim como atendimento a todas as faixas etárias e

segmentos da população.

                      O Modelo Curitiba de Colaboração, embasado no Modelo Colaborativo

criado no Canadá, pode ser uma alternativa futura de viabilização deste processo de

descentralização e em conseqüência de democratização das políticas públicas de

Esporte e Lazer realizado na cidade de Curitiba. Como este modelo envolve as ações

de todas as entidades da comunidade e de toda a prefeitura, não somente as voltadas

ao esporte e lazer, as configurações que se formarão com certeza poderão facilitar a

prevenção de ações voltadas a todas as áreas que envolvem uma melhor qualidade de

vida do cidadão curitibano.

                       Concluindo,  a participação da população como co-gestora do poder

público, só se efetivará quando houver o equilíbrio entre os dois pólos e esta

interdependência estabelecida somarem suas potencialidades em prol de um objetivo

comum, mais qualidade de vida e saúde a todos os cidadãos.
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