
 

TUTORIAL PARA PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO DE 

PESQUISA REFERENTE AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS EM MÃOS 

- O questionário é composto por seis abas, que se referem a temas específicos. 

a) Dados da entidade 

Pede informações gerais sobre a entidade em questão, como endereço, site, nome 

da entidade, se é departamento ou secretaria, por exemplo. 

b) Governança 

Os recursos nesta categoria descrevem características em relação às ações do 

órgão para a comunidade em geral, adotando para este fim, boas práticas de 

governança. 

Inclui questões a respeito de transparência (se há site e onde são publicados, 

projetos, políticas, plano plurianual, legislação esportiva, ações, estrutura 

organizacional, plano de diretrizes e metas); prestação de contas; equidade e 

democracia (sobre a existência de um Conselho Municipal). 

c) Recursos Humanos 

Esta dimensão visa caracterizar os gestores e o quadro funcional envolvidos com o 

órgão máximo do esporte em questão. Há questões relacionadas à formação 

escolar, experiência profissional, faixa salarial, cursos de capacitação de gestores e 

profissionais que trabalham na entidade. Além disso, há questões relativas ao 

tamanho da equipe: detalhando, em termos numéricos, o tipo de vínculo e a função 

de cada funcionário. 

d) Política para o esporte 

Esta dimensão pretende compreender aspectos vinculados à legislação, aos 

recursos financeiros, à gestão e à articulação política, ao planejamento, à execução, 

à avaliação das políticas públicas de esporte, à infraestrutura e à cultura esportiva 

vinculadas ao órgão em questão. 

Inclui questões relacionadas à legislação que regulamenta o funcionamento do 

órgão e da política de esporte (se houver); quais as formas de formulação das 

ações e como a comunidade participa disso; quais os valores e de onde vêm os 

recursos financeiros para órgão; quantas pessoas são inscritas e atendidas nas 

atividades oferecidas; como é feita a avaliação das ações e em qual intervalo de 

tempo é realizada. 

e) Instalações 



 

Esta dimensão está relacionada aos espaços e equipamentos disponibilizados para 

prática esportiva de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, tendo por 

objetivo identificar a quantidade e a qualidade dessas instalações. 

É importante ter em mãos um diagnóstico (se houver) sobre a estrutura dos 

espaços físicos destinados à prática esportiva, para dizer quantas quadras, campos, 

piscinas e outras estruturas existem, sob responsabilidade do órgão. 

f) Cultura Esportiva 

Esta dimensão está relacionada a cultura esportiva local, com o objetivo de 

identificar qual(is) modalidade(s) esportiva(s) é/são mais praticada(s), ou que 

possuem maior possibilidade de ser potencializada em cada estado/município. 

É importante ter em mãos dados sobre quais são as modalidades praticadas pela 

população e quais são as modalidades oferecidas pelo órgão. 


