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RESUMO

ANÁLISE DAS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS RESPONSÁVEIS PELO 
ESPORTE E LAZER, DE ARAUCÁRIA, COLOMBO, PIRAQUARA E SÃO JOSÉ

DOS PINHAIS.

A temática das políticas publicas na área do esporte e lazer, vem sendo nos 
últimos anos, alvo de algumas investigações cientificas pela Educação Física, 
porém ainda são muito poucos os estudos sobre essa área de atuação 
(STAREPRAVO e NUNES 2004). Frente às poucas pesquisas nesta área, 
verificando a grande necessidade de diagnosticar e avaliar a real situação das 
gestões municipais de esporte e lazer, principalmente com relação à estrutura, 
este trabalho teve como foco fornecer uma visão mais detalhada, porém objetiva 
do funcionamento das estruturas administrativas (Secretarias e Departamentos) 
de Araucária, Colombo, Piraquara e São José dos Pinhais, com o objetivo de 
verificar as qualidades e deficiências de cada estrutura, comparando e avaliando 
suas particularidades de acordo com o modelo de cada cidade. A pesquisa foi 
realizada em três etapas distintas, compostas pela: elaboração de um roteiro de 
entrevista semi-estruturado, contemplando questões sobre a estrutura 
administrativa, os projetos e a gestão pública; aplicação do roteiro aos 
responsáveis pelas Secretarias e Departamentos de Esporte e Lazer; e por ultimo 
a análise dos dados. Nas cidades analisadas com exceção de Araucária que 
apresentou o Tradicional (SPINK 1993) como modelo de gestão, todas as outras 
classificaram-se como Simbólico Moderno (SPINK 1993). Observamos que existe 
sim uma diferença significativa entre as estruturas das Secretarias e dos 
Departamentos de Esporte e Lazer, onde as Secretarias possuem uma estrutura 
maior e mais complexa, otimizando assim os recursos destinados a elas, porém 
ainda são muito centralizadas, com poucos núcleos descentralizados, não 
atingindo comunidades mais distantes. Já as estruturas dos Departamentos 
encontram-se em situação precária, atingindo uma pequena parte da população 
somente, decorrida da pouca receita ocasionando o baixo investimento em 
materiais, espaços físicos, manutenção e recursos humanos, principalmente 
professores capacitados.
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1 INTRODUÇÃO

Para um maior esclarecimento do tema escolhido, faremos um breve 

relato sobre nossa experiência anterior com o problema central de estudo. Em 

2004 tivemos a oportunidade de participar do processo de criação da Rede 

CEDES, uma parceria entre o Ministério dos Esportes e as Universidades 

Federais. Aqui no Paraná essa parceria se efetivou em 2005, com o objetivo 

principal de diagnosticar as políticas públicas para o esporte e lazer no Estado 

do Paraná (MEZZADRI, 2005). A partir disto realizamos a pesquisa em nove 

cidades do Estado, analisando diversos aspectos sobre a administração pública 

dos órgãos responsáveis pelo esporte e lazer.

A Administração Pública é uma das atividades desempenhadas pelo 

Estado, além das atividades de jurisdição e legislação, que tem por objetivo 

gerenciar e atender interesses públicos, limitando-se sempre, ao estabelecido na 

legislação vigente e aos princípios gerais do Direito Administrativo. Ela também 

pode ser entendida como o conjunto de atividades existentes no âmbito do 

Poder Executivo, que busca dinamizar e proporcionar a organização interna do 

Estado.

Para Pessoa (2001), ela pode ser tomada em duas cocepções: uma 

objetiva e outra subjetiva. Em termos objetivos, considera-se Administração 

Pública a atuação ou as atividades dos orgãos e entidades administrativas, ou 

de pessoas que desempenhem, em regime de delegação, atividades públicas. 

Neste sentido a Administração Pública é uma função, chamada função 

administrativa.

Em termos subjetivos, ela é considerada como a estrutura orgânica, o 

aparato administrativo, o conjunto de órgãos entidades, pessoas públicas e 

privadas, em geral, integrantes da máquina estatal, voltada para o desempenho 

de atividades públicas imediatas, que a ordem jurídica atribuiu ao Estado como a 

saúde, educação, tributação, planejamento, etc.

Dentro do campo da Administração Pública, existem inúmeros estudos, 

principalmente sobre como estão sendo desenvolvidas as políticas públicas no
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país. Várias áreas do conhecimento, e não só a ciência política, vêm realizando 

pesquisas sobre o que o governo faz, ou deixa de fazer. Estes trabalhos têm 

contribuído para o crescimento e a legitimação da área com criação de cadeiras 

em políticas públicas. Porém há que se ressaltar que, em comparação a outros 

níveis de governo, poucos trabalhos de pesquisa têm adotado a administração 

pública municipal como objeto de estudo.

A temática das políticas públicas de esporte e lazer vem sendo, nos 

últimos anos, motivo de algumas investigações cientificas na área da Educação 

Física brasileira. Pode-se dizer que até meados da década de 80 quase não 

existia, no interior da Educação Física, estudos sobre as questões das políticas 

públicas de esporte e lazer.

Para Starepravo e Nunes (2004) a área das políticas públicas para o 

esporte e lazer é uma área jovem de produção científica, assim se apresentando 

com poucas definições epistemológicas que contemplem sua abrangência. 

Assim ela pode ser discutida por varias áreas de conhecimento, como a 

administração, ciências sociais, educação física, economia, história, entre outras 

áreas de conhecimento. Com a falta de trabalhos focando as políticas públicas 

voltado para o esporte, lazer e Educação Física, a maioria do referencial teórico 

utilizados para estes estudos advém principalmente da Administração.

1.1 PROBLEMA

Sem uma legislação que regulamente as estruturas municipais de esporte e 

lazer, bem como suas responsabilidades e direitos, será que o tipo de estrutura 

dessas cidades, esta adequado à realidade do município? E suas ações refletem
j

a demanda e a necessidade da população?

1.2 JUSTIFICATIVA

Frente às poucas pesquisas nesta área, verificando a grande necessidade 

de diagnosticar e avaliar a real situação das gestões municipais, principalmente 

com relação à estrutura, e diante do aprofundamento da crise fiscal, da



escassez de recursos do setor público e da imprescindível intervenção 

governamental para atender a população, espera-se com este trabalho fornecer 

uma visão mais detalhada, porém objetiva do funcionamento das estruturas 

administrativas (Secretarias e Departamentos) dessas cidades, verificando suas 

qualidades e deficiências de cada estrutura, além de prover aos formuladores de 

políticas públicas para o esporte e lazer, e aos seus gestores condições para 

aumentar a eficiência e a efetividade dos recursos aplicados.

1.3 OBJETIVO

1.3.1 Objetivo Geral

Este trabalho tem como objeto central analisar as estruturas 

administrativas responsáveis pelo esporte e lazer (Secretarias e 

Departamentos), das cidades de Araucária, Colombo, Piraquara e São José dos 

Pinhais, a fim de comparar e avaliar suas particularidades de acordo com o 

modelo de cada cidade.

1.3.2 Objetivos Específicos

• Analisar o modelo de gestão praticado em cada estrutura;

• Comparar as estruturas administrativas, com relação ao seu tamanho e 

funcionalidade, bem como os projetos e eventos desenvolvidos pelo 

órgão responsável pelo esporte e lazer no município.



4

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 CARACTERÍSTICAS d a  a d m in is t r a ç ã o  p ú b l ic a

Sob o ponto de vista do estudo das organizações, deve-se observar que 

há características próprias aos órgãos públicos que os diferenciam das 

organizações privadas e que devem ser consideradas nesse trabalho, como 

fazem referência Simon et a i (1996), essas diferenças são mais de grau que de 

classe. Por exemplo, todas as organizações, tanto privadas como públicas 

baseiam-se na lei.

No entanto, as obrigações e responsabilidades do administrador público 

estão quase sempre descritas em lei de maneira muito mais detalhada que as 

de seus colegas de iniciativa privada e, em geral existe maior possibilidade de 

serem-lhe exigidas responsabilidades ante aos tribunais. Outra consideração 

que pode ser feita é que o administrador privado, como regar geral, tem muito 

mais liberdade para interpretar a relação entre a sua organização e o bem estar 

geral do administrados público (SIMON et al., 1996).

Kissler (1998) observa que, tradicionalmente, administração pública é 

regida pelos seguintes princípios:

1. princípio da igualdade: todos os cidadãos, independente de cor, renda, 

instrução têm direito assegurado pelo mesmo;

2. princípio da legitimidade: todos os pleitos administrativos vinculam-se à 

lei e ai direito; e

3. principio da relatividade dos pleitos administrativos: pressupõe que os 

recursos que são advindos da arrecadação publica devem ter valores 

compatíveis com os fins a que se destinam.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece outros princípios que, no 

entanto, contêm os mesmos fundamentos. A atividade publica no Brasil se 

assenta na observância a cinco princípios básicos, definidos no caput do artigo 

37 da Constituição Federal de 1998, alterado pela Emenda Constitucional n° 

19/98, que são: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.
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Deve-se considerar, também, que há um consistente controle externo 

sobre a administração publica, exercido pelos órgãos legislativos, tribunais de 

contas e poder judiciário, fazendo com que as ações devam ser transparentes, 

especialmente nas relações com os usuários e no recrutamento e promoção dos 

funcionários. Em vista dessa situação, ocorre a proliferação de regulamentos 

com tendência a burocratizar as organizações, conforme observa Mintzberg 

(1995).

2.2 ESTRUTURA MUNICIPAL DO ESPORTE

O indivíduo, em primeiro lugar, a família, em segundo, e todos os grupos 

humanos adequadamente constituídos com finalidades morais, profissionais, 

culturais ou outras, têm o direito de receber do Estado um mínimo de proteção e 

serviços, que lhes proporcionem uma vida compatível com os ideais e costumes 

da época (MELLO, 1985).

A responsabilidade de prestar serviços e assegurar proteção ao povo 

cabe simultaneamente aos governos locais ou municipais, estaduais e ao 

governo federal, porém o objetivo deste trabalho não é enumerar as complexas 

funções que os três níveis de governo executam, focaremos somente no âmbito 

das funções municipais.

As funções do governo municipal de acordo com a legislação brasileira 

incluem: obras públicas, educação, esporte, cultura e lazer, saúde pública, 

assistência social e a operação de serviços industriais e de utilidade pública.

Segundo Mello (1985), a organização administrativa, através da qual são 

exercidas as funções municipais, reflete a tradição de unidade do executivo nas 

instituições governamentais brasileiras. Sua estrutura segue o modelo nacional 

imposto pelo sistema de “câmara e prefeito”, desta forma os diferentes 

departamentos da prefeitura, todos sob chefia individual, respondem diretamente 

ao Prefeito, a quem compete assim toda a administração municipal.

O fato de caber ao Prefeito a responsabilidade pela gestão do Município 

não quer dizer que deva centralizar na sua pessoa todas as decisões 

administrativas. Portanto é dever do Prefeito a delegação de autoridades, ou
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seja, a descentralização administrativa, considerada uma das técnicas mais 

importantes para de alcançar a eficiência na administração.

Na perspectiva estrutural, na qual a organização é vista como um sistema 

de distribuição de autoridade e responsabilidade, em geral se recorre a critérios 

clássicos de departamentalização, sendo o mais comumente utilizado, 

principalmente no topo da hierarquia das Prefeituras, o funcional baseado, como 

se diz o próprio nome, nas grandes funções do Governo Municipal. Surgem 

assim as Secretarias Municipais (Administração, Fazenda, Educação, Saúde, 

Esportes, etc.).

O tamanho da estrutura administrativa varia de acordo com os recursos e 

a importância da unidade governamental. Em termos gerais uma estrutura 

administrativa pode ser enfocada em quatro níveis segundo Mello (1985):

- Nível de aconselhamento: Tem a finalidade de auxiliar o chefe do 

executivo no processo decisório, sendo constituído pela Assessoria de Gabinete 

e Assessoria Jurídica.

- Nível de administração geral: Executam as tarefas de apoio 

administrativo financeiro, visando auxiliar os demais órgãos municipais a 

atingirem os seus objetivos, são formados pela Secretaria de Administração e 

Secretaria da Fazenda.

- Nível de administração específica: São os que desenvolvem as 

atividades fim do setor público municipal, como por exemplo: os serviços de 

construção e conservação de obras públicas municipais, aprovação e 

licenciamento do parcelamento do solo urbano e das edificações particulares, 

desenvolvimento das atividades na área de educação, cultura e recreação. Aqui 

estão todas as demais secretarias municipais: Secretaria de Obras, Secretaria 

Educação, Secretaria Cultura, Secretaria Esportes, entre outras.

- Nível de desconcentração administrativa: Cabe a ela a execução de 

atividades que, por delegação do Chefe do Executivo, devam ser desenvolvidas 

nas áreas dos distritos pelas subprefeituras. Ex: Subprefeituras e Terceirização.

A estrutura administrativa da Prefeitura deve estar definida em lei e nos 

regimentos, prevendo a existência de chefias com responsabilidades próprias a



7

fim de evitar que todos os funcionários se entendam diretamente com o Chefe 

do Executivo. Os regimentos internos devem especificar não apenas as 

atribuições dos órgãos, mas definir as responsabilidades de decisão dos chefes 

e encarregados, situando o poder de decisão no nível hierárquico mais baixo 

possível, em face da natureza do assunto e da capacidade do funcionário. 

Manual do Prefeito (2000).

A Constituição Federal sobre a normatização do esporte, a partir da 

Constituição de 1988, esta assim definida:

Art. 217 É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais, como direito ae 
cada um, observando:
I. a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua 
organização e funcionamento;
II. a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto 
educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento;

III. o tratamento diferenciado para o desporto profissional e não-profissional;
IV. a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.

Sendo assim o Art. 217 garante ao Estado, nos âmbitos Federal, Estadual 

e Municipal, o dever de apoiar e incrementar as práticas esportivas e recreativas 

para a população.

As organizações municipais se diferenciam de acordo com suas 

características, que compõem a estrutura organizacional. Como demonstra 

Perrow (1972), a estrutura de uma organização é determinada essencialmente 

pela tecnologia, produto, ambiente e objetivos que a caracterizam. Assim o 

melhor modelo organizacional para uma determinada organização pública 

poderá ser inadequado para outra, em virtude da diferença de características.

Em via de regra, o Órgão Municipal a quem compete essa função é a 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, porém como descrito anteriormente a 

estrutura administrativa municipal pode variar, de acordo com a lei e o regimento 

de cada cidade.

Em alguns municípios, principalmente nos de menor porte (menos de

50.000 habitantes), onde não existe uma demanda que justifique os custos para 

a criação de uma Secretaria específica para exercer esta função, cabendo a 

outras Secretarias (Cultura, Turismo e Educação) incorpora-la. Criam-se então
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Secretarias multifuncionais, com departamentos específicos das áreas 

incorporadas no mesmo órgão, como Secretaria Municipal de Educação, Cultura 

e Esporte, por exemplo.

Da mesma forma não existe dentro da Constituição Federal, uma lei que 

normatize as estruturas organizacionais e as funções das Secretarias 

Municipais. Portanto os modelos a serem seguidos com relação ao tipo de 

estrutura administrativa, quadro de funcionários e suas especificações, cabe a 

gestão vigente, sendo que esta pode mudar a cada quatro anos à medida que 

um novo modelo de gestão seja implantado.

Nesta qualidade de transição, onde uma gestão pode mudar em ciclo de 

quatro anos, apresenta-se o processo da transformação, através de mudanças 

ou inovações estruturadas em razão de fins e objetivos definidos por atitudes, 

leis, políticas, planos, projetos e programas (SILVA e SCHIMITT, 1997).

No processo de transformação, como ocorre a ruptura com os hábitos e 

rotinas instituídas, as dificuldades e obstáculos são comuns, exigindo uma forma 

de pensar diferente ou excluir as realizações que já se tornaram usuais. E a 

dificuldade aumenta na medida em que pode indicar a realização de uma 

reestruturação ou introdução de uma nova estrutura, o que pode implicar em 

substituição de pessoas. Daí as crises, concorrências e conflitos determinados 

pela necessidade, por exemplo, de planejar o desenvolvimento vinculado ao 

esporte e lazer, em substituição à tradicional política vigente. (SILVA e 

SCHIMITT, 1997).

Especificamente em Esporte e Lazer, a estrutura administrativa municipal 

encontra-se, de modo geral, em situação precária em relação às políticas de 

desenvolvimento, finanças, o estado físico dos equipamentos e instalações e 

órgãos administrativos. As atenções são limitadas pela crença de que 

constituem ações supérfluas, mero entretenimento, sem qualquer retorno social. 

Assim são muitas ações tradicionalmente utilizadas para fins eleitorais, como 

distribuição de materiais esportivos, uniformes, medalhas, entre outros.
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2.3 O ESTADO E O ESPORTE

Segundo Linhales (2001), 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 normalmente a grupos específicos e isolados, em função do caráter 

seletivo dos programas. Essa característica também dificulta a construção do 

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

dimensões constitutivas, o princípio da igualdade. Todos os cidadãos 

deveriam ser, indistintamente, possuidores dos mesmos direitos sociais.

Linhales (2001) ressalta que ao se ocupar do esporte, o Estado 

incorpora, sua atuação, as tensões e contradições que permeiam a instituição 

esportiva, além de se apresentar como espaço no qual o esporte estabelece 

diferentes padrões de relacionamento com outras instancias de poder, 

também organizadas no interior da esfera pública. Tais variações têm 

inspirado diferentes abordagens relativas à ação do Estado no setor 

esportivo.

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 variados fins. O esporte em muitas vezes será 

utilizado como atividade meio ou como atividade complementar em políticas 

educacionais e de 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 

possível de ser legitimado como direito de todos. (LINHALES, 2001).

Nesse sentido, os Municípios têm um dos papeis mais importantes nas 

práticas esportivas populares ou comunitárias, além de uma responsabilidade
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direta nas escolas fundamentais quanto ao Esporte Educacional e Esporte 

Escolar. (Walter, 2004).

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

governos municipais, inserida no documento “Política Nacional do Esporte no 

Brasil”. Ministério do Esporte. Disponível no: (http://www.esporte.qov.br).

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

Qualidade de Vida da 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 a 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 adesão, inclusive, da iniciativa privada;

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;

13. Apoiar as práticas esportivas das pessoas com necessidades especiais;

http://www.esporte.qov.br
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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.

Porém, apesar de existir tal normativa do Ministério do esporte, 

normalmente essas ações não são Gumpridas. Com raras exceções, o 

centralismo determina que os municípios brasileiros caminhem a reboque do 

Estado, sem condições efetivas de desenvolvimento autônomo, sustentado 

por suas próprias forças. Até hoje as relações dos municípios com o poder 

central reduzem-se a uma mera distribuição de verbas públicas, seguida de 

indicação e ocupação de cargos públicos sempre tendo em vista a próxima 

eleição. (SILVA e SCHIMITT, 1997).

Mesmo assim, são evidentes os indícios de que o tradicional e 

inviável modelo centralista começa a ser superado, pois novas experiências 

colocadas em prática revelam que, mesmo em razão da necessidade de 

eliminar dificuldades herdadas pelo passado, os governos municipais estão 

familiarizando-se com novas ações administrativas e progressivamente. 

Começam a deixar de lado os princípios da administração reativa e passam a 

assumir os da administração pró-ativa. (SILVA e SCHIMITT, 1997).

Neste sentido, se o esporte e lazer reaJmênte assumirem o seu papel 

no conjunto das ações do Estado, segundo Linhales (2001), 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.
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2.4 GESTÃO PÚBLICA E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A partir desses pressupostos SPINK (1993) constrói seu pensamento 

sobre gestão pública em três propostas, a Tradicional, a Simbólica Moderna e 

a Participativa, as quais destacam-se a seguir.

O primeiro modelo de gestão defendido por SPINK (1993) é a 

Tradicional. Trata-se de uma gestão constituída de forma autoritária, ou seja, 

a gestão aconteceu a partir da centralização do poder, governado pelos 

burocratas, que interpretam as necessidades sociais, políticas, econômicas e 

culturais da população. A representação dos cidadãos nas tomadas de 

decisões do governo não ocorre diretamente, pois há que se considerar que 

a sociedade nem sempre tem condições ou acesso ao confronto político de 

forma democrática com oportunidades iguais.

Estado Simbólico Moderno constitui no segundo modelo de gestão 

pública, em que a estrutura da classe social é mais complexa, o Estado 

funciona como regulador dos serviços. Os cidadãos têm seus direitos, o 

Estado, seus deveres. E, administrativamente, o poder representa a estrutura 

funcional tornando-se o mais eficiente possível, nas funções. Projeta-se um 

Estado prestador de serviços para a população, cujas questões técnicas se 

sobrepõem às burocráticas, não obstante, o elenco das necessidades nas 

ordens políticas, econômicas, sociais e culturais ocorrem através das 

decisões dos próprios técnicos, que estabelecem o alcance das prioridades e 

metas. A população pouco participa das ações política e administrativa nesta 

concepção de Estado, mas busca direitos junto ao Estado eficiente.

Governos são eleitos e são obrigados a prestar conta de 
suas ações perante um parlamento ou um 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 “cidadão -  clientes” ou 
usuários. Neste estado hipotético, a administração para o 
público e a preocupação é com a efetividade, do serviço 
prestado. A referência simbólica são as organizações
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empresariais presentes na sociedade e a necessidade de 
estar à aitura destas. Consoiida-se o Estado tecnoburocrata 
(Bresser Pereira, 1981) e sua palavra mágica de 
desburocratização. A efetividade em outras palavras precisa 
se mostrar superior à eficiência. (SPINK, 1993, p. 73)

O modelo tecnoburocrata de gestão toma um impulso maior no Brasil, 

a partir da abertura democrática instaurada no país na década de 80. Os 

governos que sucederam o regime militar, de certa maneira, vêm utilizando 

esse modelo administrativo, em todas as áreas de atuação. Vários indícios 

levam a caminhar nesta direção.

Pelas ações governamentais tomadas, nas últimas administrações, 

percebe-se que, cada vez mais, o governo está a serviço dos indivíduos. Se 

observar o discurso implantado pelo governo, constata-se tal afirmação. O 

serviço público vem se estruturando para a melhoria da produção e do 

atendimento.

A terceira gestão de Estado, demonstrada por SPINK (1993), 

representa um modelo alternativo de governo, possibilita uma participação 

mais ativa dos indivíduos frente ao poder dos governantes. Existindo, 

portanto, maior empenho participativo da população na gestão 

governamental, ou seja, as prioridades públicas, inclusive, são determinadas 

pela população. Assim os cidadãos, participantes ativos nas tomadas de 

decisão, tornam a gestão mais coletiva, com o direito de decidir sobre as 

ações do Estado.

As decisões administrativas, na utilização de recursos públicos, são 

tomadas em conjunto: cidadãos e técnicos administrativos.

“Este seria o terreno da gestão pelo público; da presença 
direta e não indireta do cidadão na esfera pública como 
alguém “presente”, cidadão este que têm direitos e deveres 
para com os demais membros da sociedade. A gestão não é 
mais pública, mas sim coletiva, conhecimento é um bem 
social e não individual. O cidadão está dentro do Estado que 
o Estado enquanto construto social se confunde com a 
sociedade e simplesmente perde sua força simbólica assim 
desaparecendo.” (SPINK, 1993, p. 74)
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O interessante, aqui, é perceber a mudança conceituai do público para 

o coletivo. Não basta para ao autor, o poder governamental servir ao público, 

através de decisões tomadas pelos técnicos das áreas, mas a administração, 

construída pelos indivíduos que compõem a sociedade, deve constituir-se 

num conjunto de forças existentes entre as duas partes.

Seguindo tal raciocínio o autor complementa. “Nesta tendência, a 

questão administrativa se posiciona no âmbito da relação do cidadão com a 

gestão e na fusão gradativa destes, permitindo ao tecnocrata encontrar sua 

cidadania e ao cidadão reassumir sua competência organizativa ” (SPJNK, 

1993 p. 74). Quanto maior a participação da sociedade, maior, a 

responsabilidade dos cidadãos nas tomadas de decisões a respeito dos 

problemas comuns.

Com relação à estrutura organizacional Zey-Ferrell (1979) identifica 

quatro componentes estruturais da organização, que ela também chama de 

dimensões estruturais: 1) poder e centralização; 2) complexidade; 3) 

formalização; e 4) comunicação. Tomados em conjunto, eles determinam em 

que grau um organização é controlada e coordenada. Esse controle pode ser 

realizado através do processo de tomada de decisões, divisão de tarefas, 

estratificação da hierarquia, fixação de regras e procedimentos e regulação 

horizontal e vertical da comunicação.

Mintzberg {1995, p. 10) conceitua estrutura organizacional como “a 

soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas 

e como é feita a coordenação entre essas tarefas“. Oe acordo com Mintzber 

(1995), a divisão do trabalho em tarefas deve considerar o serviço a ser 

executado e a tecnologia necessária para executá-lo.

Enfocando na estrutura organizacional do poder público, Cristan 

(2002) aponta um estudo sobre a Secretaria Municipal de Esporte de São 

Paulo, durante o governo de Luíza Erundina -  1989- 1992. Para fazer a 

análise da pesquisa, há um referenciai teórico baseado nos aspectos da 

burocracia instalada nos estratos organizacionais, fundamentado na estrutura
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organizacional defendida por (RAMOS apud CRISTAN, 2002) da seguinte 

maneira:

1 -  Burocracia transitória eleita e/ou propriamente política -  transitória 
ex: secretários
A burocracia eleita tem como característica sua transitoriedade, dado 
que não existem critérios precisos de eficiência nem estatuto escrito 
que regule detalhadamente as funções que seus ocupantes podem 
exercer. Por isso, o estiio administrativo dos atores alocados nesse 
estrato da burocracia é marcado pelas realizações que tal estilo leva a 
termo. (CRISTAN, 2002, p. 212)

2 -  Burocracia diretorial ou quase política: ex: funcionários de alto 
escalão que detém segredos da administração
Na burocracia diretorial o status de seus titulares pode ser definido 
pela ligação com o chefe do Executivo, mas esta não é a única via de 
acesso a esse estrato, pois os critérios dependem mais da situação 
conjuntural de caso que de regras rigidamente estabelecidas a priori. 
Este estrato é integrado por funcionários de diferentes profissões e 
competências, que se mantêm pela escassez de detentores de suas 
especialidades na máquina administrativa, ou por meio de alianças 
informais que os mantêm em altos postos de comando de poder 
burocrático.(CRISTAN, 2002, p. 212)

3 -  Burocracia técnica e profissional -  ex: técnicos especializados
O terceiro estrato da burocracia pública caracterizado por Guerreiro 
Ramos é o que ele chama de burocracia técnica e profissional, por se 
constituir num segmento integrado por profissionais técnicos 
funcionalmente necessários ao desempenho da máquina público. 
Contudo, freqüentemente assumem posições corporativas em defesa 
de seus interesses e, ancorados em seus saberes, tendem a procurar 
preservar suas posições e seus privilégios ao máximo. (CRISTAN,
2002, p. 212).

4 -  Burocracia proletária -  ex: trabalhos manuais
Por fim, existe um estrato conhecido como proletária que poderia ser 
identificada como a burocracia de macacão, porque os trabalhos que 
realiza são quase sempre manuais. Esse é também o estrato mais 
passivo diante dos processos de gestão e no qual, nas 
administrações atrasadas, costuma-se praticar o maior grau de 
clientelismo empreguista, dado que as funções nele desempenhadas 
exigem pouca qualificação. (CRISTAN, 2002, p. 212).
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3 METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada em três etapas distintas, compostas pela: 

elaboração de um roteiro de entrevista semi-estruturado (ANEXO 1); aplicação 

do roteiro aos responsáveis pelas Secretarias de Esporte e Lazer; e a análise 

dos dados.

3.1 TIPO DE PESQUISA

Como visa analisar e compreender as estruturas administrativas e o 

funcionamento de determinados Órgãos Públicos de quatro diferentes cidades, 

essa pesquisa situa-se, enquanto método, como um Estudo de Caso, (GIL, 

2002).

A preocupação do estudo não é com a generalização de certas 

conclusões, porém o levantamento de aspectos relevantes que proporcionem 

melhor entendimento dos fatos, podendo desta forma conduzir à elaboração de 

propostas alternativas, assim apresentando-se como um trabalho descritivo- 

analítico, (Gil, 2002).

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A amostra foi composta pelos municípios de Araucária, Colombo, São 

José dos Pinhais e Piraquara, essas cidades foram escolhidas devido a todas 

apresentarem mais do que 100.000 habitantes e por estarem situadas na região 

metropolitana de Curitiba, sendo duas estruturas compostas como Secretaria de 

Esporte e Lazer (Araucária e São José dos Pinhais) e duas como Departamento 

(Colombo e Piraquara). Os sujeitos escolhidos para esta pesquisa foram os 

secretários e diretores destes órgãos, devido a apresentarem maior 

entendimento e esclarereciemento da estrutura como um todo, podendo fornecer 

informações administrativas, técnicas e operacionais sobre a mesma.
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3.3 COLETA DE DADOS

Foi realizada a constituição de um roteiro de entrevista semi-estruturado, 

este composto de perguntas abertas e fechadas, porém sem perderem a 

flexibilidade necessária às possíveis adaptações de momento. Assim, ao lado de 

um roteiro de entrevistas, organizado a partir dos aspectos conceituais, garante- 

se que, em alguns casos específicos, se possa ter um aprofundamento de 

determinados itens. No roteiro foram abordadas questões sobre a gestão 

pública, estrutura administrativa, e os projetos e eventos desenvolvidos no 

município.

As entrevistas foram conduzidas pelo autor, sendo previamente marcada 

junto aos gestores responsáveis pelas estruturas responsáveis pelo o esporte e 

lazer no município. O tempo de duração variou de 35 a 45 minutos sendo 

registradas por meio de anotações. Após cada entrevista foi solicitada uma 

autorização para a utilização dos dados coletados, ressaltando-se que estes 

dados destinavam-se exclusivamente aos propósitos da pesquisa.

Durante a entrevista, a interferência do pesquisador foi mínima, 

restringindo-se à retomada dos tópicos, quando houve necessidade, buscando 

deixar o entrevistado à vontade para expressar-se livremente.

3.4 ANÁLISE DOS DADOS

Como Gil (2002) observa, o estudo de caso vale-se de precedimentos de 

coleta de dados variados, o processo de análise e interpretação pode, 

naturalmente envolver diferentes modelos de análise. Portanto, para o 

tratamento dos dados coletados foi feita uma análise entre os casos, a fim de 

diagnosticar a real situação em que se encontram as estruturas administrativas 

das secretarias de esporte e lazer nos municípios citados, além de fornecer 

algumas possibilidades de estruturas mais eficientes e eficazes para futuras 

gestões.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ARAUCÁRIA

A primeira cidade pesquisada, Araucária conta com uma população de

114.000 habitantes (IBGE 2005), obtendo segundo maior PIB do Estado, 

perdendo apenas para Curitiba, isto devido aos royates pagos pela Petrobras 

por exploração de petróleo ao Município. A entrevista foi realizada com Wilson 

Roberto David Mota, secretário da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

(SMEL), tendo formação acadêmica Agronomia e Direito, o atual secretário tem 

uma vasta experiência política e administrativa, sendo anteriormente Secretário 

Municipal da Agricultura, presidente da Câmara Municipal e vereador por quatro 

mandatos.

A Secretaria com esta formação foi constituída em 1990, sendo 

organizada em dois departamentos: Departamento de Lazer e Departamento de 

Esporte, Apresentando três divisões descentralizadas, chamadas de núcleos, 

que se apresentam em três locais distintos (CAIC, NESPC e NCSFA). O fato 

que chama a atenção na estrutura administrativa é o grande número de 

profissionais envolvidos, cerca de 120 profissionais, destes 70 são professores 

de Educação Física, todos formados e 15 estagiários.

Existem parcerias da Secretaria de Esporte e Lazer, com a Secretaria de 

Educação, no auxílio a organização dos JOCOPS (Jogos Colegiais do Estado do 

Paraná) e com a Secretaria de Cultura, na realização das atividades de 

recreação, contudo a Secretaria de Esporte e Lazer. Atualmente a única parceria 

da SMEL com o setor privado é com a Universidade Tuiuti, através da bolsa de 

estudo para os atletas de vôlei da cidade. O nível de autonomia da Secretaria 

em relação a tomada de decisões e às ações a serem realizadas é total, não 

necessitando de outros órgãos públicos para formula-las.

Araucária não apresenta um Plano de Governo Norteador, tão pouco um 

Conselho Municipal de Esporte, porém a Sociedade Civil Organizada tem uma 

grande participação na tomada das decisões da Secretaria, ocorrendo cerca de
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seis audiências públicas por ano, onde a população pode expressar seus 

interesses. A Secretaria apóia as ações da Sociedade Civil para o esporte e 

lazer, principalmente através de arbitragem, espaços públicos, professores e 

premiações. Já o apoio a atletas de alto desempenho não ocorre, principalmente 

por não haver uma Lei de Incentivo ao Esporte no Município, esta sendo 

desenvolvido o projeto bolsa atleta, porém ainda não esta em atividade.

Um ponto importante é a forma de financiamento da Secretaria, onde o 

recurso financeiro é obtido através do Tesouro Nacional, capital advindo dos 

royates pagos pela Petrobrás ao Município de Araucária para a exploração do 

petróleo. A outra forma de financiamento, porém muito discreta é através do 

Governo Federal, financiando principalmente Jogos e Eventos.

Araucária possui muitos projetos na área do esporte, com diversas 

modalidades (futebol, basquete, vôlei, handebol, atletismo, entre outros) além do 

karatê e do judô. Quanto à área de lazer realiza-se a recreação em geral, 

utilizando-se principalmente de eventos (dias festivos, passeios ciclísticos, 

caminhada da primavera e gincanas culturais). São desenvolvidos também 

projetos como a caminhada orientada e o yoga, além de atividades especiais 

para a terceira idade. Os projetos para portadores de necessidades especiais 

não são englobados pela Secretaria de Esporte e lazer, e sim pela Secretaria da 

Educação.

A participação de Araucária em Jogos é muito forte, estando presente nos 

Jogos Colegiais, Jogos da Juventude, Jogos Abertos e Liga escolar. Este grande 

número de participações ocorre devido ao grande apoio dado pelo Governo 

Municipal, que financia integralmente estas ações. Lembrando que isto só é 

possível, pois Araucária tem o segundo maior orçamento do Estado, sendo 2% 

deste destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, correspondendo 

cerca de R$ 5.000.000. Deste total a Secretaria destina 70% para o esporte e 

30% para o lazer.
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4.2 COLOMBO

Uma das maiores cidades da região metropolitana de Curitiba, Colombo 

tem 224.000 habitantes IBGE <2005). Para a análise da cidade entrevistamos 

Marcelo Carneiro, atual Diretor de Esportes da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esporte formado em Educação Física e também atuaJ 

proprietário de uma escola de natação. A estrutura administrativa de Colombo 

esta representada por uma Secretaria com estrutura administrativa 

compartilhada, Educação, Cultura e Esporte, organizada em três departamentos 

distintos. Com relação ao Departamento de Esporte, este constituído a um ano e 

três meses, apresenta-se dividido em três coordenações: Esportes Individuais; 

Esportes Coletivos e Eventos, contudo há divisões descentralizadas no 

Departamento. Como se trata de um departamento o nível de autonomia está 

vinculado diretamente a Secretaria, dificultando desta forma a tomada das 

decisões, tornando a organização dependente.

As parcerias com outros órgãos do poder público ocorrem 

esporadicamente, principalmente para a realização de eventos, as mais 

requisitadas são a Secretaria de Transporte (competições) e a Secretaria de 

Ação Social (projetos com a terceira idade).

Por apresentar uma estrutura de departamentalizada, o número de 

profissionais envolvidos na estrutura é muito pequeno, com o total de 31 

pessoas, onde somente seis desses são professores de Educação Física e 6 

são estagiários, todos responsáveis pela coordenação e desenvolvimento das 

atividades.

Um ponto importante no Departamento de Esportes, é que apesar dela 

não apresentar parcerias efetivas com outros órgãos públicos municipais, ela faz 

parcerias com vários outros órgãos como: escolas, associações de bairros, 

clubes e empresas, todos estes ajudando principalmente com a disponibilização 

de infra-estrutura e materiais. A partir destas parcerias existe a possibilidade do 

Departamento auxiliar a Sociedade Civil em atividades voltadas ao esporte e 

lazer, através de disponibilização espaços, arbitragem e premiações.
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Gomo forma de apoio aos atietas de alto nível, Colombo apresenta 

somente a bolsa atleta, como forma efetiva, porém também auxilia 

ocasionalmente com ajuda de custos para transporte e competições.

Com relação aos projetos em desenvolvimento, os projetos de esporte 

concentram-se principalmente nas modalidades de futebol, futsal, handebol, 

basquetebol e vôlei, além do xadrez. Porém existem outros projetos com o 

objetivo da atividade física como a caminhada orientada, ballet, capoeira e 

iniciação ao arvorismo. Já os projetos para o lazer são desenvolvidos em 

conjunto com Departamento de Cultura, assim como os projetos para a terceira 

idade com a Secretaria de Ação Social. Para as pessoas portadoras de 

necessidades especiais não existem nenhum projeto efetivo do Departamento, o 

que ocorre é o apoio aos deficientes visuais com o auxílio de custo para a 

participação em campeonatos. O número de pessoas atendidas no ano passado 

em todos estes projetos desenvolvidos foi de 3.082, já os eventos atenderam 

cerca de 8.000 pessoas.

Colombo, assim como Araucária também participa de todos os Jogos 

promovidos pelo Estado, sendo eles: Jogos Colegiais, Jogos da Juventude e 

Jogos Abertos, além de torneios intermunicipais como Copa Integração e Copa 

Metropolitana.

O município destina a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte cerca 

de R$1.600.000, sendo divido entre os três departamentos, o Departamento de 

Esporte conta com R$ 800.000 deste montante, o que representa apenas 0,5% 

do orçamento do município. Sobre a porcentagem do orçamento do 

Departamento destinado ao esporte e ao lazer separadamente, o diretor não 

detinha tal dado, alegando que não havia um percentual fixo para o 

destinamento da verba, variando de acordo com a necessidade das ações a 

serem tomadas.

A principal dificuldade apontada pelo gestor do Departamento de 

Esportes, é o desenvolvimento das atividades, ocasionado pela falta de recursos 

financeiros, refletindo no pouco número de profissionais e recursos matérias. O
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ponto forte da estrutura é o atendimento a novas modalidades, que não só as 

tradicionais, assim ofertando mais possibilidades a população.

4.3 PIRAQUARA

Com cerca de 102.000 habitantes {IBGE 2005) e o menor orçamento da 

Região Metropolitana de Curitiba, Piraquara apresenta sua estrutura de Esporte 

compartilhada com a Cultura, chamada Secretaria Municipal de Cultura e 

Esporte, onde se encontra o Departamento de Esporte, dirigido pelo diretor Afif 

Bitar, apenas a um mês no cargo, formado em Educação Física, trabalhando 

anteriormente como coordenador de esportes da Associação Bamerindus, e na 

área da organização na SMEL Curitiba.

O Departamento de Esportes esta constituído a 10 anos, atualmente o 

quadro de funcionários esta formado por 27 pessoas, sendo destes somente 4 

professores e 3 estagiários. Por se tratar de uma estrutura relativamente 

pequena, o Departamento não conta com divisões internas, e tão pouco com 

divisões descentralizadas. Como se trata de um Departamento, este está 

diretamente vinculado a Secretaria para a tomada de suas decisões, desta 

forma não apresentando autonomia nas suas ações.

O Departamento não possui um Plano de Governo Norteador 

efetivamente, apenas um direcionamento baseado no Esporte para Todos e nas 

escolinhas de iniciação. Outro ponto importante é a nula participação da 

população na elaboração das atividades para o esporte e lazer, existindo apenas 

um projeto de implantação de um Conselho Municipal de Esporte.

As parcerias desenvolvidas pelo Departamento com órgãos públicos, 

ocorrem principalmente com a Secretaria de Educação, no desenvolvimento da 

colônia de férias, e com a Saúde, na realização de jogos e eventos, 

disponibilizando médicos e ambulâncias. Já as parcerias com órgãos não 

estatais, são inexistentes.

Das cidades analisadas neste trabalho, apesar da pouca infra-estrutura e 

pela falta de recursos financeiros, Piraquara é o único município que apresenta
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uma Lei de incentivo ao Esporte. Desta forma o Departamento de Esporte não 

precisa destinar seus recursos aos atletas de alto nível.

Os projetos de esporte desenvolvidos pelo Departamento, são o futebol 

adulto, as escolinhas de iniciação esportiva (futebol e vôlei) e o atletismo. Com 

relação aos projetos de lazer existem o ciclo turismo, colônias de férias e o 

projeto Bairro Feliz (projeto itinerante de lazer nos bairros). Os responsáveis 

pela elaboração dos projetos são os professores juntamente com o diretor. O 

número de pessoas atendidas por esses projetos é cerca de 1.700/ mês.

Como o município apresenta poucas modalidades em desenvolvimento, 

além da falta de recursos financeiros, Piraquara participa apenas dos Jogos 

Colegiais e da modalidade de vôlei na Liga Escolar.

O financiamento para o esporte e lazer advém quase que exclusivamente 

do Governo Municipal, sendo em alguns casos como jogos e eventos existe 

também uma pequena participação do Governo Estadual. A porcentagem deste 

recurso municipal destinado ao Departamento de Esporte é de apenas 0,8% do 

orçamento total. Como o diretor assumiu o cargo somente a um mês, ele não 

detinba a porcentagem destinada ao esporte e ao lazer separadamente.

De acordo com o gestor o Departamento de Esporte não atende 

adequadamente a população, sendo que as principais dificuldades apontadas 

são a falta de infra-estrutura (recurso humano e material), ocasionada pelo baixo 

orçamento e a falta de parcerias com outros órgãos.

4.4 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Com a maior população da Região Metropolitana de Curitiba, 252.000 

habitantes (IBGE 2005) e com uma área territorial maior que a cidade de 

Curitiba, São José dos Pinhais conta com um órgão exclusivo para o esporte e 

lazer chamada Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), esta 

constituída há 14 anos. O atual Secretario, Amarildo Rosa, tem formação 

acadêmica em Teologia, com experiência anterior na administração privada.
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A SEMEL está dividida em 5 departamentos: Esporte, Recreação e Lazer, 

Esporte de Rendimento, Esportes Populares e Eventos Populares. Contudo a 

estrutura apresenta-se centraiizada, não havendo divisões descentraiizadas. A 

Secretaria esta composta por 83 funcionários, sendo 21 professores, 34 

estagiários do ensino superior e 4 bolsistas do ensino médio. Por se tratar de 

uma Secretaria exclusiva de Esporte e Lazer, esse órgão têm autonomia total na 

tomada das decisões e na realização de suas ações. A população tem pouca 

participação nas atividades a serem desenvolvidas, sendo que a única ponte 

ocorrendo através das associações de bairro que em alguns casos reivindicam 

seus direitos junto a Secretaria, principalmente com relação aos espaços.

Os projetos desenvolvidos na área do esporte seguem duas frentes, a 

primeira é o Programa de Iniciação Desportiva Universal, onde o principal 

objetivo é trabalhar a psicomotricidade em crianças de 7 a 10 anos, em 

diferentes modalidades. O segundo projeto é a Escola de Modalidade 

Desportiva, composto por crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos, com o 

foco na iniciação esportiva, principalmente em modalidades coletivas (futebol, 

basquete, vôlei, handebol) e atletismo. Com relação ao lazer os projetos em 

desenvolvimento são, o Ônibus do Lazer e a Recreação Hospitalar, o restante 

são eventos recreacionais. Ainda existe um projeto de caminhada orientada, 

ofertado a população em geral. O número de pessoas atendidas nesses projetos 

é cerca de 83.000 pessoas/ano, já nos eventos esse numero salta para 203.200 

pessoas/ano.

O município de São José dos Pinhais participa de todos os jogos 

promovidos pelo Estado, Jogos Colegiais, Jogos da Juventude e Jogos Abertos, 

além destes participa também dos jogos Intermunicipais, Jogos das Federações 

e Jogos do SESI.

A Secretaria juntamente com a Prefeitura possui Plano de Governo 

Norteador com metas e objetivos até 2008. Ela também conta com parcerias 

entre órgãos públicos tais como: Secretaria de Promoção Social, Secretaria de 

Segurança, Secretaria do Meio Ambiente, essas parcerias ocorrem 

principalmente em eventos e projetos. A SEMEL também apresenta parcerias
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com as associações de bairros, onde estas auxiliam na administração dos 

espaços físicos. Apesar de inúmeras parcerias não existe nenhuma forma 

efetiva de apoio aos atletas de aíto-rendimento, apenas a disponibilização de 

espaços para o treinamento.

Assim como as outras cidades analisadas o financiamento para a 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer advém do Governo Municipal, com uma 

participação discreta do Governo Estadual e Federai. O orçamento total da 

SEMEL é de R$ 5.000.000, o que corresponde a 3,5% do orçamento total do 

Município. Deste montante 70% é destinado ao esporte, 15% ao lazer e 15% 

aos eventos.

De acordo com o Secretario, uma das dificuldades da SEMEL é a falta de 

investimento nas equipes de alto nível, ocasionada pela falta de patrocinadores. 

Outro ponto é que por São José dos Pinhais apresentar uma área territorial 

muito grande, existe uma grande dificuldade de atingir todas as populações. A 

Secretaria atende 70% da população, segundo o gestor esse fato ocorre peJa 

falta de espaços físicos, desta forma, para aumentar esse percentual é 

necessário o investimento na construção de novos espaços.

4.5 COMPARAÇÃO ENTRE AS CIDADES

Como caracterização da gestão, podemos observar que nas cidades 

analisadas, salve Araucária, o modelo de gestão vigente é o Simbólico Moderno 

(SP1NK, 1993), onde o poder representa a estrutura funcional tornando-se o 

mais eficiente possível, nas funções. Projetando-se um Estado prestador de 

serviços para a população, cujas questões técnicas se sobrepõem ás 

burocráticas. Este fato ocorre principalmente porque quem esta a frente dos 

órgãos responsáveis pelo esporte e lazer têm uma formação técnica {Educação 

Física) não exclusivamente burocrata. Já em Araucária o modelo de gestão é o 

Tradicional {SPINK, 1993), sendo que os burocratas sem formação técnica é 

que tomam as decisões, sem qualquer participação da população.
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Apesar de todas as cidades apresentarem mais de 100.000 habitantes, 

suas estruturas apresentam-se divididas em dois modelos, Secretarias 

(Araucária a e São José dos Pinhais) e Departamentos (Colombo e Piraquara). 

Podemos observar que as diferenças entre esses dois modelos são muito 

grandes, principalmente com relação ao tamanho da estrutura, os projetos 

desenvolvidos e o orçamento.

As estruturas administrativas das cidades de Araucária e São José dos 

Pinhais apresentam uma composição mais complexa, do que Colombo e 

Piraquara, pelo simples fato do tamanho das mesmas. Desta forma somente as 

Secretarias possuem divisões internas, bem como divisões descentralizadas, 

facilitando assim as suas administrações, já os Departamentos apresentam 

estruturas totalmente centralizadas. O ponto que mais chama atenção nas 

estruturas dos órgãos responsáveis pelo esporte e lazer, é o tamanho das 

mesmas (quadro de funcionários), onde existe uma discrepância muito grande 

em comparação das Secretarias com os Departamentos, observada no Gráfico 

1 .

Gráfico 1 - Número de funcionários das estruturas de esporte e lazer nos 

municípios.

Pinhais

□  Total
□  Estagiários
□  Professores
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A partir do Gráfico 1, destacam-se, as duas Secretarias, onde notam-se o 

maior número de profissionais envolvidos com a estrutura, enfatizando os 

professores e os estagiários do total. Ainda com relação ao Gráfico 1, São José 

dos Pinhais detém a maior estrutura das quatro cidades analisadas, isso devido 

a mesma possuir o segundo maior PIB do estado do Paraná, assim tendo mais 

recursos para investimentos.

Nos municípios observados, todos apresentaram parcerias com órgãos 

públicos, principalmente com as Secretarias de Transporte, Saúde e Educação, 

porém somente Colombo e Piraquara apresentaram parcerias com órgãos 

privados.

Sobre os projetos desenvolvidos pelas Secretarias e Departamentos, 

todas as cidades desenvolviam projetos na área do Esporte, principalmente com 

modalidades coletivas (futebol, vôlei e basquete), sendo que a maioria destes 

projetos eram de iniciação esportiva. Já na área do lazer verificou-se que não 

quase não existem projetos efetivos, e sim eventos recreativos em diversas 

regiões da cidade, contudo Colombo não apresenta nenhum tipo de atividade 

para o lazer, de acordo com o diretor este fato justifica-se principalmente pela 

falta de professores e materiais. Nestes projetos os responsáveis pela 

elaboração dos mesmos são os professores em conjunto com os coordenadores 

e diretores, na qual população não tem nenhuma participação direta na 

elaboração dessas atividades.

Com exceção de Piraquara, que participa somente dos Jogos Colegiais, 

os outros municípios participam de todos os Jogos promovidos peio Estado 

(Jogos Colegiais, Jogos da Juventude e Jogos Abertos) além de fazerem parte 

também dos Jogos das Federações e Jogos Jntermunicipais. Para os atletas de 

aJto-nível, como forma de apoio, Colombo possui Lei de Incentivo ao esporte e 

Piraquara a Bolsa Atleta. Araucária e São José dos Pinhais não têm apoio 

efetivo, apenas auxiliam com a disponibilização de espaços e em alguns casos 

dão ajuda de custos nas competições (transporte e alimentação).

Analisando a gestão pública dos órgãos responsáveis pelo esporte e 

lazer, verificou-se que as Secretarias possuem autonomia total com relação a
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tomada das decisões e realização das atividades, já os Departamentos estão 

vinculados diretamente as Secretarias, assim restringindo seu poder. Outro 

ponto importante é o fato de apenas São José dos Pinhais possuir um Plano 

Plurianual (PPA) ou Plano de Governo Norteador, tendo como objetivo orientar o 

planejamento e a gestão da administração pública para os próximos 04 anos. No 

Plano Plurianual estarão definidas as metas físicas e financeiras para fins do 

detalhamento dos orçamentos anuais. {Constituição Federal)

A porcentagem do orçamento do Município destinada ao órgão 

responsável pelo esporte e lazer, é um dos pontos mais fundamentais na 

gestão, definindo o recurso que a estrutura vai ter para investir como quadro de 

funcionários, projetos, materiais, entre outros. Mais uma vez percebemos que as 

Secretarias possuem maior orçamento, sendo Araucária contando com 2% do 

orçamento total do município e São José dos Pinhais com 3,5%. Já os 

Departamentos não atingem um por cento do orçamento do município, Colombo 

0,5% e Piraquara 0,8%.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste trabalho pudemos compreender um pouco mais sobre as 

estruturas administrativas de esporte e iazer das cidades de Araucária, 

Colombo, Piraquara e São José dos Pinhais, bem como suas gestões e seus 

projetos desenvolvidos.

Observamos que existe sim uma diferença significativa entre as 

estruturas das Secretarias e dos Departamentos de Esporte e Lazer, onde as 

Secretarias possuem uma estrutura maior e mais complexa, otimizando assim 

os recursos destinados a elas, porém ainda são muito centralizadas, com 

poucos núcleos descentralizados, não atingindo comunidades mais distantes. Já 

as estruturas dos Departamentos encontram-se em situação precária, atingindo 

uma pequena parte da população somente. De acordo com os próprios diretores 

dos Departamentos a principal dificuldade é a falta de recurso financeiro, 

ocasionando o baixo investimento em materiais, espaços físicos, manutenção e 

recursos humanos, principalmente professores capacitados.

Assim podemos concluir que para as Secretarias na temática da estrutura 

administrativa, é necessária uma reorganização estrutural, onde devem ser 

implantados novos núcleos e divisões descentralizadas, a fim de abranger a 

área de pessoas atendidas. Outro ponto é a questão de um maior investimento 

no lazer, este colocado em segundo plano em detrimento ao esporte, sendo 

necessário desenvolvendo projetos efetivos para a população e não apenas 

eventos recreativos. Já no aspecto da gestão pública existem dois pontos 

fundamentais, o primeiro é a necessidade da maior participação da população 

na elaboração das ações e atividades a serem desenvolvidas pela Secretaria, 

pois em muitos casos os projetos e eventos desenvolvidos pela mesma, não 

atingem a comunidade da forma adequada, pois não levam em consideração as 

reais necessidades da população. O segundo fato é o percentual do orçamento 

municipal destinado a Secretaria mesmo este sendo maior que os 

Departamentos, ele ainda apresenta-se irrisório em comparação com outras
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áreas como transporte, educação, saúde e cuJtura, para tanto é necessário que 

o esporte se iegitime como defende Linhales <2001).

Para os Departamentos não existe outra saída, a não ser a sua 

transformação para uma Secretaria exclusiva de esporte e lazer, pois como 

Departamentos eles não tem autonomia, dividem os recursos financeiros com 

outras áreas, ocasionando assim uma frágil estrutura, com poucos projetos, 

professores e materiais. Como Secretaria esses problemas seriam na maioria 

resolvidos, principalmente peio maior orçamento que seria destinado a ela.
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7 ANEXOS

ANEXO 1.0
Roteiro de entrevista semi-estruturado:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICAUFPR

ANÁLISE DAS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS RESPONSÁVEIS PELO 
ESPORTE E LAZER, DE ARAUCÁRIA, COLOMBO, PIRAQUARA E SÃO

JOSÉ DOS PINHAIS.

Cidade:
Data:
Número de habitantes:

Entrevistado:
Função:

Dados do responsável
Responsável:
Formação:
Experiências anteriores:

Estrutura Administrativa
1 -  Como está organizada a estrutura administrativa

a) Secretaria
b) Departamento

- Qual o nome da estrutura?

2 -  Como estão organizadas as estruturas administrativas internas
a) Departamentos? Quais?

b) Divisões? Quais?
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3 -  Existem divisões descentralizadas? Quais?
R:

4 -  Há quanto tempo esta constituída a Secretaria/Departamento de esporte e 
íazer?
R:

5 -  Quantos profissionais estão envolvidos com a estrutura?

• Cargos de confiança -
•  Administrativos -
• Professores -
• Bolsistas -
• Voluntários -
•  Outros -

6 -  Existem parcerias com outras Secretarias, Departamentos ou órgãos do 
poder público municipal? Como?
R:

7 -  Qual o nível de autonomia da Secretaria/Departamento em suas ações? 
Quais as outras instâncias que estão diretamente relacionadas à tomada de 
decisões com relação ao esporte e lazer no Município?
R:

Projetos e eventos desenvolvidos no Município.
8 -  Quais são os projetos de esporte em andamento no Município?
R:

9 -  Quais os projetos de lazer em desenvolvimento?
R:

10 -  Existem outros projetos em desenvolvimento? Quais?
R:

11 -  Quem esta responsável pela elaboração destes projetos?
R:

12 -  Número de pessoas atendidas no conjunto dos projetos desenvolvidos no 
Município?
R:
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13 -  Número de pessoas atendidas nos eventos de esporte e lazer no 
Município?
R:

14 -  Participa de Jogos promovidos pelo Estado?
□ Jogos Colegiais
□ Jogos da Juventude
□ Jogos Abertos
□ Jogos Oficiais do Estado
□ Outros

De que forma? Quem financia?
R:

Gestão pública dos municípios
15 -  Existe um plano de governo norteador da Secretaria ou Departamento? 
Qual?
R:

16 -  Qual o tipo de financiamento para o esporte e lazer?
a) Governo Federal
b) Governo Estadual
c) Governo Municipal
d) Iniciativa Privada
e) Outros:_________________________

17 -  Qual o tipo de parceria para o desenvolvimento do esporte e lazer no 
Município? Como?

a) Clubes
b) Escolas
c) Associações de bairros
d) Empresas
e) Outros

18 -  Qual é o envolvimento da população na elaboração das atividades de 
esporte e lazer pela Secretario/Departamento?
R:

19 -  Existe alguma forma de apoio/patrocínio aos atletas de alto-nível (Lei de 
Incentivo ao Esporte e Lazer)? Qual?
R:

20 -  Qual é o PIB do Município?
R:
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21 -  Qual a porcentagem do orçamento do Município é destinada à 
Secretaria/Departamento de Esporte e Lazer?
R:

22 -  Qual o orçamento total da Secretaria/Departamento de esporte e lazer?
R:

23 -  Quanto deste orçamento é destinado ao:

• Esporte de Alto Rendimento

• Lazer

• Esporte Educacional

• Outros

24 -  Quais as principais dificuldades e vantagens encontradas por esse modelo 
de estrutura?
R:

25 -  Você como gestor, acredita que este tipo de estrutura de esporte e lazer, 
atende adequadamente a população? Por quê?
R:


