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responsável pela organização, sistematização e produção do documento, tendo procurado 
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dos participantes ao manifestarem seus desejos quanto ao conteúdo.
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a novas contribuições, recomendações, sugestões e encaminhamentos, sempre com o propósito de 
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Esse documento apresenta a Política de Esportes do Paraná, a Lei nº 17.742/2013,  
que dispõe sobre a Política de Incentivo ao Esporte no Estado do Paraná,  

e o Decreto nº 8560/2017, que regulamenta a Lei nº 17.742/2013 e institui  
o Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte – PROESPORTE.
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MENSAGEM  
DO 
GOVERNADOR

A renovação e um compromisso único.

Desde o início de nossa administração, 
a política de esportes, assim como das 
demais áreas do governo, é voltada para 
o desenvolvimento social de todos os 
paranaenses.

Em resumo, é o que deveriam pretender 
todos os homens e mulheres que ocupam 
cargos públicos em nosso Brasil.

Renovando-se a cada dia, como a vida 
nos exige como cidadãos responsáveis 
e, da mesma forma, administradores 
de um dos Estados mais dinâmicos 
do país, revitalizamos a política para 
o setor de esportes, priorizando-o 
como fundamental para o bem viver da 
sociedade.
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Para mim, esta questão faz parte do meu 
cotidiano desde a infância, o esporte é 
uma bússola de vida e de convivência, 
como praticante e como aficionado.

Por isto, a determinação de diretrizes 
de uma política que envolva todos 
os setores do esporte no Paraná, a 
começar pelo público, mas com a 
parceria fundamental do setor privado 
e, igualmente, nossos 399 municípios, 
escolas, professores e profissionais de 
educação física, federações esportivas, 
clubes, academias, e, sobretudo, atletas, 
é algo natural. E necessário.

Outra prática da qual não abro mão é 
a democratização da forma e conteúdo 
para dinamizarmos o Paraná. Em síntese, 
isto quer dizer: ouvir a sociedade.

Como sempre, deste diálogo vamos 
fortalecer nosso plano de ações, capaz de 
dinamizar o que já estamos realizando, 
viabilizar e concretizar ideias para 
inovarmos e melhoramos nossa política 
do setor. O importante é a sociedade 
nos fornecer o seu tônus com o mesmo 
objetivo: o pleno desenvolvimento 
socioeconômico do Paraná.

Nossa certeza é que esta nova Política de 
Esportes do Paraná será capaz de gerar 
ainda mais resultados positivos para 
todos e em especial para a comunidade 
esportiva, em uma proposta pública e 
cooperada no desenvolvimento social.

Os desafios, especialmente no setor 
público, e não só no setor de esportes, 
mas em todos, são inúmeros e diários. 
Porém, nos acalenta uma certeza: desde 

2011, a cada dia, estamos construindo 
um Paraná melhor para todos os 
paranaenses.

E vivemos atualmente uma situação que 
nos permite ser otimistas em relação 
ao Paraná de hoje e do que virá. Tenho 
muito orgulho de nossa parcela de 
contribuição para este futuro promissor.

Beto Richa
Governador do Paraná

Política de Esportes do Paraná 9
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MENSAGEM  
DO 
SECRETÁRIO  
DO ESPORTE E 
DO TURISMO

Em 2015 recebi o convite do Governador 
Beto Richa para integrar sua equipe de 
Governo à frente da Secretaria de Estado 
do Esporte e do Turismo durante sua 
segunda gestão. Convite irrecusável, 
que refletia confiança em minha história 
profissional e política, e que guardava 
em si uma grande responsabilidade 
e desafio! Percebi, então, que eu e o 
Governador Beto Richa caminhamos 
na mesma direção, ou seja, ambos 
temos a compreensão de que o esporte 
é elemento chave para contribuir 
com a otimização dos investimentos 
em diferentes frentes: segurança, 
saúde, educação, igualdade social e 
oportunidade de dinamizar o turismo.
 
É então que surge, pra mim, o verdadeiro 
desafio: Como é possível melhorar o 
que já está bom? De que forma eu 
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poderia contribuir ainda mais para o 
desenvolvimento do Esporte no estado, 
levando em consideração a qualidade 
do que já vinha sendo feito? 

Desafio feito, desafio aceito!

Ao chegar tomei conhecimento de 
vários programas, projetos e atividades 
já consolidados junto à comunidade 
esportiva e outros em construção. Além 
de dar prosseguimento ao que já existia 
buscando a excelência nos resultados, 
como inovar? Como seria possível 
melhorar, ainda mais, a gestão de uma 
pasta que já vinha experimentando 
o sucesso, desde 2011 quando o 
Governador devolveu o status de 
Secretaria ao Esporte?

Foi então que percebi que, às vezes, para 
avançar é preciso buscar o essencial!

Por isso dei início, em 2015, com o apoio 
do Governador Beto Richa, ao Programa 
Paraná Mais Esporte. O embasamento 
dessa iniciativa estava em nossa 
percepção conjunta da necessidade de 
uniformizar e democratizar, ainda mais, 
o Esporte no estado.

Entre as ações desenvolvidas no Pro-
grama, realizamos inúmeros seminários 
regionais, consultando e ouvindo as 
comunidades locais e os diversos agentes 
envolvidos com o Sistema Esportivo 
Estadual, entendendo suas demandas. 
Tal análise foi complementada com 
a realização, na sequência, de um 
Diagnóstico do Cenário Estadual 
Esportivo, por meio de pesquisas 
direcionadas à todos os municípios para-
naenses, e com o excelente índice de 

participação de 93,47% dos municípios, 
possibilitando, assim, a construção de 
uma leitura detalhada em relação à essa 
temática.

Essa realidade nos possibilitou 
compreender a importância de se 
desenvolver, com a participação da 
comunidade esportiva, a Política de 
Esportes do Paraná. Decifrar que Esporte 
queremos para os paranaenses e, 
posteriormente, apreender qual o papel 
de cada ator social dentro do que vem a 
ser o Sistema Esportivo do Paraná!

Aqui reside a essência de tudo! Perceber 
que o foco de toda a ação esportiva é 
o ser humano; Compreender a presença 
necessária do Esporte na biografia de 
cada um, garantindo assim qualidade 
de vida em sua plenitude seja pelo lazer, 
pela saúde, ou pela busca de resultados 
em competições esportivas; Vivenciar o 
Esporte como uma das forças motrizes 
do ser humano, e por que não, como 
um dos elementos chave para a vida 
em sociedade e, por fim, interpretar de 
que forma o Esporte deve ser abordado 
e desenvolvido nas mais diferentes 
fases da vida de cada um! E é a essa 
compreensão da abrangência e definição 
da Política de Esportes do Paraná que 
convido a todos a se debruçarem nas 
próximas páginas!

Douglas Fabrício 
Secretário de Estado do Esporte  
e do Turismo

Política de Esportes do Paraná 11

caderno esporte 2018 2.indd   11 14/03/2018   17:00



12

caderno esporte 2018 2.indd   12 14/03/2018   17:00



POLÍTICA  
DE ESPORTES 

DO PARANÁ
Fo

to
: L

ei
la

 N
un

es

13Política de Esportes do Paraná

caderno esporte 2018 2.indd   13 14/03/2018   17:00



 F
ot

o 
Jo

si
 S

ch
m

id
t

AMIGO(A)          LEITOR(A)!
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AMIGO(A)          LEITOR(A)!

Mas, por quê propor uma Política de Esportes 
do Paraná? Por reconhecermos a existência de 
um grande problema, que seguramente impacta 
em todo o processo do desenvolvimento 
esportivo do Paraná: a falta de um norte, de uma 
matriz, que aponte a direção para onde todos 
devem seguir, conforme alguma orientação 
comum a todos. Afinal, o que queremos com o 
esporte? Onde queremos chegar?

O ponto focal é o ser humano, o indivíduo, e 
para o Estado, o cidadão, no exercício do seu 
pleno direito – o acesso ao esporte.

Apesar de não aparentar, estamos tratando 
de um campo complexo e multifacetado, cuja 
oferta se dá contextualizada numa visão 
sistêmica e integrada, que prevê a necessária 
articulação dos 3 setores: o governo, a iniciativa 
privada e as organizações não governamentais, 
envolvendo atores governamentais e não 
governamentais.

Como será possível observar, o grande 
marco da Política de Esportes do Paraná ora 
apresentada é a proposta da construção e a 
perspectiva da consolidação de uma MATRIZ 
DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 
DO PARANÁ, e concomitantemente a identi-
ficação de metodologias adequadas à cada 
um dos estágios apresentados na matriz, 
possibilitando aos gestores e profissionais 
que atuam com o esporte visualizar de forma 
cristalina a sua participação e importância no 
processo de construção de um Estado mais 
esportivo e com objetivos claros.

Queremos tê-lo não somente como leitor, mas 
como colaborador na difusão dessa ideia. Fica 
o convite. A caminhada é saudável, a direção 
é clara e o percurso é seguro. Só precisamos 
de vontade, tempo e da sua companhia. Venha 
conosco!

Que bom que esse documento chegou até as 
suas mãos. E se você o recebeu, iniciou a 
leitura e veio até aqui é porque o assunto 
despertou o seu interesse. Se o interessa, a 
continuidade da sua leitura e a compreensão 
desse conteúdo por você muito nos interessa. 
Para mantê-lo conosco vamos nos antecipar 
em resumir o conteúdo que você encontrará 
aqui e manifestar a nossa real intenção com a 
proposta.

Primeiramente deixamos claro que não se trata 
de uma política institucional governamental, 
com o seu plano de ações, objetivos e metas 
governamentais, mas uma política sistêmica 
proposta pelo Governo do Estado, que prevê 
a concepção e o funcionamento do sistema 
esportivo do Paraná como um todo integrado.

Se trata de uma ideia transversal no tempo e no 
espaço, podendo ser perfeitamente visualizada 
no hoje ou no amanhã, não somente pelas 
ações do Governo do Estado, mas também dos 
Municípios (sejam estes de pequeno, médio ou 
grande porte), das escolas, clubes, academias, 
condomínios, enfim, onde quer que se faça, 
pratique ou promova o esporte.

Isso porque essa Política de Esportes do 
Paraná traz conteúdos comuns a todos na 
oferta dos seus serviços esportivos, e mais, 
porque esses conteúdos são também comuns 
às necessidades humanas no processo indi-
vidual de aprendizagem e desenvolvimento 
esportivo.

Política de Esportes do Paraná 15
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A Política de Esportes do Paraná que passa a 
ser apresentada nesse documento traz nas 
suas linhas, entrelinhas e intenções as se-
guintes características:

 
Aspectos Centrais: a proposta inovadora de 
uma Matriz de Desenvolvimento do Esporte 
enquanto Política Pública para o esporte 
do Paraná; um viés desenvolvimentista e 
de universalização do esporte apoiado no 
conhecimento científico; uma visão sistêmica 
que requer ações articuladas e integradas;

Centro Profundo: o esporte como um direito 
de todos; o indivíduo como ponto focal; a 
aprendizagem e o desenvolvimento motor 
como recorte temporal e desencadeado em 
estágios na vida do indivíduo; 

POLÍTICA DE 
ESPORTES  
DO PARANÁ
Características  
e reflexões iniciais
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Alguns Esclarecimentos: o plano de ações 
a ser delineado a partir da política, por 
qualquer um dos agentes (públicos, privados 
ou do terceiro setor), deverá ser multifocal 
e permitir a intersetorialidade; a força do 
consenso sobre a importância da ideia aqui 
apresentada e a compreensão sobre o quanto 
a sua implementação é factível deve ser 
construída e consolidada por todos os atores 
(governamentais e não governamentais) que 
integram o sistema esportivo do Paraná; o 
processo é contínuo e demanda ações a serem 
implementadas em curto, médio e longo prazo.

Cabe salientar que o processo de produção e 
construção da Política de Esportes do Paraná 
é substancialmente composto por conteúdos 
apoiados no conhecimento teórico, técnico 
e na experiência prática sobre o esporte, 
inclusive acerca do seu próprio conceito e 
espelha reflexões atuais quanto ao seu valor 
na sociedade contemporânea, tendo contado 
com a participação de representantes dos 
mais diversos segmentos que desenvolvem o 
esporte do Paraná.
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Política de educação física e esporte  
orientada para resultados diz respeito  
a todas as partes interessadas, inclusive  
aos órgãos nacionais encarregados  
do esporte, da educação, da juventude e da 
saúde; às organizações intergovernamentais 
e não governamentais; às federações 
esportivas e aos atletas, assim como ao 
setor privado e aos meios de comunicação.

DECLARAÇÃO 
DE BERLIN,
2013 (UNESCO)
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Segundo a UNESCO 1:

• O esporte e a educação física são instrumentos 
importantes para a formação de valores, a socia-

lização e o desenvolvimento humano; 

• Não existe melhor ferramenta para promover o 
diálogo e a cooperação do que o esporte;

• A prática esportiva reforça valores positivos, 
como o jogo limpo (fairplay), o companheirismo e 

o espírito de equipe;

• A educação física e o esporte, ministrados por 
sistemas formais e não formais de ensino, 

proporcionam o aprendizado de regras mínimas 
de convivência, além do respeito ao próximo;

• A prática esportiva também leva a estilos de 
vida mais sustentáveis e saudáveis e, conse-

quentemente, a uma redução na demanda e na 
sobrecarga por serviços públicos de saúde e de 

segurança pública;

• O esporte é um instrumento que permite a 
autodescoberta, o aumento da autoconfiança e 

da autoestima, mas é também um meio poderoso 
de mobilização, ao reunir pessoas de diferentes 

crenças, culturas e origens étnicoraciais;

• As competições esportivas internacionais, 
além de oferecer entretenimento, reforçam a 

construção da identidade cultural e do senti-
mento de pertencimento dos povos.

1 A UNESCO e o esporte. p.2.  
Texto com apresentação adaptada a partir da 

redação original. Disponível em:<http://unesdoc.
unesco.org/images/0022/002213/221313POR.

pdf>. Acesso em: 20 mai. 2016.
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CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL
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CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Ano CXXVI – n°191-A 

5 de Outubro de 1988

TÍTULO VIII  
Da Ordem Social

CAPÍTULO III   
Da Educação, da Cultura  

e do Desporto

SEÇÃO III  
Do Desporto
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Ano CXXVI – n°191-A 

5 de Outubro de 1988

TÍTULO VIII  
Da Ordem Social

CAPÍTULO III   
Da Educação, da Cultura  

e do Desporto

SEÇÃO III  
Do Desporto

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas 
desportivas formais e não formais, como direi-
to de cada um, observados:

I. a autonomia das entidades desportivas diri-
gentes e associações, quanto a sua orga-
nização e funcionamento;

II.  a destinação de recursos públicos para 
a promoção prioritária do desporto edu-
cacional e, em casos específicos, para a do 
desporto de alto rendimento;

III. o tratamento diferenciado para o desporto 
profissional e o não profissional;

IV. a proteção e o incentivo às manifestações 
desportivas de criação nacional;

§1º. O Poder Judiciário só admitirá ações 
relativas à disciplina e às competições 
desportivas após esgotarem-se as ins-
tâncias da justiça desportiva, regulada em 
lei;

§2º. A justiça desportiva terá o prazo máximo 
de sessenta dias, contados da instauração 
do processo, para proferir decisão final;

§3º. O Poder Público incentivará o lazer, como 
forma de promoção social.

Política de Esportes do Paraná 23
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CONSTITUIÇÃO  
DO ESTADO  

DO PARANÁ
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CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO  
DO PARANÁ

DIOE – DIÁRIO OFICIAL N° 3116 
5 DE OUTUBRO DE 1989

CAPÍTULO II 
DA EDUCAÇÃO, DA SAÚDE E DO 

DESPORTO

SEÇÃO III  
DO DESPORTO
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DIOE – DIÁRIO OFICIAL N° 3116 
5 DE OUTUBRO DE 1989

CAPÍTULO II 
DA EDUCAÇÃO, DA SAÚDE E DO 

DESPORTO

SEÇÃO III  
DO DESPORTO

Art. 197. É dever do Estado fomentar as 
atividades desportivas em todas as suas 
manifestações, como direito de cada um, 
assegurando:

I. autonomia das entidades desportivas 
e associações, quanto à organização e 
funcionamento;

II. destinação de recursos públicos para 
a promoção prioritária do esporte 
educacional e amador;

III. incentivo a programas de capacitação 
de recursos humanos, à pesquisa e ao 
desenvolvimento científico aplicado à 
atividade esportiva; 

IV. criação de medidas de apoio e valorização 
do talento desportivo;

V. estímulo à construção, manutenção 
e aproveitamento de instalações e 
equipamentos desportivos e destinação 
de área para atividades desportivas, 
nos projetos de urbanização pública, 
habitacionais e nas construções escolares;

VI. tratamento diferenciado para o desporto 
profissional e não profissional;

VII. equipamentos e instalações adequados à 
prática de atividades físicas e desportivas 
pelos portadores de deficiência.

Art. 198. Caberá ao Estado estabelecer e 
desenvolver planos e programas de construções 
e instalações desportivas comunitárias para a 
prática do desporto popular.

Art. 199. O Poder Público incentivará o lazer, 
como forma de promoção social.
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PARTE I
INTRODUÇÃO

Ao abrirmos o texto dessa proposta de uma nova política pública para 
o esporte do Paraná com o texto constitucional Federal e Estadual,  

e com algumas diretrizes apresentadas pela UNESCO para o esporte, 
queremos dar ênfase aos aspectos institucionais nos quais nos 

apoiamos, como organização que integra o movimento esportivo 
internacional, porém com ações locais, capazes de envolver e mobilizar 

aproximadamente 11 milhões de pessoas, o que representa, segundo 
CENSO do IBGE no ano de 2010, a população do Estado do Paraná.

Sob esse aspecto, queremos inicialmente apresentar o Estado do 
Paraná e sua população em números como o pano de fundo na elabo-

ração e desenvolvimento da proposta que trazemos como a nova 
Política de Esportes do Paraná.
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I.1
O PARANÁ  
EM NÚMEROS

2 Censo 2010. 8.912.692 pessoas residem em áreas urbanas, enquanto 
1.531.834 residem em áreas rurais. Disponível em:<http://www.ibge.gov.
br/home/estatistica/populacao> Acesso em: 24 mai. 2016.

Situado na Região Sul do país, o Paraná é um 
dos 26 estados do Brasil. Tem 399 municípios, 
sendo que a capital é a cidade de Curitiba.

FIGURA 1 – MAPA DO PARANÁ

Segundo o IBGE - Censo de 2010, ao todo são 
10.444.526 habitantes, sendo que 5.130.994 
são homens e 5.313.532 são mulheres. Dessa 
população, 85,33% pessoas residem em áreas 
urbanas dos 399 municípios2.

Entre os municípios mais populosos estão: 
Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, 
Cascavel, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, 
Colombo, Guarapuava, Paranaguá, Apucarana, 
Toledo, Araucária, Pinhais e Campo Largo.

PARANÁ

Estado de São Paulo

Estado de Santa Catarina
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É importante perceber que tanto os maiores 
quanto os menores municípios do Estado, 
estão localizados em diferentes regiões, e que, 
como se não bastasse a diferença populacional, 
carregam um conjunto de outras diferenças 
culturais, étnicas e sociais.

Há também grandes diferenças no perfil eco-
nômico dos municípios e das regiões do Estado. 
Segundo o IPARDES,

As economias dos municípios da Região 
Metropolitana de Curitiba estão entre as 

maiores do Estado. Em razão do dinamismo da 
indústria e dos serviços, Curitiba e São José dos 
Pinhais são os municípios mais representativos 

no PIB do Paraná. No interior do Estado, Londrina 
e Maringá têm forte presença da agroindústria 
e dos serviços e, em Foz do Iguaçu, sobressaem 
as atividades ligadas ao turismo e à produção 
de energia elétrica. Já no litoral, Paranaguá se 

destaca pelas atividades ligadas ao Porto4.

Assim sendo, considerando que dos 399 
municípios do Paraná, 211 têm população 
menor que 10.000 habitantes, e apenas 15 
com população acima de 100.000 habitantes, 
é possível levantar a hipótese de que, mesmo 
que haja uma tendência à globalização e 
padronização nos hábitos de consumo em razão 
dos avanços na tecnologia da comunicação e da 
informação, tais hábitos, estilo de vida, desejos 
e necessidades das pessoas, em cada uma 
dessas 399 cidades se distinguem, impactando 
sobremaneira na relação que cada uma dessas 
comunidades e seus integrantes tem com o 
esporte, o consome, o aprecia e o pratica.

3 <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao>. Acesso em: 24 
mai. 2016. 

4 <http://www.ipardes.gov.br/index.php?pg_conteudo=1&cod_
conteudo=1>. Acesso em: 20 mai.2016.

Veja abaixo a tabela demonstrativa dos muni-
cípios mais populosos do Paraná3:

TABELA 1 – MUNICÍPIOS MAIS  
POPULOSOS DO PARANÁ

Município População

Curitiba 1.751.907

Londrina 506.701

Maringá 357.077

Ponta Grossa 311.611

Cascavel 286.205

São José dos Pinhais 264.210

Foz do Iguaçu 256.088

Colombo 212.967

Guarapuava 167.328

Paranaguá 140.469

Apucarana 120.919

Toledo 119.313

Araucária 119.123

Pinhais 117.008

Campo largo 112.377
FONTE: IBGE - Censo 2010

Na outra ponta temos os menores municípios 
do Paraná, destacando 5 deles:

TABELA 2 – MUNICÍPIOS MENOS  
POPULOSOS DO PARANÁ

Município População

Nova Aliança do Ivaí 1.377

Jardim OIinda 1.461

Santa Inês 1.878

Miraselva 1.889

São Manuel do Paraná 2.083
FONTE: IBGE - Censo 2010
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 I.1.1 Mosaico étnico-racial

A população paranaense é formada por 
descendentes de diversas etnias, entre elas 
os poloneses, italianos, alemães, ucranianos, 
holandeses, espanhóis, japoneses, árabes 
e portugueses, e também os migrantes 
oriundos dos estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais que 
compõem, na sua maioria, o mosaico étnico do 
povo do Paraná.

Mais recentemente, com a chegada de 
refugiados ao Brasil, seja pela procura por 

TABELA 3 – COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO CONFORME COR/RAÇA

Cor / Raça Homens Mulheres Total
Branca 3.553.549 3.790.573 7.344.122

Preta 177.540 153.290 330.830

Amarela 59.619 63.586 123.205

Parda 1.327.317 1.293.061 2.620.378

Indígena 12.928 12.987 25.915

Sem declaração 41 35 76
FONTE: IBGE - Censo 2010

um país de asilo, seja por meio de programas 
de reassentamento internacional, ou ainda 
na busca por um país de oportunidades, 
temos vivido um momento de novos fluxos 
migratórios, com a chegada de haitianos, 
senegaleses, coreanos e outros, com impactos 
na miscigenação populacional (e cultural) do 
nosso Estado.

A composição de toda a população, conforme 
cor/raça, em ambos os sexos, pode ser 
observada na tabela a seguir:
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5 PNAD-2013 - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Investiga 
anualmente, de forma permanente, características gerais da população, 
de educação, trabalho, rendimento e habitação e outras, com 
periodicidade variável, de acordo com as necessidades de informação 
para o País, como as características sobre migração, fecundidade, 
nupcialidade, saúde, segurança alimentar, entre outros temas. 
Disponível em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
trabalhoerendimento/pnad2014/default.shtm>.  
Acesso em: 20 mai. 2016.

I.1.2 Distribuição etária:

Quanto à composição etária, a população para-
naense5 se distribui da seguinte forma:

TABELA 4 – COMPOSIÇÃO ETÁRIA DA POPULAÇÃO

Grupo etário Total

Crianças com idade entre 00 e 03 anos 575.903

Crianças com idade entre 04 e 05 anos 306.146

Crianças 06 a 10 anos 756.288

Crianças e adolescentes entre 11 e 14 anos 658.526

Adolescentes entre 15 e 17 anos 537.670

Adultos com idade entre 18 e 19 384.926

População adulta com idade entre 20 e 59 anos 6.400.632

Terceira idade acima de 60 anos 1.401.449
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Notas sobre a Tabela 5:

1. O mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa 
de ensino.

2. Não inclui estabelecimento com turmas exclusivas de 
Atendimento Complementar ou Atendimento Educacional 
Especializado (AEE).

3. O total dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental inclui os 
estabelecimentos com pelo menos uma matrícula em turmas 
da 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental de 8 anos ou em turmas 
do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de 9 Anos de ensino 
Regular e Especial.

4. O total dos Anos Finais do Ensino Fundamental inclui os 
estabelecimentos com pelo menos uma matrícula em turmas 
da 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental de 8 anos ou em turmas 
do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de 9 anos de ensino 
Regular e Especial.

5. O total do Ensino Médio inclui os estabelecimentos com pelo 
menos uma matrícula no Ensino Médio Propedêutico, Curso 
Técnico (Ensino Médio) Integrado à Educação Profissional 
ou Ensino Médio Normal/Magistério de Ensino Regular e 
Especial.

I.1.3 Estabelecimentos que 
compõem a rede estadual,  
na educação básica:

Para que possamos compreender o tamanho do 
universo escolar no Estado do Paraná, trazemos 
abaixo alguns números apresentados para a 
Educação Básica como resultado do Censo 
Escolar de 2015, pela Secretaria de Estado da 
Educação.

TABELA 5 - NÚMERO DE ESCOLAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 
E ETAPA DE ENSINO - ENSINO REGULAR, ESPECIAL E EJA6

Etapa de ensino TOTAL Estadual Federal Municipal Privada
Creche 3.350 1 1 1.815 1.533

Pré-escola 4.991 33 1 3.325 1.632

Anos iniciais 4.371 41 - 3.176 1.154

Anos finais 2.500 1.918 1 37 544

Ensino médio 1.962 1.513 29 - 420

Educação profissional –  
Curso técnico concomitante

86 1 1 - 84

Educação profissional –  
Curso técnico subsequente

400 216 15 - 169

 FONTE: Seed/Sude/Diplan - Coordenação de Informações Educacionais. 

6 Fonte: Seed/Sude/Diplan - Coordenação de Informações Educacionais.
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Os estudantes da Educação Básica no Paraná 
estão assim distribuídos:

TABELA 6 – SITUAÇÃO ESCOLAR POR FAIXA ETÁRIA
 

Grupo etário População7 Situação escolar8

Crianças com idade  
entre 00 e 03 anos

575.903 174.131 matriculados em creche

Crianças com idade  
entre 04 e 05 anos 

306.146 219.791 matriculados na pré escola

Crianças com idade  
entre 06 a 10 anos

756.288
787.072 matriculados no ensino fundamental -  
anos iniciais

Crianças e adolescentes  
entre 11 e 14 anos

658.526
658.897 matriculados no ensino fundamental -  
anos finais

Adolescentes  
entre 15 e 17 anos

537.670
471.466 matriculados no ensino médio 
66.178 matriculados no ensino técnico/
profissionalizante

Notas sobre a Tabela 6:

1. Observa-se uma diferença numérica entre as colunas 
População e Situação Escolar, por Grupo etário e total, que 
deve ser atribuída à opção feita pela utilização dos últimos 
números disponíveis do PNAD (que se refere à população 
de 2013) e do Censo Escolar (que se refere ao número de 
matrículas/situação escolar de 2014). Não foram encontrados 
números equivalentes e atuais para um único ano, o que 
provocou esse “descompasso” numérico. 

2. Ainda conforme informações obtidas junto à Secretaria 
de Estado da Educação9, o Estado do Paraná tem 5.564 
Professores de Educação Física que atuam na Educação 
Básica em escolas públicas estaduais.

7 PNAD-2013 - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. 
Disponível em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
trabalhoerendimento/pnad2014/default.shtm>. Acesso em: 20 mai. 2016.

8 Censo Escolar 2014. Disponível em:<http://portal.inep.gov.br/basica-
censo>. Acesso em: 24 mai. 2016. 

9 <http://www4.pr.gov.br/escolas/numeros/index.jsp>. Acesso em: 30 
mai. 2016.
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I.1.4 Estrutura clubística:

Segundo a Confederação Brasileira de Clubes 
(CBC), são aproximadamente 610 clubes so-
ciais e esportivos sendo que desses, 29 são 
associados da CBC10.

I.1.5 Ensino superior:

Segundo dados do SINEP, são 360.424 alunos 
matriculados no ensino superior presencial 
no Paraná11, em uma das 208 Instituições de 
Ensino Superior entre Universidades Pública 
e Privada, Faculdades, Centros Universitários 
e Institutos Federais geograficamente muito 
bem distribuídas em todo o Estado.

Destas, 46 oferecem cursos de Educação 
Física12 formando (e colocando no mercado de 
trabalho) anualmente aproximadamente 1.500 
profissionais. Nessa área são 07 Universidades 
Estaduais subdivididas em 17 campus, tota-
lizando 24 Instituições Públicas Estaduais 
de Ensino Superior13. São oferecidos ao todo 
09 cursos de Educação Física na qualidade 
presencial e outros 09 em EAD.

10 <http://cbc-clubes.com.br/site/>. Acesso em: 20 mai. 2016.

11 <http://www.sinepepr.org.br/estatisticas/estatisticas.html> - SINEP 
– dados de 2013 – são 51.997 nas Universidades Federais / 67.078 nas 
Universidades Estaduais / 2.753 nas Universidades Municipais / 238.596 
nas Universidades Privadas. Acesso em 30 mai. 2016.

12 <http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em: 30 mai. 2016.

13 <http://www.seti.pr.gov.br>. Acesso em: 20 mai. 2016.

Fo
to

: I
go

r C
or

re
a

38

caderno esporte 2018 2.indd   38 14/03/2018   17:00



I.1.6 Profissionais de  
Educação Física:

Segundo o Conselho Regional de Educação 
Física 9ª Região (CREF 9), são 26.586 profis-
sionais de Educação Física cadastrados, 
atuando como líderes na prática do esporte 
em seus locais de trabalho nas mais diversas 
instituições e áreas de atuação: academias, 
clubes, escolas, empresas, associações, par-
ques, praças, eventos e outras.

I.1.7 Organização Institucional 
dos Esportes (Entidades de 
Organização do Desporto / 
Federações Desportivas e 
Paradesportivas):

As Federações Esportivas e Paradesportivas 
são Organizações Não Governamentais que 
desenvolvem determinada modalidade. Ao 
todo são 28 federações esportivas olímpicas, 
18 vinculadas e reconhecidas junto ao Comitê 
Olímpico do Brasil, 02 somente reconhecidas, 
e 34 outras federações ou associações 
esportivas.

Quanto ao paradesporto oficialmente são 
25 Federações, sendo que destas 19 são 
específicas para organização do parades-
porto em determinadas modalidades, e 06 
são Federações que organizam esportes 
tradicionais (regulares), e que possuem um 
departamento ou pessoa especializada na área 
para aquele esporte específico.

Ao todo são 87 entidades que organizam dife-
rentes modalidades esportivas no Paraná.
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I.2
ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES 
PRELIMINARES

De todos os dados até aqui apresentados é 
possível observar que a diversidade popu-
lacional, étnica, territorial, cultural, escolar e 
econômica infere aos diferentes municípios 
e regiões do Estado do Paraná uma carac-
terística plural, singular e diferenciada, e 
que, entrecruzada com a oferta de produtos 
e serviços esportivos, certamente impacta 
na formulação e implementação de políticas 
públicas para o esporte.

Assim sendo, para que possamos realmente 
compreender os gostos, os desejos e as 
necessidades esportivas da nossa população, 
primeiramente é fundamental dedicar algum 
tempo em procurar compreender, nos diversos 
segmentos populacionais, quais são os 
interesses, opiniões, desejos, necessidades 
e estilo de vida, o que requer, na dinâmica 
do desenvolvimento social, um constante e 
aprofundado processo de investigação.

40
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Isso tudo nos faz pensar também na impor-
tância e necessidade da aproximação institu-
cional entre as organizações e os agentes que 
oferecem o esporte e os beneficiários dos ser-
viços esportivos, além de chamar a atenção 
para a concepção de princípios fundamentais, 
valores, objetivos e diretrizes alinhadas, 
impactando nos planos de ação e concorrendo 
para o desenvolvimento sinérgico e sustentável 
do esporte e, consequentemente, da sociedade 
paranaense, prioritariamente nos aspectos 
educacionais, sociais, ambientais, de saúde, 
segurança pública, e do próprio esporte em si 
mesmo. 

Essas considerações nos levam a refletir 
sobre a importância da prática do exercício, 
da atividade física e do esporte na vida das 
pessoas! Por que as pessoas praticam o 
esporte? Qual é a importância do esporte na 
sociedade? Qual é o papel de uma Secretaria 
de Esporte na oferta dos serviços esportivos 
à sua população? O que os governos tem a 
ver com isso? Seria, uma Secretaria Estadual, 
com seus recursos orçamentários do tesouro 
estadual, com seu portfólio de programas, 
projetos e atividades, capaz de dar conta de 
todas essas demandas? Por que pensarmos 
numa Política Pública destinada ao esporte? 
Vejamos a seguir.
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I.3
O ESPORTE  
NA SOCIEDADE

Em 201414, durante o evento Brasil Sport 
Market (Fórum Permanente de Gestão e  
Marketing Esportivo), em pleno clima de Copa 
do Mundo (Futebol), foi anunciado que o PIB do 
esporte no país cresceu a taxas anuais de 7,1% 
entre 2007 e 2011, muito acima dos 4,2% da 
economia como um todo.

Nessa perspectiva, a previsão apresentada era 
de que o esporte passaria a responder por 
1,9% do PIB do país até 2016 (ano olímpico), 
superando a taxa de 2012, quando representava 

14 <http://www.pluriconsultoria.com.br/uploads/relatorios/PIB%20
Esporte.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2016.
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1,6%. Em 2014 o futebol representava 53% do 
PIB do esporte brasileiro.

Em pesquisa realizada por Kasnar15 e apre-
sentada em reunião do Comitê da Cadeia 
Produtiva do Desporto (CODE) da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP), no ano de 2013, o professor da FGV-
Rio resume sua pesquisa da seguinte forma: 
“Procuramos compreender a evolução do 
esporte no país e analisamos oito modalidades 
para compreender seus ciclos de vida e em que 

15 <http://www.fiesp.com.br/noticias/
pratica-esportiva-representa-19-do-
pib-brasileiro-afirma-professor-da-fgv-
durante-reuniao-da-comissao-da-cadeia-
produtiva-do-desporto-da-fiesp/>

estágio se encontram, a fim de chegar a uma 
série de práticas e políticas de decisões”.

De acordo com o professor, essa pesquisa 
mostrou que os principais recursos financeiros 
do Brasil para o esporte advêm de duas fontes: 
orçamento público e o próprio indivíduo, o que 
requer que se entenda melhor como se dá a 
participação do cidadão na prática esportiva 
brasileira.
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Esses números representam um movimento cres-
cente na indústria do esporte, uma cadeia produtiva 
em um setor da economia, composta, segundo 
Martins16, por: partes necessárias à condição de 
existência de cada um dos esportes praticados 
na sua conjugação com o perfil dos praticantes 
e a sua expectativa em relação a esse consumo, 
e pode ser traduzida em produção de vestuário 
adequado (calçados, agasalhos, tecidos apropriados, 
óculos especiais, camisetas e calções específicos); 
nutrição apropriada (suplementos alimentares, 
dieta especial, bebidas isotônicas); equipamentos 
específicos (bolas, redes, tacos, raquetes, bicicletas, 
embarcações, patins); tecnologia específica 
(softwares, hardwares, acessórios e tecnologia de 
materiais) espaços próprios (clubes, academias, 
escolas, complexos esportivos, áreas naturais, cen-
tros esportivos e de lazer, parques, praças, campos, 
quadras, piscinas, pistas, adequações urbanísticas); 
e requer profissionais necessários à movimentação 
desse mercado, sejam os profissionais da 
educação física e esportes atuando em áreas como  
educação esportiva, treinamento esportivo, prepa-
ração física e promoção da saúde, organização de 
eventos, entretenimento e lazer esportivo, mas 
também a demanda por profissionais que atuam na 
medicina esportiva, arquitetura esportiva, fisioterapia 
esportiva, direito, administração, marketing, nutrição, 
moda, mídia, tecnologia, todos aplicados ao esporte, e 
diversas outras sub-áreas profissionais que derivam 
dessas, como por exemplo o surgimento de meios 
de comunicação especializados (rádios, revistas, 
jornais, canais de televisão, produções acadêmicas, 
sites, blogs) ou a abertura de espaços comerciais 
específicos nas mídias convencionais, como canais 
de comunicação com o mercado.

16 MARTINS, D.J.Q. – Gestão e 
Empreendedorismo de Negócios 

Esportivos, artigo produzido para o 
curso de Pós-Graduação em Gestão e 

Metodologia do Ensino da Educação 
Física, FAEL, Curitiba-Pr, 2010.
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Vale lembrar, ainda segundo Martins (2010), 
”que todos esses profissionais devem passar 
por eventos de treinamento, como cursos de 
capacitação, seminários, feiras esportivas, 
workshops e tantos outros procedimentos 
necessários à sua preparação, nas diversas 
sub-áreas, ampliando ainda mais o mercado e a 
indústria do esporte.”

Segundo Pitts e Stolar17, [...]“Pode-se determinar 
o tamanho e em especial a profundidade e a 
amplidão da indústria do esporte pela análise 
dos fatores que um dia afetaram o crescimento 
do desenvolvimento da indústria e pela análise 
da sua situação atual”.

É importante ressaltar que essa indústria 
impacta diretamente em diversas áreas da 
economia, como transportes, saúde, alimen-
tação, hotelaria, entre outras.

Assim sendo, partindo do pressuposto de que 
há um crescimento do setor na perspectiva 
econômica, é de se supor que as pessoas estão 
cada vez mais experimentando os serviços e 
consumindo os produtos que essa complexa e 
intrincada cadeia produtiva movimenta. Há de 
se supor que mais e mais as pessoas se vêem 
envolvidas com o esporte.

Mas a gestão esportiva, especialmente pelo 
viés governamental, parece apresentar algu-
mas inconsistências e descompassos em 
relação ao ritmo de desenvolvimento perce-
bido na indústria do esporte.

Durante o ano de 2015, a Secretaria de Estado 
do Esporte e do Turismo do Paraná realizou 
uma pesquisa junto aos municípios do Paraná, 
que resultou no Diagnóstico 2016 – Cenário 
Esportivo Municipal18.

Essa pesquisa foi realizada em 4 etapas 
e traz informações que representam uma 
base concreta e atualizada sobre a situação 
do desenvolvimento do esporte no estado, 
com ênfase na atuação da gestão pública 
(órgãos esportivos municipais) em 372 muni-
cípios do Estado do Paraná (de um total de 
399), totalizando 93,47% dos municípios 
paranaenses.

17 PITTS, B.G. & STOTLAR, D.K. - Fundamentos de Marketing Esportivo. 
São Paulo: Phorte Editora, 2002. pp.6-9. 

18 <http://www.esporte.pr.gov.br/arquivos/File/Parana_Mais_Esporte/
Relatorio_Estatistico_Sintetico_Cenario_Estadual.pdf >. Acesso em: 22 
mai. 2016
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Dessa pesquisa, uma leitura preliminar nos permite 
visualizar, parcialmente, o seguinte cenário:

• as dez modalidades esportivas mais praticadas 
nas cidades são (na sequência apresentada): futsal, 
futebol, voleibol, futebol 7, handebol, atletismo, 
xadrez, basquete, tênis de mesa e vôlei de praia;

• com exceção das Academias de Ginástica 
destinadas à terceira idade, conhecidas como ATIs 
(normalmente instaladas em praças públicas), e 
algumas particularidades locais, as outras insta-
lações e equipamentos esportivos seguem a mesma 
lógica dos esportes mais praticados (campos de 
futebol, quadras poliesportivas cobertas, ginásios 
poliesportivos). A média é de 3 instalações públicas 
por município;

• mais da metade dos municípios tem orçamento 
destinado ao esporte em índices menores que 1% 
do orçamento total do município;

• Lei Municipal que Incentive e Fomente o Esporte 
é uma realidade em apenas 20 municípios. 332 
municípios afirmam não possuir tal lei;

• o número de profissionais contratados pelas 
Prefeituras Municipais para atuar no setor é muito 
baixo, já que a média é de 3,4 Professores de 
Educação Física por Município pesquisado;

• em geral, não há um programa de formação 
continuada destinada a esses profissionais, 
que manifestam estar desassistidos nas áreas 
administrativa, técnica e gerencial do esporte;

• ainda que o Paraná tenha 186 Municípios com 
Secretaria Municipal que trata exclusivamente 
dos assuntos do esporte, todos os demais se 
distribuem entre autarquias, fundações, diretorias, 
departamento e assessorias. Desses, 134 estão 
vinculados à área da educação. 
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Uma rápida análise do cenário apresentado nos 
permite levantar as seguintes hipóteses:

• as ofertas esportivas dos municípios tendem a 
seguir as ofertas esportivas dos Jogos Oficiais do 
Estado (Escolares, Juventude, Abertos);

• além dos baixos investimentos na infraestrutura 
esportiva disponibilizada pelos municípios (média 
de 3 instalações públicas por município), observa-
se a reprodução e reforço da prática esportiva 
pautada nos esportes praticados nos Jogos Oficiais 
do Estado;

• os orçamentos para o esporte estão aquém das 
necessidades;

• são poucos os profissionais que atuam nas 
Prefeituras Municipais e a demanda de capacitação 
é alta;

• a autonomia do esporte pode ser interpretada 
como tão importante quanto a sua aproximação da 
educação.
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Pressupondo que essas hipóteses sejam afirmativas 
é possível supor que há uma tendência à reprodução 
de modelos, por parte dos municípios, quanto ao que 
lhes é ofertado pelo Estado, como também há um 
ciclo de desenvolvimento do esporte na escola que se 
reproduz ao longo da cadeia esportiva dos municípios.

É importante ressaltar que o Estado do Paraná vem 
apresentando resultados esportivos expressivos 
em competições nacionais, com a participação de 
atletas paranaenses em importantes competições 
internacionais, além de procurar contemplar o 
esporte em todas as suas dimensões na gestão de 
suas políticas de esporte (educacional, participação e 
rendimento – classificação que veremos adiante).
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Do ponto de vista econômico, mesmo havendo 
uma tendência ao crescimento do PIB do esporte 
brasileiro, conforme vimos nos parágrafos iniciais 
desse documento, observamos que há uma indicação 
de poucos investimentos e escassos recursos para o 
esporte nas cidades pesquisadas.

Diante desse contexto, deixamos aqui uma pergunta: 
seria possível concluir que o esporte ocupa um 
espaço de pouca relevância e significado na vida das 
pessoas e não é visto como prioridade por grande 
parte da população (situação diferente da qual se 
tem em áreas como educação, saúde, segurança 
pública e infra-estrutura), deixando de representar 
também uma demanda prioritária na pauta política 
e econômica, impactando nos baixos investimentos 
feitos nesse campo social?
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Assim sendo, dessa relação podemos extrair algumas 
contradições à tendência de desenvolvimento do 
esporte na perspectiva econômica, o que certamente 
impacta e é impactada pela importância que as 
pessoas dão ao esporte como parte que integra sua 
vida.

Portanto há que se considerar que, mesmo apre-
sentando resultados expressivos no esporte de alto 
rendimento, com atletas de destaque nacional e 
internacional em diversas modalidades esportivas, 
com a realização de importantes e tradicionais 
eventos poliesportivos que contemplam atletas com 
idade entre 12 e 21 anos, e possuindo um ordenamento 
no desenvolvimento esportivo razoavelmente siste- 
matizado, o Estado do Paraná apresenta inúmeras 
possibilidades de avanço em investimentos neces- 
sários ao desenvolvimento do esporte.

Essas considerações servem como ponto de partida 
para uma exploração acerca da importância da 
participação do Estado na organização do Sistema 
Esportivo Estadual, e como parte do Sistema 
Esportivo Nacional, no sentido de sensibilizar as 
pessoas para a importância da prática do esporte e 
incentivar o desenvolvimento dos talentos esportivos 
em todas as suas dimensões. 

50

caderno esporte 2018 2.indd   50 14/03/2018   17:00



Fo
to

: L
ei

la
 N

un
es

Política de Esportes do Paraná 51

caderno esporte 2018 2.indd   51 14/03/2018   17:00



I.4
O ESPORTE  
NO BRASIL

19 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm>. Acesso em 20 ago. 2015.

20 TUBINO, M.J.G. - T885 Estudos brasileiros sobre o 
esporte: ênfase no esporte-educação / Manoel Tubino. - 
Maringá :Eduem, 2010. 163 p. Manifestações esportivas. 2. 
L. Disponível em:<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/
handle/123456789/130/livro%20tubino.pdf?sequence=5>. 
Acesso em: 19 ago. 2015
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O esporte no Brasil vem se desenvolvendo, ao longo 
das últimas décadas num misto de investimentos 
públicos e privados, mesclando a participação dos 
governos e da iniciativa privada, mas que culmina, 
quase que com a tutela e os investimentos do Estado, 
que praticamente o sustenta, seja por meio de 
investimento com recursos orçamentários, seja por 
leis de incentivo ao esporte.

O caminho encontrado para o desenvolvimento 
esportivo do Brasil nos é apresentado pela 
Constituição Federal (TÍTULO VIII - CAPÍTULO III – 
SEÇÃO III - Do Desporto – Art. 217)19, colocando o 
esporte como um direito de cada cidadão e um dever 
do Estado (sendo, portanto, uma questão de Estado 
e uma obrigação dos entes públicos Municipais, 
Estaduais e Federal), e se apresenta agrupado em 
3 manifestações esportivas: Esporte-educação, 
Esporte-participação e Esporte-performance/rendi-
mento.

A esse respeito é importante sabermos que

Foi a Comissão de Reformulação do 
Esporte Brasileiro de 1985, presidida 
por Manoel Tubino e instalada pelo 
Decreto nº 91.452, que sugeriu, 
sob a forma de indicações, que o 
conceito de Esporte no Brasil fosse 
ampliado, deixando a perspectiva 
única do desempenho e, também, 
compreendendo as perspectivas da 
educação e da participação (lazer)20”.
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O texto constitucional de 1988 consolida 
esse entendimento e indica a prioridade dos 
recursos públicos para o esporte educacional 
e ao direito de todas as pessoas às práticas 
esportivas. Essa compreensão é ratificada 
pelas Leis nº 8.672/1993 (Lei Zico), nº 9.615/98 
(Lei Pelé), e bem recentemente pela Lei nº 
13.155, de 4 de agosto de 201521 (leia o novo 
texto em nota de rodapé). 

Nessa visão do esporte, é fundamental 
perceber que são contemplados também 
o esporte adaptado (ou paradesporto), e o 
esporte para as diversas faixas etárias, que 
nada mais são do que recortes transversais do 
esporte, em todas as manifestações.

21 Lei nº 13.155/2015. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13155.htm>. Acesso em: 21 ago. 2015. A 
Lei nº 13.155/2015, em seu Capítulo VI / art. 38, promove alterações na Lei nº 8.672/98 (Lei Pelé), passando a vigorar a seguinte redação: O 
desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações: I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em 
formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar 
o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer; II - desporto de participação, de 
modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes 
na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente; III - desporto de rendimento, praticado 
segundo normas gerais desta Lei e regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar 
pessoas e comunidades do País e estas com as de outras nações; IV - desporto de formação, caracterizado pelo fomento e aquisição 
inicial dos conhecimentos desportivos que garantam competência técnica na intervenção desportiva, com o objetivo de promover o 
aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática desportiva em termos recreativos, competitivos ou de alta competição (texto 
Incluído pela Lei nº 13.155, de 2015).
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22TUBINO, M.J.G. - T885 Estudos brasileiros sobre o esporte: ênfase no esporte-educação / Manoel Tubino. - Maringá :Eduem, 2010. 163 p.-29. 
Manifestações esportivas. 2. L. Disponível em:<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/123456789/130/livro%20tubino.pdf?sequence=5>.  
Acesso em: 19 ago. 2015.

Para compreendermos um pouco mais sobre as 
3 manifestações esportivas, vejamos parte do 
entendimento de Tubino, que fundamenta as 
Leis que regulamentam o esporte no país1:

A. Esporte-Educação (voltado para a formação 
da cidadania) está dividido em: Esporte 
Educacional e Esporte Escolar. [...] O Esporte 
Educacional, também chamado de Esporte 
na Escola, pode ser oferecido também para 
crianças e adolescentes fora da escola 
(comunidades em estado de carência, 
por exemplo). O Esporte Educacional, 
segundo Tubino - Garrido e Tubino (2006), 
deve estar referenciado nos princípios 
da: inclusão, participação, cooperação, 
co-educação e co-responsabilidade. O 
Esporte -Escolar é praticado por jovens 
com algum talento para a prática esportiva. 
O Esporte Escolar, embora compreenda 
competições entre escolas, não prescinde 
de formação para a cidadania, como uma 
manifestação do Esporte-Educação. O 
Esporte Escolar está referenciado nos 
princípios do Desenvolvimento Esportivo e 
do Desenvolvimento do Espírito Esportivo. O 
Espírito Esportivo é mais do que “Fair-play”, 
pois compreende também a determinação 
em enfrentar desafios e outras qualidades 
morais importantes. 

B. Esporte-Lazer, também conhecido como 
Esporte Popular, praticado de forma 
espontânea, tem relações com a Saúde e as 
regras. Estas podem ser oficiais, adaptadas 
ou até criadas, pois são estabelecidas 
entre os participantes. O Esporte-Lazer, 
que também é conhecido como Esporte 
Comunitário, Esporte-Ócio, Esporte-
Participação ou Esporte do Tempo Livre, tem 
como princípios: a participação, o prazer e a 
inclusão.

C. Esporte de Desempenho, conhecido também 
como Esporte de Competição, Esporte-
Performance e Esporte Institucionalizado, 
é aquele praticado obedecendo a códigos 
e regras estabelecidos por entidades 
internacionais. Objetiva resultados, vitórias, 
recordes, títulos esportivos, projeções na 
mídia e prêmios financeiros. A ética deve 
ser uma referência nas competições e 
nos treinamentos. Os dois princípios do 
Esporte de Desempenho são: a Superação 
e o Desenvolvimento Esportivo. Convém 
esclarecer que o Esporte de Desempenho 
pode ser: de Rendimento ou de Alto 
Rendimento (Alta Competição, Alto Nível 
etc.). Os princípios para essas duas 
manifestações do Esporte de Desempenho 
são comuns.
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É fundamental observarmos que, na busca pelo 
cumprimento ao preceito constitucional, inúmeros 
são os desafios enfrentados pelos gestores 
esportivos, em especial na esfera pública, e em todos 
os âmbitos (Municipal, Estadual e Federal).

Ainda que haja uma fundamentação teórica capaz de 
subsidiar de forma consistente a legislação esportiva 
do país, no que tange ao planejamento e gestão do 
esporte, percebe-se a falta de uma Matriz Esportiva 
que represente o desejo dos governos para sua 
população, seus cidadãos e para o esporte, e que 
possibilite a conjugação de variáveis capazes de 
mostrar um caminho claro a ser adotado pelo país, 
e, concomitantemente, pelos governos estaduais, 
municipais, iniciativa privada e terceiro setor, no 
desenvolvimento do esporte brasileiro de forma 
sistêmica, global e com propósitos claros, otimizando 
os esforços e os recursos demandados num mesmo 
sentido e direção.
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RENDIMENTO

EDUCACIONAL PARTICIPAÇÃO

FIGURA 2 – REPRESENTAÇÃO  
DAS MANIFESTAÇÕES ESPORTIVAS -  
LEI Nº 9.615/98 (LEI PELÉ)23

23 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9615consol.htm>
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I.5
PORQUE  
PENSAR  
NUMA  
POLÍTICA DO 
ESPORTE
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Um complexo e intrincado sistema de oferta de 
produtos e serviços esportivos que deve ser 

conjugado com os desejos e necessidades das 
pessoas (indústria do esporte) nos leva a pensar 

também na necessidade da presença do Estado 
nessa relação. Assim sendo precisamos saber: 

Qual o papel do Estado (e dos governos), nas 
diferentes esferas, na oferta de produtos e 

serviços esportivos à população?

Esse é o motivo pelo qual a Secretaria de Estado 
do Esporte e do Turismo se propõe a refletir sobre 

a Política, Plano de Ação, Sistema Integrado, 
Incentivo e Fomento ao Esporte.

Para tanto é necessário buscar informações na 
realidade, identificar lacunas, otimizar acertos, 

mitigar o impacto de variáveis intervenientes 
negativas ao desenvolvimento esportivo, delinear 

projetos, atividades e encontrar os melhores 
caminhos para o desenvolvimento do esporte e da 

sociedade paranaense. Para que se possa delinear 
um modelo de desenvolvimento esportivo é 

necessário procurar respostas a algumas questões 
que surgem ao sobrepormos o esporte, o governo 

e a sociedade no que podemos chamar de campo 
esportivo, onde se dão as práticas (e, portanto, 

também a gestão), do esporte.
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FIGURA 3 – ILUSTRAÇÃO QUE REPRESENTA A RELAÇÃO 
ENTRE O ESPORTE, O GOVERNO E A SOCIEDADE

A relação entre a sociedade e os governos no campo do 
esporte requer uma mediação entre os interesses das 

partes. Essa mediação vem representada na figura 4, e 
podemos chamá-la (no nosso caso) de Política de Esportes 

do Paraná.

FIGURA 4 – ILUSTRAÇÃO QUE REPRESENTA A MEDIAÇÃO 
DE UMA POLÍTICA DO ESPORTE NA RELAÇÃO ENTRE O 

PRÓPRIO ESPORTE, O GOVERNO E A SOCIEDADE
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POLÍTICA DE 
ESPORTES DO 

PARANÁ

PÚBLICO 
ESTRATÉGICO

PLANO  
DE AÇÕES

GESTÃO 
 INTEGRADA

SISTEMA  
INTEGRADO DE 
INFORMAÇÕES

Produtos e 
serviços

Necessidades  
e desejos

Uma Política de Esportes do Paraná por si 
não concretiza ideias, mas idealiza sonhos e 
desejos, que devem representar os interesses 
das partes contempladas. Essa Política só é 
capaz de se efetivar se vier acompanhada da 
clara identificação do Público Estratégico24 , e 
os seus Planos de Ação.
 
As ações práticas de incentivo e fomento 
ao desenvolvimento esportivo devem ser 
administradas num processo de Gestão 
Compartilhada, culminando com a proposta 
de uma Plataforma Integrada de Dados, capaz 
de monitorar o funcionamento de todas as 
partes do Sistema Esportivo Estadual, uma 
engrenagem com funcionamento harmônico, 
que tem o seu direcionamento (norte) definido 
a partir da Política de Esportes do Paraná.

Essa engrenagem deve funcionar com 
o propósito de atender os desejos e as 
necessidades dos cidadãos, usuários e 
beneficiários dos serviços esportivos, por meio 
das mais diversas ações práticas, propostas 
pelas mais diversas instituições e agentes 
que integram o Sistema Esportivo. O seu 
funcionamento vem representado na Figura 5, 
a seguir:

FIGURA 5 – ILUSTRAÇÃO QUE REPRESENTA 
O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 
ESPORTIVO ESTADUAL, E POSICIONA A 
POLÍTICA DE ESPORTES DO PARANÁ NA 
ENGRENAGEM

24 O Público Estratégico é entendido como o conjunto de atores, agentes e entes públicos, privados e do  
3º setor, alinhando e articulando a sua atuação no cumprimento do seu papel, a partir dos seus interesses e ações 
(institucionalmente estabelecidos ou não), em relação ao esporte, às ações do Governo e às demais instituições, com o 
propósito de atingir os objetivos e as metas estabelecidas na Política Estadual do Esporte do Paraná. Se trata de uma rede 
de cooperação integrada atuando de forma organizada e em sinergia, que dá sustentação ao desenvolvimento esportivo do 
estado. O detalhamento do Público Estratégico, seu papel, seus interesses e suas ações deverá ser objeto de estudo mais 
aprofundado na etapa que antecede a implementação da Política Estadual do Esporte.
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Portanto, para melhor compreensão devemos 
perceber as peças dessa engrenagem, entendida 
doravante como o Sistema Esportivo Estadual, 
se articulam a partir das ideias concebidas como a 
Política de Esportes do Paraná, com a qual passam 
a consolidar os Pilares que sustentam e subsidiam 
o próprio sistema, como poderemos observar na 
Figuras 6. 

FIGURA 6 – ILUSTRAÇÃO DOS 5 PILARES QUE 
SUSTENTAM O SISTEMA ESPORTIVO ESTADUAL
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Nota sobre a Figura 7:

É fundamental compreendermos o Sistema Esportivo Estadual como um todo integrado e articulado entre os 5 Pilares. Porém, nesse 
documento estamos tratando somente da concepção e desenvolvimento da ideia em torno do pilar conceitual Política de Esportes do 
Paraná. Os outros 4 Pilares, não menos importantes, devem ser delineados concomitantemente à construção da Política.

FIGURA 7 – ESQUEMA QUE REPRESENTA O MAPA ESTRATÉGICO DO SISTEMA ESPORTIVO 
ESTADUAL (5 PILARES E OS SEUS PROPÓSITOS)
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• Dar clareza  
aos objetivos

• Conceituar  
os processos

• Definir as linhas 
de atuação

• Identificar os 
principais públi-
cos estratégicos

• Construir a rede 
de responsabili-
dades

• Conceber uma 
visão sistêmica 
da Política do 
Esporte

• Identificar  
ideias e ações

• Definir  
competências

• Mapear  
intervenções 
necessárias à 
consolidação  
dos objetivos  
da Política

• Delinear ações 
voltadas a 
pesquisas, 
equipamentos, 
infra-estrutura, 
memória, direito 
e legislação, 
engenharia,  
programas,  
projetos e ativi-
dades

• Identificar  
a estrutura

• Definir a dinâmica 
de funcionamento

• Mapear os pro-
cessos gerenciais

• Alinhar os propó-
sitos, objetivos e 
metas organiza-
cionais dos atores 
em relação à 
Política

• Delinear RH, 
financiamento, 
capacitação

• Definir unidades 
de medida, indica-
dores e metas.

• Identificar fontes 
de financiamento

• Coletar, organizar, 
analisar, compar-
tilhar e monitorar 
as informações

• Contruir banco de 
dados

• Dar suporte à 
gestão integrada

• Fortalecer os pro-
cessos decisórios

• Respaldar o fee-
dback e retroali-
mentação

Na figura 7 poderemos visualizar o esquema 
que representa o Mapa Estratégico do Sistema 
Esportivo Estadual, com o detalhamento de 
propósitos para cada um dos Pilares.
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A apresentação da concepção do Sistema 
Esportivo Estadual e os 5 Pilares deve servir 
de referência para a compreensão do todo, 
e norteará o planejamento das estratégias 
de implantação de cada um dos pilares, que 
deverá se dar de forma integrada e processual, 
em tempos diferentes.

Mas depreende-se daí o necessário enten-
dimento de que o primeiro passo, concebido 
o Sistema Esportivo Estadual e a dinâmica 
de funcionamento, deve ser a concepção da 
Política de Esportes do Paraná, pois se trata 
de um pilar conceitual, que define objetivos, 
dá clareza nos processos e indica as linhas 
de atuação a serem adotadas por todos os 
públicos estratégicos na oferta dos seus 
produtos e serviços.

Serve, portanto, como uma Matriz norteadora 
de todas as ações a serem planificadas, 
consolidando o conjunto de propósitos ao 
desenvolvimento do esporte como conteúdo 
temático. 

Com isso, deixamos claro que o documento 
ora apresentado concentrará todo esforço na 
concepção da Política de Esportes do Paraná, 
sem desconsiderar, porém, o todo sistêmico 
e estratégico necessário ao sucesso na 
implementação da ideia concebida.

Passemos, portanto, à fundamentação e con-
cepção da Política de Esportes do Paraná e 
suas linhas de atuação.
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PARTE II
FUNDAMENTAÇÃO
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II.1
O ESPORTE  
NA VIDA DAS 
PESSOAS Para que possamos estabelecer parâmetros 

mais seguros na elaboração de uma Política 
de Esportes do Paraná, entendemos ser 
fundamental compreendermos como se dá a 
relação do indivíduo com o esporte ao longo da 
sua vida. 
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25 O Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, instituiu um Grupo de Trabalho para elaborar Projeto de Lei de Diretrizes e Bases do Sistema 
Nacional do Esporte (GTSNE), que a partir de um acúmulo de debates e documentos, apresenta uma proposta de conteúdos sistematizados, com 
destaque ao conceito de esporte a ser adotado, dando amplitude ao tema, a aproximação com proposições internacionais e a busca de consensos, o que 
deverá definir novos rumos à dinâmica de funcionamento do Sistema Nacional do Esporte, com impactos inclusive na legislação vigente. Esses estudos, 
apresentados em uma primeira síntese do documento a ser finalizado (na sua versão atualizada em 10/12/2015), subsidiaram, também, a elaboração da 
Política de Esportes do Paraná.

Porém, antes vamos definir o conceito de esporte. Quando falamos de esporte, do que exatamente 
estamos falando?

Adotamos o conceito de esporte defendido pelo Grupo de Trabalho, nomeado para elaborar Projeto 
de Lei de Diretrizes e Bases do Sistema Nacional do Esporte (GTSNE)25, que justifica o conceito da 
seguinte forma:

Ao adotarmos o mesmo conceito, não só comungamos da mesma compreensão como também 
estamos apontando, intencionalmente, na busca de um alinhamento entre a Política Estadual com 
a Política e Sistema Nacional de Esportes, facilitando o diálogo, interlocução e ação de todos os 
agentes que integram esses Sistemas Esportivos. Vejamos o conceito.

Instituir, portanto, um conceito de esporte para o novo  
Sistema é uma árdua tarefa, porque se deve considerar  

uma visão de futuro para a área, deve-se enfrentar as diferentes 
abordagens teóricas sobre o tema, os diferentes marcos legais 

que coexistentes, e deve-se assumir uma posição que seja 
ampla, abrangente com clareza em seus contornos e atuação. 

Com esse desafio, foi adotado o conceito de esporte do 
Conselho Europeu de Esporte, com adaptações que  

o aproximasse da realidade e da concepção  
do novo Sistema Nacional do Esporte.
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II.2
CONCEITO DE  
ESPORTE 26

26 Ministério do Esporte - Sistema Nacional do Esporte: segundo os 
estudos apresentados na primeira síntese do documento elaborado pelo 

Grupo de Trabalho para elaborar Projeto de Lei de Diretrizes e Bases 
do Sistema Nacional do Esporte (GTSNE), na sua versão atualizada 

em 10/12/2015, o conceito de esporte que se adota é resultado de 
adaptações feitas a partir do conceito de esporte do Conselho Europeu 

de Esporte, procurando promover a necessária aproximação à realidade 
e à concepção do novo Sistema Nacional do Esporte..

O esporte é um bem cultural, direito  
social e fator de desenvolvimento  

humano, definido pelo conjunto de  
práticas corporais, atividades físicas 

e esportivas que, pelo envolvimento 
ocasional ou não, organizado ou não, 

exprime um grau de desenvolvimento 
cultural esportivo, com possibilidades 

de incidir em aspectos econômicos, 
educacionais, da saúde, de lazer,  

do bem estar, pela ampliação de 
conhecimentos, relações sociais  

e resultados esportivos. 
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O esporte é um bem cultural, direito  
social e fator de desenvolvimento  

humano, definido pelo conjunto de  
práticas corporais, atividades físicas 

e esportivas que, pelo envolvimento 
ocasional ou não, organizado ou não, 

exprime um grau de desenvolvimento 
cultural esportivo, com possibilidades 

de incidir em aspectos econômicos, 
educacionais, da saúde, de lazer,  

do bem estar, pela ampliação de 
conhecimentos, relações sociais  

e resultados esportivos. 

Doravante, ao falarmos de 
esporte, é a esse conceito 
que estamos nos referindo. 
Acima de tudo um concei-
to capaz de transformar 
positivamente a vida dos 
indivíduos. Um conceito 
multifacetado, repleto de 
possibilidades, inclusivo, 
universal. O esporte é, pelas 
palavras de Jorge Bento27:

27 BENTO, J., Congresso Internacional de Esporte e Desenvolvimento Humano – São Paulo: SP - 2005.  
Disponível em:<http://www.educacaopeloesporte.org.br/congresso/ppt/JorgeBento.ppt>. Acesso em: 19 fev. 2016.

“Fenómeno polissémico e realidade polimórfica.  
Entendimento plural.

Conceito representativo, agregador, sintetizador e 
unificador de dimensões biológicas, físicas, motoras, 
lúdicas, corporais, técnicas e tácticas, culturais, mentais, 
espirituais, psicológicas, sociais e afectivas.

Acto desportivo tem implícito tudo isso, sem o esgotar. 
Encerra um sentido abrangente e maior e não redutor 
e menor como o da expressão ‘educação física’ ou 
‘movimento’ ou de outras afins.”
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É desse esporte que estamos falando. É com 
esse esporte que imaginamos o envolvimento 
dos indivíduos. Voltemos então à compreensão 
sobre a relação que se dá entre o indivíduo e o 
esporte.

II.2.1 Biografia do Esporte

Para melhor ilustrar essa relação e contex-
tualizar a construção da Política de Esportes 
do Paraná com foco no indivíduo, propomos 
uma leitura ao que passaremos a chamar de 
biografia do esporte:

Tão logo nasce, o bebê começa a estabelecer as 
suas relações com o mundo externo e dá 
prosseguimento ao processo de desenvol-
vimento bio-psico-social, em todas as suas 
dimensões. 

Quando criança pula, corre, salta, joga bola, 
e começa a aprender regras básicas de 
convivência com as outras crianças e com o 
mundo que o cerca, em todas as circunstâncias, 
porém com maior ênfase nas divertidas 
brincadeiras e atividades esportivas, por seu 
caráter recreativo e lúdico. Já adolescente 
começa a selecionar certos gostos, prazeres 
e desejos para sua vida, sendo que para o 
esporte acontece o mesmo, fazendo a seleção 
dos esportes preferidos, refinando seu gosto e, 
se o pratica, aprimorando habilidades técnicas 
e táticas mais precisas e específicas.

Começam então as preocupações com a 
preparação para o vestibular, e é esse o mo-
mento em que, no Brasil, a uma tendência para 
que o esporte se separe da educação, deixando 
para trás gerações de atletas com potencial 
ao alto rendimento, ou ainda, cidadãos que 
poderiam vir a se tornar adultos fisicamente 
ativos. Alguns optam por seguir a prática do 
esporte, atingindo nesse período, entre raras 
exceções, o nível máximo do esporte de alto 
rendimento, chegando a representar o país 
em Competições Mundiais e Jogos Olímpicos.  
A grande maioria tende a abandoná-lo, talvez 
temporariamente, ou não.
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Ao ingressar na vida adulta, o indivíduo pode 
seguir praticando algum esporte, especial-
mente caso tenha encontrado afinidade com o 
mesmo, ou pode se manter praticando alguma 
atividade física, especialmente se ao longo 
da sua vida desenvolveu esse gosto e treinou 
essas qualidades. Por outro lado, o que é mais 
comum, o indivíduo adulto tende a abandonar o 
esporte ao ingressar numa carreira profissional, 
dedicando horas do seu tempo ao trabalho, aos 
compromissos pessoais e familiares
. 
Se, nesse caso, o esporte ficou para trás, 
pode acontecer de, em algum tempo da sua 
vida, ainda vir a despertar novo interesse pelo 
mesmo, seja por uma necessidade intrínseca 
supostamente ”adormecida” em decorrência 
do sedentarismo, seja com o propósito da 
recuperação de um tempo perdido que precisa 
ser retomado na promoção ou recuperação 
da sua saúde, ou simplesmente como uma 
prazerosa atividade na ocupação do tempo 
livre.

A percepção do envolvimento do indivíduo com 
o movimento, com as habilidades motoras, 
com a atividade física e com o esporte, desde 
bebê até a 3ª idade é o pano de fundo que 
delineia o estudo da Política de Esportes do 
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Paraná, e a sua explanação será merecedora 
de uma análise mais aprofundada adiante, 
quando traremos exemplos específicos para 
cada um dos estágios de aprendizagem e 
desenvolvimento esportivo.

Não há como deixar de mencionar o fato de que 
o desenvolvimento humano se completa em 
etapas de aprendizagem e desenvolvimento 
motor, afetivo, cognitivo, social e lingüístico, 
sendo que para o estudo em questão, o recorte 
se dá exclusivamente no aspecto motor e na 
sua evolução com a prática da atividade física 
e esportiva.

Cabe ressaltar que os estágios de desen-
volvimento se completam em ciclos que se dão 
numa margem de regularidade e normalidade 
trazendo características específicas aplicáveis 
a grande parte dos indivíduos, podendo 
eventualmente ocorrer a antecipação ou 
retardamento na conclusão de estágios entre 
indivíduos com a mesma idade, resguardando 
também a possibilidade de diferenças de 
tempo decorrentes de situações específicas 
apresentadas por alguns indivíduos, impac-
tando diretamente no cumprimento de alguns 
desses estágios.
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0 a 10 anos

Movimentos 
rudimentares

Habilidades 
fundamentais 
(correr, saltar,  

pular, equilibrar)

Aprendizagem de 
vários esportes

Desenvolvimento  
de um gosto 

esportivo

Especialização 
e rendimento 

esportivo

Alto nível esportivo

Prática do exercício,  
atividade física e esporte  
como atividade de lazer  

(recreação, entretenimento),  
promoção ou restabelecimento 

da saúde.

10 a 16 anos 16 a 24 anos Vida adulta e terceira idade

Para melhor entendimento trazemos a seguir 
uma ilustração representativa do modelo 
apresentado (biografia do esporte), que é a 
base da compreensão de todo o processo de 
construção da Política de Esportes do Paraná. 
A sua assimilação é, portanto, crucial. 

FIGURA 8 – ILUSTRAÇÃO DO MODELO 
APRESENTADO (BIOGRAFIA DO ESPORTE)

Obs.: as imagens que compõem essa ilustração tem fins exclusivamente didáticos
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Para fundamentar e consolidar cientificamente 
esse entendimento, buscamos um referencial 
teórico capaz de balizar a escolha feita na 
definição do caminho a ser trilhado.

Encontramos em Greco e Silva (2008), parti-
cularmente na chamada Estrutura Temporal 
(como parte de uma metodologia de ensino 
dos esportes), uma possibilidade de análise e 
aproximação ao envolvimento dos indivíduos (e 
cidadãos), ao longo da sua vida com o exercício, 
atividade física e esporte, procurando inves-
tigar, a partir daí, as possibilidades de tradução 
desses conhecimentos em linhas de atuação 
a serem consideradas em uma Política de 
Esportes do Paraná.

O recorte que fazemos (concentrando o 
foco na Estrutura Temporal proposta pelos 
autores) não deve, porém, desconsiderar que 
os mesmos tratam dessa estrutura vinculada a 
outras duas: Estrutura Substantiva e Estrutura 
Pedagógica, razão pela qual não podemos 
deixar de recomendar uma leitura detalhada 
e completa do texto original28, dando mais 
consistência e compreensão geral ao tema.

28 GRECO e SILVA, A Metodologia de Ensino dos Esportes no Marco 
do Programa Segundo Tempo, em Fundamentos Pedagógicos para o 
programa segundo tempo. / Organizado por Amauri Aparecido Bássoli 
de Oliveira e Gianna Lepre Perim. - Brasília: Ministério dos Esportes; 
Porto Alegre: UFRGS, 2008 - p.89-111.
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II.3
APROXIMAÇÃO ENTRE  
A ESTRUTURA TEMPORAL  
E A SUA RELAÇÃO COM AS 
POLÍTICAS PÚBLICAS  
DE ESPORTES
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Ao apresentarem a Estrutura Temporal como parte de uma 
metodologia para o processo ensino-aprendizagem do 

esporte, Greco e Silva (2008) destacam que a mesma se 
constitui de 4 etapas referenciais: formação, transição, decisão 

e readaptação, sendo que cada uma dessas etapas trazem 
fases didáticas, pedagógicas e metodológicas internamente 

diferentes, considerando que possuem objetivos específicos 
e subordinam-se a fatores como idade cronológica, cultura 

corporal de movimentos e maturidade biológica específicos, 
devendo, portanto, ser tratadas de forma diferenciada, porém, 

concatenadas entre si.

Mais adiante, conforme formos desenvolvendo a concepção de 
uma Política Pública para o Esporte do Paraná, ao adentrarmos 

nos aspectos de gestão e linhas de ação, detalharemos cada 
uma das etapas e suas fases, conforme o entendimento de 

Greco e Silva (2008).

Os autores alertam que a utilização e reprodução desse modelo 
de forma absoluta e definitiva, porém, é um equívoco, já que 

outras variáveis, como a experiência de vida dos praticantes 
deve também ser considerada.

Na figura 9 veremos a representação gráfica da teoria que nos 
permite compreender como os indivíduos se comportam diante 

da prática do esporte e da atividade física ao longo da sua vida.

A figura representa a organização dos indivíduos agrupados 
conforme o grau de similaridade e quase estereótipo (segundo 

os próprios autores) no desenvolvimento humano quanto 
ao comportamento motor, e que nos serve para observar, 

e termos como referência, sob o aspecto metodológico, o 
nível de intervenção que deve ser proposto no arcabouço de 

conteúdos estruturantes dos programas, projetos e atividades 
que integram, no nosso caso também, uma Política Pública de 

Esporte.

Política de Esportes do Paraná 83

caderno esporte 2018 2.indd   83 14/03/2018   17:00



Nota sobre a figura 9: Adaptação a partir da ilustração original desenvolvida pelos autores.

Etapas Fases

de Transição

de Decisão

de Readaptação

de Formação

Pré Escolar

Habilidades 
fundamentais

até 6 anos

Universal 3

Universalidade 
esportiva

10 a 12 anos

Saúde
Lazer

Recreação

16 anos

Universal 1

Combinações  
de habilidades  

(fundamentais técnicas)

6 a 8 anos

Orientação

Aprendizagem de 
vários esportes

12 a 14 anos

Universal 2

Combinações  
de habilidades 

esportivas

8 a 10 anos

Direção

Direcionamento para 
modalidade específica

14 a 16 anos

Alto nível de rendimento

Especialização: 16-18 anos
Aproximação: 18 a 21 anos
Alto nível após os 21 anos

Opta-se por 
uma prática 
do esporte

Readaptação

Para melhor ilustrar as 4 etapas e suas fases, segue a apresentação da figura representativa dos 
autores29:

FIGURA 9 – FASES A SEREM PERCORRIDAS PARA SE CHEGAR AO ESPORTE DE ALTO NÍVEL DE 
RENDIMENTO NOS ESPORTES COLETIVOS (CONFORME GRECO E SILVA, A METODOLOGIA DE 
ENSINO DOS ESPORTES NO MARCO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, EM FUNDAMENTOS 
PEDAGÓGICOS PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO)

29 GRECO e SILVA, A Metodologia de Ensino dos Esportes no Marco do Programa Segundo Tempo, em Fundamentos Pedagógicos para o programa 
segundo tempo. / Organizado por Amauri Aparecido Bássoli de Oliveira e Gianna Lepre Perim. - Brasília: Ministério dos Esportes; Porto Alegre: UFRGS, 2008 
- p.89-111.
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Fonte: PNAD/IBGE – 2013 – Paraná: População Total = 11.021.540

Observação 1: O contingente populacional nas faixas etárias 06 a 08 anos e 08 a 10 anos constam no PNAD/IBGE – 2013 agrupados, razão 
pela qual consta unificada a totalização do contingente populacional das fases Uni 1 e Uni 2.

Observação 2: O entendimento que se tem é que o esporte de Alto Nível/Etapa da Decisão, no Paraná, contempla também atletas com 
idade entre 25 a 29 anos. Por esse motivo optou-se por separar esse público, e apresentar com asterisco (*), já que não seria possível alterar 
a matriz proposta por Greco e SIlva. Essa faixa etária totaliza 865.509. Fica claro, portanto, que essa classificação etária não corresponde 
ao estudo apresentado por Greco e Silva mas um ajuste à realidade local.

Para facilitar a visualização do universo de indivíduos que integram cada uma das faixas etárias 
apresentadas por Greco e Silva (2008) especificamente tratando do caso do Estado do Paraná, 
apresentamos a seguir a Tabela 7.

TABELA 7 – REPRESENTAÇÃO DO CONTINGENTE POPULACIONAL DO PARANÁ, POR FAIXA 
ETÁRIA, CONFORME AS ETAPAS E FASES PROPOSTAS POR GRECO E SILVA (2008)

Etapas Fases Idade Ações motoras/esportivas Contingente 
populacional (N)

Formação
Pré-escolar 6 anos Habilidades Fundamentais 882.049
Universal 1 6 a 8 Combinação hab. fund.

756.288
Universal 2 8 a 10 Combinação hab. esportivas

Transição

Universal 3 10 a 12 Universalidade esportiva
658.526

Orientação 12 a 14 Aprendizagem vários esportes

Rendimento 
esportivo, 
Saúde, Lazer, 
Recreação 
(Opta-se por 
uma prática  
do esporte)

14 a 16 Direcionamento para 
modalidade específica

537.670

Decisão

16 a 18 Rendimento esportivo: 
Especialização

18 a 21 Rendimento esportivo: 
Aproximação 384.926

+21 a 24 Rendimento esportivo:  
Alto nível

869.356

(*) 25 a 29 865.509

Readaptação

Esporte Adulto Prática esportiva

6.067.216Saúde Adulto Promoção/Reestabelecimento/
Saúde

Lazer Adulto Recreação/Entretenimento
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RENDIMENTO

EDUCACIONAL PARTICIPAÇÃO

Para darmos prosseguimento à intenção 
de construir uma base capaz de revelar 
as prioridades a serem consideradas pela 
Política de Estado do Esporte, e tendo em 
vista que o modelo esportivo brasileiro traz 
as manifestações esportivas educacional, 
participação e rendimento como base para a 
compreensão e desenvolvimento do esporte, 
procuramos fazer a aproximação entre essas 
manifestações esportivas e a relação que as 
pessoas têm com o esporte.

Seguindo a lógica do estudo de Greco e Silva 
(2008), traremos inicialmente uma ilustração 
que caracteriza as manifestações esportivas 
(figura 10), em seguida a apresentação de 4 
categorias que consideramos importantes 
nesse estudo – não praticante, praticante, 
atleta e atleta de alto nível (figura 11) e, 
imediatamente após a Tabela 8, onde se 
propõe uma tentativa de enquadramento das 
manifestações esportivas que representam a 
prática do exercício, atividade física e esporte 
que mais representam cada uma das etapas e 
fases da Estrutura Temporal.

FIGURA 10 – REPRESENTAÇÃO DAS 
MANIFESTAÇÕES ESPORTIVAS -  
LEI Nº 9.615/98 (LEI PELÉ)
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Proposta de enquadramento quanto ao envolvimento com a prática esportiva e a sua relação 
com as etapas da Estrutura Temporal.

Não Praticante Praticante Atleta Atleta de 
alto nível

Nota sobre a figura 11:

Para melhor compreensão ao desenvolvimento do estudo é importante 
observar que na Figura 11 incluímos as categorias não praticante e atleta 
de alto nível à representação das manifestações esportivas propostas 
pela Lei no 8.672/98 (educacional/participação/rendimento).

FIGURA 11 – REPRESENTAÇÃO DAS CATEGORIAS NÃO PRATICANTE, PRATICANTE,  
ATLETA E ATLETA DE ALTO NÍVEL
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Nota sobre a Tabela 8:

Observa-se que para as colunas relativas ao não praticante e atleta, entre 6 e 12 anos considera-se que essas categorias são praticamente 
inexistentes, e, portanto, igual a zero (0). Esse entendimento se dá porque nessa faixa etária as crianças estão na escola, onde praticam 
atividade física, mas não devem estar, necessariamente, competindo. A essa consideração some-se o fato de que a classificação por idade 
serve como referência, não devendo ser vista de forma estanque, podendo haver variação e fluidez nas faixas de idade.

TABELA 8 – AJUSTE E ENQUADRAMENTO ENTRE A ESTRUTURA TEMPORAL E A PRÁTICA 
ESPORTIVA (TENTATIVA DE APROXIMAÇÃO COM A INCLUSÃO DO NÃO PRATICANTE  
E ATLETA DE ALTO NÍVEL)

Proposta de enquadramento quanto ao envolvimento com a prática esportiva e a sua relação com 
as etapas da Estrutura Temporal

Etapas Idade Ações motoras/esportivas Conting. 
populac. 
(N)

Enquadramento quanto ao 
envolvimento com a prática 
esportiva*

Não  
praticante Praticante Atleta

Formação

6 anos Habilidades Fundamentais 882.049 0 0

6 a 8 Combinação habilidades 
fundamentais 756.288

0 0

8 a 10 Combinação hab. esportivas 0 0

Transição

10 a 12 Universalidade esportiva
658.526

0 0
12 a 14 Aprendizagem vários esportes

14 a 16 Direcionamento modalidade 
específica

537.670

Decisão

16 a 18 Rendimento esportivo: 
Especialização

18 a 21 Rendimento esportivo: 
Aproximação 384.926

+21 a 24 Rendimento esportivo: 
Alto nível

869.356

25 a 29 865.509

Readaptação

Adulto Prática esportiva

6.067.216Adulto Promoção/
Reestabelecimento/Saúde

Adulto Recreação/Entretenimento
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A seguir apresentamos a Tabela 9, que nos traz a tentativa de organização dos grupos populacionais 
(público da Política de Esportes do Paraná), conforme características comuns, procurando identificar, 
nesses grupos, prioridades comuns na atuação.

TABELA 9 – AGRUPAMENTO DE SEGMENTOS DO CONTINGENTE POPULACIONAL,  
POR SUAS CARACTERÍSTICAS GERAIS

Proposta de enquadramento quanto ao envolvimento com a prática esportiva e a sua relação com 
as etapas da Estrutura Temporal

Etapas Idade Ações motoras/esportivas Conting. 
populac. 
(N)

Enquadramento quanto ao 
envolvimento com a prática 
esportiva*

Não  
praticante Praticante Atleta

Formação

6 anos Habilidades Fundamentais 882.049 0 0

6 a 8 Combinação habilidades 
fundamentais 756.288

0 0

8 a 10 Combinação hab. esportivas 0 0

Transição

10 a 12 Universalidade esportiva
658.526

0 0
12 a 14 Aprendizagem vários esportes

14 a 16 Direcionamento modalidade 
específica

537.670

Decisão

16 a 18 Rendimento esportivo: 
Especialização

18 a 21 Rendimento esportivo: 
Aproximação 384.926

+21 a 24 Rendimento esportivo: 
Alto nível

869.356

25 a 29 865.509

Readaptação

Adulto Prática esportiva

6.067.216Adulto Promoção/
Reestabelecimento/Saúde

Adulto Recreação/Entretenimento

1

2

3

4

9
7

8

6

5
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Algumas Considerações sobre a Tabela 9:

Classificação por faixa etária: a classificação por idade ser-
ve como referência, não devendo ser vista de forma estan-

que, compartimentada e definitiva, pois o aprendizado do 
esporte deve se dar por metodologia e processos que não 

necessariamente estão atrelados à idade cronológica, mas 
ao aprendizado, assimilação, compreensão e experiência 

dos estágios anteriores. Há que se perceber uma fronteira 
fluida entre uma faixa etária e outra, sem o engessamento 

etário, considerando, sobretudo o nível de aprendizado em um 
processo evolutivo e gradativo, conforme propõe Greco e Silva 

(2008) na Estrutura Temporal.

Estrutura Temporal: a tabela representa a origem de uma Matriz 
de Desenvolvimento do Esporte, e se equivale exclusivamente 

à Estrutura Temporal desenvolvida por Greco e Silva (2008), 
que remete aos objetivos a serem atingidos por estágio, quanto 

às ações motoras e esportivas, não entrando no mérito do que e 
como deve ser feito em cada estágio. Essas respostas poderão 

ser encontradas em estudos mais avançados equivalentes à 
Estrutura Substantiva (o que?) e Metodológica (como?), que 

necessariamente deverão ser planejadas e apresentadas na 
etapa da implementação da Política de Esportes do Paraná.

Arquitetura da matriz, entradas, saídas e fluidez: a tabela 
não mostra o fluxo de entrada e de saídas, bem como a fluidez 

na aprendizagem e desenvolvimento dos indivíduos, em 
qualquer faixa etária, ao longo de todo o processo, mas traz um 

ordenamento, organicidade e sequencia em diferentes estágios, 
com entradas e saídas, bem como evolução entre estágios, que 

podem ser percebidas a qualquer tempo. Cumpre-nos assumir 
que as entradas, saídas e desenvolvimento se dão com total 

permeabilidade, porém de forma ordenada e sequencial.
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PARTE III
CONSTRUÇÃO  

DA POLÍTICA DE 
ESPORTES DO  

PARANÁ
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III.1
POLÍTICA DE  
ESPORTES  
DO PARANÁ
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III.1.1. O que é a Política de 
Esportes do Paraná?

Entendemos que a Política de Esportes do 
Paraná é a definição de prioridades no esporte, 
e a articulação destas, pelo setor público, 
privado e terceiro setor, tendo como benefi-
ciários os indivíduos.

A partir do estudo desenvolvido anteriormente, 
podemos considerar que temos com essa 
Política de Esporte os 2 objetivos que se 
apresentam:

a) sensibilizar as pessoas para a importância 
da prática do esporte ao longo de toda sua 
vida, assegurando-lhes as oportunidades e 
condições de acesso;

b) incentivar e oportunizar o desenvolvimento 
dos talentos esportivos.

É fundamental que se perceba que o foco 
dessa Política de Esportes do Paraná, e sujeito 
de todas as ações, é o cidadão, considerando 
o seu envolvimento com o exercício, atividade 
física e esporte, razão pela qual não trataremos 
aqui de questões operacionais à sua concre-
tização. A preocupação que trazemos agora 
é procurarmos identificar com clareza ”por 
que fazer?” e ”o que fazer?” pelo cidadão para-
naense no campo esportivo.

Portanto, propositadamente não trataremos 
das condições para que as ações aqui 
delineadas se cumpram, já que, para tal, será 
necessário elaborar um Plano de Ação capaz de 
responder a seguinte questão: ”como fazer?”.
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III.2
O ESPORTE E 
A PRÁTICA DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA: 
UMA REFLEXÃO
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Antes de entrarmos no mérito das Linhas de 
Atuação previstas na Política de Esportes do 
Paraná, façamos uma reflexão acerca da prática 
da Educação Física e o Sistema Esportivo.

A Educação Física é componente curricular 
obrigatório da Educação Básica (educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio), e 
por tratar de conteúdos intrínsecos ao processo 
educacional tem a sua prática (ou dispensa) 
regulamentada por leis, sejam elas no âmbito 
nacional, estadual ou municipal, que a colocam 
no arcabouço de deliberações inerentes 
exclusivamente ao sistema educacional.

No trabalho pedagógico destinado ao ensino 
teórico e prático da cultura corporal e dos 
conteúdos estruturantes da educação física 
(jogos, lutas, ginástica, dança, esportes)30 o 
processo ensino aprendizagem vem conso-
lidado pelos currículos escolares.

É fundamental percebermos que os conteúdos 
desenvolvidos no interior da escola por meio 
da Educação Física contemplam os propósitos 
de envolvimento das crianças e adolescentes 
com atividades da vivência e fundamentação 
esportiva, aperfeiçoamento esportivo, mas 
não somente isso, pois o esporte é apenas 
um dos sub-conteúdos da Educação Física, 
sendo portanto meio do processo ensino 
aprendizagem, não devendo ser o seu fim.

Observa-se que são 17.660 estabelecimentos 
de ensino destinados à Educação Básica, que 
atendem o universo de alunos com idade entre 
00 e 17 anos, e que, por sua vez, representam, nos 
estágios de aprendizagem e desenvolvimento 
esportivo, o principal público no que diz 
respeito a formação de cidadãos conscientes 
e envolvidos com a prática do esporte e em 
condições de assimilar a sua prática para a vida 
toda, tendo como meio, as aulas de Educação 
Física.

30 Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Educação Física – Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Estado da Educação, Departamento de 
Educação Básica, Paraná – 2008. Disponível em:<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_edf.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2016.
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É mister, portanto, considerar a competência 
e importância do ensino e da prática da 
Educação Física pelo amplo leque de ofertas 
e possibilidades de conteúdos pertinentes à 
atividade física, corporeidade e motricidade 
beneficiando o crescimento motor, cognitivo, 
social e afetivo dos escolares nesse importante 
estágio da aprendizagem, ampliando o acervo 
das experiências motoras e do alfabeto espor-
tivo, impactando em mudanças significativas 
na relação que o indivíduo terá com o esporte e 
a sua prática ao longo de toda sua vida.

Nesse universo, além dos conteúdos cur-
riculares da Educação Física, atividades extra-
curriculares ou de jornada ampliada vem 

sendo propostos pelo Sistema Educacional e, 
quase invariavelmente, contemplam também o 
esporte.

Dito isso nos preocupamos em enfatizar que, 
porém, os conteúdos pertencentes às aulas 
de Educação Física, desenvolvidos no âmbito 
escolar como conteúdos curriculares, não são 
objeto de análise na elaboração dessa proposta, 
já que trazemos aqui conteúdos necessários 
à concepção do Sistema Esportivo, e não do 
Sistema Educacional, que já se apresenta 
consolidado e legalmente constituído.
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Dessa forma, cumpre-nos tão somente reco-
nhecer a necessária interface entre o Sistema 
Educacional já constituído e o Sistema Espor-
tivo, esse ainda em fase de construção e 
consolidação, procurando identificar pontos 
de convergência e alinhamento capazes de 
alavancar não somente o desenvolvimento 
educacional, mas também esportivo, recíproca 
e concomitantemente, corroborando, portan-
to, ao desenvolvimento dos dois sistemas, e 
também dos alunos da Educação Básica, pelo 
viés do esporte escolar.

Não obstante a importância dos conteúdos 
esportivos desenvolvidos no âmbito escolar 
para efeito da concepção do Sistema Esportivo 
Estadual e da Política de Esportes do Paraná, 
o propósito dessas considerações é deixar 
claro que, doravante não mais trataremos de 
conteúdos pertencentes à Educação Física, 
centrando o foco nos conteúdos esportivos 
fora das atividades curriculares das escolas 
em toda Educação Básica, sem desconsiderar 
aqueles que possam vir a ser desenvolvidos 
dentro dos estabelecimentos de ensino em 
atividades complementares.
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III.3
ESTÁGIOS  
E LINHAS DE 
ATUAÇÃO

Feita essa importante consideração, retomando o 
entendimento sobre os 09 subgrupos apresentados 
na Tabela 9, que passam a ser tratados como 
Linhas de Atuação propostas por essa Política 
de Esportes do Paraná do Paraná, visualizamos 
regularidades, prioridades e objetivos em cada linha, 
que concatenados passam a compor a Matriz de 
Desenvolvimento do Esporte, na qual os estágios 
devem ser vistos como um todo sistematizado e 
controlado, conforme pode ser observado pelas 
palavras de Greco e Silva (2008) em seu ensaio sobre 
o Sistema de Aprendizagem e Desenvolvimento Es-
portivo31 para um determinado programa esportivo:

31 GRECO e SILVA, A Metodologia de Ensino dos Esportes 
no Marco do Programa Segundo Tempo, em Fundamentos 
Pedagógicos para o programa segundo tempo. / 
Organizado por Amauri Aparecido Bássoli de Oliveira e 
Gianna Lepre Perim. - Brasília: Ministério dos Esportes; 
Porto Alegre: UFRGS, 2008 - p.85.
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O ensino-aprendizagem  
e o treinamento neste ensaio são  

considerados processos pedagógicos  
que constituem um todo indivisível, que se 
influenciam reciprocamente, apresentando 

relações de dependência mutua. 

[...] considera-se o treinamento  
como um momento do longo processo de  
ensino-aprendizado. Portanto, deve ser 
planejado a longo prazo, organizado e 

sistematizado, orientado cientificamente, 
controlado no momento exato, avaliado  

e corrigido adequadamente durante  
sua extensão total.
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Sendo assim, propomos 3 estágios  
e 9 linhas de atuação, cada qual com  
objetivos específicos a serem atingidos. 

III.3.1 Estágio de Formação  
e Transição Esportiva  
(Linhas 1, 2, 3 e 4)

Linha de atuação 1:  
VIVÊNCIA ESPORTIVA I

Para quem: crianças com idade entre 00 
e 05 anos, correspondente ao período da 
educação infantil e pré-escola, estando 
em ambiente escolar ou não, envolvidas 
na prática de múltiplas vivências voltadas 
à aprendizagem, alfabetização e desenvol-
vimento motor, com vistas ao esporte para 
a vida toda.

Exemplificando: imaginemos bebês e 
crianças com idade até 05 anos estabele-
cendo o seu primeiro contato com o mundo, 
vivenciando diferentes desafios motores 
no dia a dia. Desde os primeiros marcos 
motores como o controle da cabeça, o ro-
lar, arrastar, sentar, engatinhar, ficar de pé, 
caminhar evoluindo para o correr, pular, 
saltar, se equilibrar, chutar, lançar. Esse é 
um estágio muito importante na aprendi-
zagem de habilidades motoras para toda a 
vida e um crescimento saudável, razão pela 
qual o maior número de atividades capazes 
de assegurar essa vivência de forma lúdi-
ca e educativa devem ser promovidas, seja 
pelos pais, pelos(as) cuidadores(as), ou 
professores nos níveis pré-escolares.

Nº aproximado: 882.049 indivíduos

Linha de atuação 2:  
VIVÊNCIA ESPORTIVA II

Para quem: crianças com idade entre 06 e 
10 anos, estudantes de estabelecimentos 
de ensino público e particular, nas séries 
iniciais e ensino fundamental I – 1º ao 5º 
ano, com vistas ao esporte para a vida toda.

Exemplificando: imaginemos as crianças 
em idade escolar, demonstrando combina-
ções de habilidades para o esporte, que 
chamam a atenção dos seus pais, Profes-
sores de Educação Física ou outros profis-
sionais, pela afinidade e refinamento de-
monstrados em “jogos e brincadeiras”32.

Nº aproximado: 756.288 indivíduos

32 Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Educação Física – 
Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Estado da Educação, 
Departamento de Educação Básica, Paraná – 2008. Ao utilizarmos 
as expressão “jogos e brincadeiras” estamos nos referindo a um dos 
Conteúdos Estruturantes preconizados nas Diretrizes Curriculares 
da Educação Física para a Educação Básica no Estado do Paraná. 
Para saber mais recomendamos a leitura do documento. Disponível 
em:<http://www.educadores.diaadia. pr.gov.br/arquivos/File/
diretrizes/dce_edf.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2016.
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Linha de atuação 3:  
FUNDAMENTAÇÃO ESPORTIVA

Para quem: crianças e adolescentes, com 
idade entre 11 e 14 anos, estudantes de es-
tabelecimentos de ensino público ou parti-
cular, no nível fundamental II – 6º ao 9º ano.

Exemplificando: imaginemos a seguinte 
situação: o jovem participa regularmente 
das aulas de Educação Física, eventual-
mente pode estar praticando atividades 
específicas (aulas especializadas por es-
porte). Demonstra um gosto particular pela 
atividade esportiva, podendo estar apenas 
se divertindo com o esporte, ou iniciando a 
construção de uma carreira esportiva, na 
medida em que inicia a sua participação em 
jogos e competições. 

Nº aproximado: 658.526 indivíduos

Linha de atuação 4: 
APRENDIZAGEM DA PRÁTICA ESPORTIVA

Para quem: adolescentes, com idade entre 
15 e 17 anos, estudantes do ensino médio, 
de escolas públicas estaduais ou particula-
res.

Exemplificando: imaginemos a seguinte 
situação: o jovem participa regularmente 
das aulas de Educação Física, e demonstra 
ter o esporte como uma de suas priorida-
des, podendo estar avançando na direção 
de uma carreira esportiva, aumentando a 
sua participação em jogos e competições 
esportivas, passando a experimentar o es-
porte de rendimento.

Nº aproximado: 537.670 indivíduos
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Linha de atuação 5:  
ESPECIALIZAÇÃO ESPORTIVA 

Para quem: adultos, com idade entre 18 e 
19 anos, concluindo o ensino médio, rumo 
à universidade, ou que possam eventual-
mente já estar no Ensino Superior, ou ainda 
ter abandonado os estudos. 

Exemplificando: nesse grupo encontramos 
os jovens que tem no esporte o seu gosto e 
até necessidade, já despertados no Ensino 
Fundamental, e que apresentam tendência 
a seguir praticando o esporte ou a ativida-
de ao longo de toda sua vida participando 
regulamente de competições, e tem o es-
porte ou a atividade física em sua pauta 
diária. Alguns se dedicam ao esporte já na 
qualidade de atleta em determinada moda-
lidade, se especializando no que fazem com 
vistas ao alto rendimento esportivo.

Nº aproximado: 384.926 indivíduos

III.3.2 Estágio de Decisão  
e Excelência Esportiva 
(Linhas 5,6 e 7)
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Linha de atuação 6:  
APERFEIÇOAMENTO ESPORTIVO

Para quem: adultos, com idade entre 19 e 
21 anos, ingressando e cursando o nível uni-
versitário, ou ainda que possam já ter aban-
donado os estudos, inseridos no mercado 
de trabalho (ou não).

Exemplificando: são jovens e adultos que 
seguiram praticando o esporte e partici-
pando regulamente de treinos e competi-
ções, na qualidade de atleta especializado 
em determinada modalidade, buscando a 
constante melhoria do seu desempenho e 
o aperfeiçoamento esportivo (alto rendi-
mento), sempre em busca de melhores re-
sultados. 

Nº aproximado: observação importante: 
O número populacional aproximado para a 
faixa de 20 a 29 anos é de 1.734.865 de indi-
víduos adultos, sendo que de 20 a 24 anos 
são 869.356 e de 25 a 29 são 865.509, ra-
zão pela qual fizemos a opção de totalizar 
os números para as linhas 6 e 7 (de 20 a 29 
anos). Isso porque os dados disponíveis no 
PNAD não informam especificamente es-
sas mesmas faixas etárias.
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Linha de atuação 7:  
ALTO RENDIMENTO

Para quem: adultos, após os 21 anos, 
ingressando ou cursando o nível 
universitário, ou ainda que possam já ter 
abandonado os estudos, inseridos no 
mercado de trabalho (ou não).

Exemplificando: hipoteticamente, o espor-
te é atividade na qual esse indivíduo se espe-
cializou e evoluiu. Encontrou no esporte 
uma paixão e uma carreira. Apesar da 
prioridade, encontra barreiras que o fazem 
pensar se deve seguir adiante. Vejamos: 
o calendário de competições é confuso; 
as boas competições acontecem longe da 
cidade onde reside; o dinheiro é escasso; não 
existem apoios formais (governamentais ou 
não); o mais alto nível possível onde reside 
já foi conquistado; as distâncias aumentam; 
o valor do investimento para treinar e 
competir também; a carreira é curta e em 
breve deverá se encerrar. E então o que ele 
fará? 

Nº aproximado: vide informação no  
“Nº aproximado” na linha 6.
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III.3.2.1 Algumas considerações 
sobre o segundo estágio - de 
Decisão e Excelência Esportiva:

O segundo estágio – decisão e excelência es-
portiva (acima de 16 anos) é fundamental para 
a escolha pela forma da prática do esporte na 
idade adulta, capacitando o jovem a escolher 
o futuro do seu relacionamento do esporte 
para o resto da vida, tendo entre as possibili-
dades o lazer, a busca pela saúde, a recreação 
ou níveis mais avançados do esporte de ren-
dimento.

Os autores ressaltam que nessa etapa (da 
decisão), ”ocorre geralmente um alto nível de 
evasão de jovens da prática do esporte, nas 
suas diferentes formas de expressão. A fase 
de decisão pressupõe um importante momen-
to na vida do ser humano33”.

Conforme o autor34:

”No alto nível de rendimento objetiva-se ma-
ximizar os resultados e o desempenho, já no 
caso da prática do esporte de saúde, lazer, 
recreação, os processos de ensino-aprendi-
zagem são direcionados a proporcionar ao 
praticante os meios, as ferramentas para res-
ponder as solicitações do esporte de maneira 
que levem o mesmo a sentir prazer, a com-
preender e gostar da prática, proporcionando 
competências e habilidades que oportunizem 
a melhoria da sua qualidade de vida.”

33 GRECO e SILVA, A Metodologia de Ensino dos Esportes no Marco 
do Programa Segundo Tempo, em Fundamentos Pedagógicos para o 
programa segundo tempo. / Organizado por Amauri Aparecido Bássoli 
de Oliveira e Gianna Lepre Perim. - Brasília: Ministério dos Esportes; 
Porto Alegre: UFRGS, 2008 – p. 93.

34 Id.- p. 89.
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III.3.3 Estágio do Esporte  
para a vida toda e  
readaptação (Linhas 8 e 9)

35 Segundo o PNAD 2013 – 30 a 34 anos –  
909.529 indivíduos / 35 a 39 anos – 793.584 indivíduos 

/ 40 a 44 anos – 845.541 indivíduos / 45 a 49 anos – 
787.130 indivíduos / 50 a 54 anos – 736.244 indivíduos 

/ 55 a 59 anos – 593.740 indivíduos / 60 a 64 anos 
– 449.919 / 65 a 69 – 331.032 indivíduos / 70 a 74 anos – 

273.415 indivíduos / 75 a 79 anos – 171.2012 indivíduos / 
80 ou mais anos – 171.871 indivíduos.

Linha de atuação 8:  
ESPORTE PARA A VIDA TODA

Para quem: destina-se a adolescentes, adultos e 
terceira idade - praticantes do esporte - seja na 
perspectiva da recreação, do lazer, da busca pela 
saúde, em alguns casos, do rendimento esportivo. 

Exemplificando: são adolescentes, adultos ou 
idosos que em alguma fase da sua vida, tendo 
ou não se afastado do esporte em estágios 
anteriores, encontraram no mesmo um importante 
aliado ao seu bem estar. Talvez o esporte ou a 
atividade física não sejam prioridades, tampouco 
sejam o foco, mas são importantes ferramentas 
que completam esses indivíduos, não sendo 
possível, nesses casos, imaginá-los tocando a 
vida sem dedicar algum tempo do seu dia para o 
exercício físico. Na verdade, o que se objetiva com 
uma Política Pública de Esporte, é proporcionar a 
todos os indivíduos que cheguem nesse nível de 
envolvimento com o exercício, atividade física ou 
esporte.

Nº aproximado: 6.067.216 de indivíduos acima 
de 30 anos35. 
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Linha de atuação 9: 
READAPTAÇÃO36

Para quem: adolescentes, adultos e terceira 
idade – não praticantes do esporte ou que 
tendem a se afastar da prática esportiva, cuja 
tendência deve ser revertida, resgatando os 
não praticantes e aproximando aqueles que 
tendem a se afastar à pratica do esporte, seja 
na perspectiva da recreação, lazer, saúde ou 
esporte de rendimento, vislumbrando a sua 
inclusão definitiva nos integrantes da linha 8 
– Esporte para a vida toda.

Exemplificando: um adolescente que só tem 
contato com o movimento, atividade física 
ou esporte nas aulas de Educação Física por 
ser conteúdo curricular obrigatório, mas que 
não pratica nada além das suas aulas, ou que 
pratica esporte até o período pré-vestibular, 
mas que por estar próximo aos preparativos 
para o vestibular, acaba se afastando, com 
tendência a não dar continuidade à prática 
esportiva. É importante observar que esse 
afastamento pode se dar por conta própria ou 
por incentivo dos próprios pais, que colocam 
o vestibular como prioridade. 

No caso daqueles que sequer chegam ao 
vestibular, há também a possibilidade da 
troca das horas destinadas ao esporte pelo 

trabalho. Também integra esse grupo, por 
exemplo, aquele estudante universitário 
ou recém formado, sobre o qual o esporte 
exerceu pouca influência ou fascínio ao longo 
de sua vida até aqui. Totalmente focado nos 
estudos ou já direcionado ao mercado de 
trabalho, atuando ou iniciando a sua atuação 
profissional. Suas prioridades são outras, 
e, nesse caso o esporte já ficou de lado. 
Outra possibilidade é encontrarmos aquele 
cidadão que deixou os estudos pra trás, 
mas está inserido no mercado de trabalho, 
ou ainda procurando uma inserção. E assim 
evolui em sua fase adulta ou terceira idade. 
Tal qual o exemplo anterior, a probabilidade 
de afastamento do esporte é muito alta, 
ainda que possa ter tido boas experiências 
nesse campo quando jovem. O que se tem em 
comum entre todos os indivíduos desse é o 
estabelecimento de prioridades quanto ao 
hábito e estilo de vida, colocando sempre em 
último plano a prática do esporte ou atividade 
física.

Nº aproximado: não é possível estimar 
esse número aproximado, tendo em vista 
que o não praticante se encontra “diluído” 
em todas as faixas etárias. 

36 Apesar da utilização do termo  
READAPTAÇÃO para a linha 9, é importante  

distinguir o seu uso em relação à Estrutura  
Temporal proposta por Greco e Silva (2008).  

Numa análise mais profunda pode-se ver que a Etapa  
de Readaptação da Estrutura Temporal contempla  

também a linha 8 – ESPORTE PARA VIDA TODA.
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III.3.3.1 Sobre o não praticante 
do esporte - reflexões

Ao considerarmos que tanto na Constituição 
Federal quanto na Constituição Estadual a 
prática das atividades desportivas, em todas 
as suas manifestações, sejam elas formais 
ou não formais, é um direito de cada um a ser 
garantido pelo Estado, seria correto supor que 
todos os habitantes do Paraná são assistidos 
por programas públicos capazes de suprir essa 
demanda.

Na verdade, inexistem dados (hoje) capazes 
de comprovar ou refutar essa suposição, o que 
segue sendo, portanto, uma hipótese. Caso o 
Poder Público dê conta desse atendimento, 
uma Política Pública de Esporte vem para 
qualificar o atendimento. Por outro lado, tendo 
por hipótese que o Poder Público não faça esse 
atendimento, deixando de oportunizar aos 
cidadãos o acesso ao esporte, a razão de existir 

dessa Política Pública é corroborar no sentido 
de mostrar caminhos e estruturar condições 
que possam garantir aos cidadãos esse direito 
Constitucional.

Pode também acontecer o fato de que, ainda 
que tenha garantido o direito à prática do 
esporte, o cidadão não tenha sido devidamente 
motivado, sensibilizado e envolvido com o 
esporte, derivando para o caminho do que 
passaremos a tratar (para fins didáticos) de 
não praticante.

Nesse sentido é importante observar que a 
figura do cidadão não praticante pode surgir 
a qualquer momento e em qualquer um dos 
estágios do desenvolvimento humano. Para 
esses indivíduos (não praticantes), nos parece 
ser objetivo de uma Política Pública, a qualquer 
tempo e em todas as circunstâncias, despertá-
lo, sensibilizá-lo, motivá-lo, oportunizá-lo e 
envolvê-lo com a prática do esporte.
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III.3.3.2 Algumas considerações 
sobre a readaptação:

Por fim, cumpre-nos observar que após a 
etapa da decisão, caso a opção feita tenha 
sido pela evasão, há ainda (para Greco e Silva 
– 2008), a quarta etapa – readaptação – que 
possibilita ao indivíduo, ao longo da sua vida 
adulta, a qualquer tempo, retomar sua relação 
com o esporte, seja no âmbito do lazer, busca 
pela saúde, qualidade de vida ou rendimento 
esportivo. Cabe ressaltar que a readaptação 
não se dá tão somente na vida adulta, podendo 
também acontecer em qualquer tempo, ao 
haver o afastamento do indivíduo da prática 
esportiva, revertendo o quadro de não prati-
cante para praticante.
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QUADRO 1 - QUADRO RESUMO  
3 ESTÁGIOS E 9 LINHAS

ESTÁGIO DE FORMAÇÃO  
E TRANSIÇÃO ESPORTIVA

 Linha 1: VIVÊNCIA ESPORTIVA I

 Linha 2: VIVÊNCIA ESPORTIVA II

 Linha 3: FUNDAMENTAÇÃO ESPORTIVA

 Linha 4: APRENDIZAGEM DA PRÁTICA 
  ESPORTIVA 

ESTÁGIO DE DECISÃO  
E EXCELÊNCIA ESPORTIVA

 Linha 5: ESPECIALIZAÇÃO ESPORTIVA

 Linha 6: APERFEIÇOAMENTO 
  ESPORTIVO

 Linha 7: ALTO RENDIMENTO

ESTÁGIO DO ESPORTE PARA  
A VIDA TODA E READAPTAÇÃO

 Linha 8: ESPORTE PARA A VIDA TODA

 Linha 9: READAPTAÇÃO

A nomenclatura adotada para os estágios e linhas 
da Política de Esportes do Paraná resulta da 
aproximação à nomenclarura utilizada palo Grupo 
de Trabalho instituído pelo Ministério do Esporte, 
para elaborar Projeto de Lei de Diretrizes e Bases do 
Sistema Nacional do Esporte (GTSNE) - na primeira 
síntese do documento (na sua versão atualizada 
em 10/12/2015, além de outras análises e estudos já 
mencionados no decorrer do texto.
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Destacamos as linhas 7 e 8 (ALTO RENDI-
MENTO e ESPORTE PARA A VIDA TODA), 
como o cenário ideal a ser construído a par-
tir do planejamento e do desenvolvimento 
da Política de Esportes do Paraná, pelas ra-
zões já apresentadas.

Não significa dizer, porém, que se deva in-
vestir prioritariamente nessas duas linhas, 
mas que se deva focar nessas duas dire-
ções ao concentrar a atenção em todas as 
demais linhas, procurando atingi-las como 
objetivo a ser alcançado. Não basta, por-
tanto, que a dedicação, atenção e investi-
mentos sejam feitos exclusivamente nes-
sas duas linhas, mas em todas as linhas, 
possibilitando que os ciclos de aprendiza-
gem e desenvolvimento esportivo se com-
pletem para cada indivíduo.

É dessa análise e consideração, e com esse 
olhar, que extraímos os objetivos da Políti-
ca de Esportes do Paraná, conforme vere-
mos a seguir.
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a) sensibilizar as pessoas para a importância 
da prática do esporte ao longo de toda  
sua vida, assegurando-lhes as 
oportunidades e condições de acesso;

b) incentivar e oportunizar o desenvolvimento 
dos talentos esportivos.

III.4
OBJETIVOS DA 
POLÍTICA DE 
ESPORTES DO 
PARANÁ
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FIGURA 12 – MATRIZ DE DESENVOLVIMENTO  
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A análise criteriosa dos objetivos e a 
sua conjugação com o Plano de Ações 
a ser delineado por cada uma das 
diversas organizações que integram o 
Sistema Esportivo Estadual em todas 
as 09 linhas de ação possibilitará a 
construção de metas intermediárias.

Nesse aspecto é importante observar 
que para a concretização desses 
objetivos e o cumprimento das metas 
intermediárias, além do esforço, dedi-
cação e alinhamento entre diversos 
segmentos, adotando a Matriz de 
Desenvolvimento do Esporte (Figura 
12, ao lado) como norteadora de 
todas as ações, é imprescindível que 
haja um acompanhamento seguro ao 
cumprimento dos objetivos e metas 
a serem estabelecidas nos Planos de 
Ação a serem elaborados a posteriori. 
O que de fato precisará ser medido 
são as transformações decorrentes da 
prática do esporte e da atividade física, 
avaliando a eficiência e a eficácia das 
ações a serem futuramente planejadas 
e implantadas em relação aos objetivos 
da Política de Esportes do Paraná.
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III.5
A POLÍTICA 
DE ESPORTES 
DO PARANÁ: 
UMA VISÃO 
HUMANIZADORA 
E EMANCIPATÓRIA
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O plano de ação institucional das organizações 
que integram o Sistema Estadual do Esporte 
deve não somente contemplar o contido 
na Matriz de Desenvolvimento do Esporte 
proposta, mas deve universalizar o acesso 
ao esporte como um direito de todo cidadão, 
passando a contemplar também metodologias 
e práticas inclusivas capazes de corroborar no 
impacto social e humanista, pelo esporte.

Essas práticas devem assumir um caráter 
estratégico objetivando promover o resgate de 
indivíduos excluídos de seus direitos, contribuir 
na garantia de direitos de todos, e conscientizar 
o público em geral (crianças, adolescentes, 
adultos e idosos), praticantes do esporte ou 
não, seus familiares, e membros de toda a 
comunidade quanto ao necessário combate a 
questões sociais, econômicas, culturais e físicas 
discriminatórias e excludentes (diante de grupos 
minoritários, aspectos religiosos, problemas 
de saúde - como a obesidade infantil) e as 
suas conseqüências (criminalidade, violência, 
drogadição, bullying).

Ao considerarmos as peculiaridades no desen-
volvimento cronológico, amadurecimento bio-
lógico e outras características individuais dos 
praticantes, e também das diferenças culturais, 
estruturais e geográficas próprias dos locais ou 
regiões onde se dá a prática esportiva, temos 
múltiplas razões pelas quais devemos visualizar 
na Matriz de Desenvolvimento do Esporte a 
possibilidade de uma coerente flexibilidade 
metodológica quanto ao que será oferecido em 
cada um dos estágios propostos (conteúdos), 
para os mais diversos grupos e indivíduos, 
garantindo que sejam feitos ajustes às 
diferentes necessidades, assegurando o amplo 
direito a uma prática esportiva qualificada, 
relevante, transformadora e emancipatória.
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III.6
PRINCÍPIOS 
ÉTICOS 
FUNDAMENTAIS

Os princípios abaixo elencados são funda-
mentos éticos que devem nortear a imple-
mentação da Política de Esportes do Paraná:

• da democratização - garantir acesso  
ao esporte;

• da evolução - assegurar o aspecto  
evolutivo das ações;

• da continuidade - garantir  
a continuidade das ações;

• da inovação - assegurar que novas ideias 
sejam estimuladas e implementadas;

• do conhecimento - apoiar-se em bases 
científicas e tecnológicas;

• da transversalidade - integrar  
as diversas áreas que tenham alguma 
interface com o esporte;
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• da descentralização - garantir  
a capilarização das ações,  
assegurando que as mesmas se dêem  
o mais próximo possível do cidadão;

• da profissionalização - valorizar a atuação 
dos profissionais frente às ações;

• da autonomia - garantir a autonomia  
no funcionamento dos entes que  
integram o sistema esportivo;

• da sustentabilidade - assegurar a 
responsabilidade econômica, social  
e ambiental inerentes à sustentabilidade  
do esporte;

• da colaboração e cooperação – assegurar  
o desenvolvimento das ações em ambiente 
colaborativo e cooperado, implementando  
a visão sistêmica no desenvolvimento  
do esporte;

• da segurança - assegurar que a promoção, 
desenvolvimento e orientação das 
atividades esportivas se dêem com a 
garantia da segurança dos seus praticantes; 

• da promoção da saúde - desenvolver  
e proporcionar programas esportivos 
visando atender o cidadão conforme  
suas necessidades na promoção da  
saúde e qualidade de vida; 

• da promoção da educação - assegurar  
a promoção da atividade esportiva como 
atividade educacional integrada e em 
consonância com o desenvolvimento  
da criança e do adolescente, seja no 
ambiente escolar ou fora dele;

• da garantia dos direitos constitucionais - 
atender a demanda no cumprimento  
à obrigatoriedade da criação de programas 
e atividades direcionadas ao campo do 
esporte e lazer, conforme normas  
e princípios constitucionais.
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PARTE IV
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EM PRÁTICA

Fo
to

: L
ei

la
 N

un
es

Política de Esportes do Paraná 121

caderno esporte 2018 2.indd   121 14/03/2018   17:01



IV.1 Colocando a Política de 
Esportes do Paraná em Prática 

Compreendidos e validados os conteúdos 
aqui apresentados, temos definitivamente a 
nova Política de Esportes do Paraná. Somente 
a partir daí passamos da etapa de formulação 
para a etapa da implementação, quando 
surgem novos desafios.

O primeiro deles é a multiplicação dos 
conceitos aqui apresentados e a assimilação 
por parte de todos os agentes que integram 
o público estratégico, cujos papeis precisam 
ser detalhados, tendo como viés a gestão 
integrada, compartilhada e sistêmica.

A preocupação até aqui foi a de posicionar o 
esporte segundo a sua interface e importância 
na vida das pessoas, particulartmente na 
perspectiva do desenvolvimento humano, fato 
que por si só o enquadra como tema relevante 
na agenda política e da gestão pública.

Não é possível tratar da totalidade dos 
conteúdos diretos e indiretos ao tema com a 
profundidade que o mesmo requer, ficando 
aberta a necessidade da identificação de 
todas as prioridades, por linhas de atuação, 
bem como as ações correspondentes.

A partir daí há que se prever (e compreender), 
conforme os ensinamentos de Greco e 
Silva (2008), as estruturas subjetiva e 
pedagógica, que serão capazes de auxiliar 
os implementadores da Política de Esportes 
do Paraná em seu campo de atuação, por 
meio de ações devidamente ajustadas à cada 
realidade, e pedagogicamente embasadas.

IV.1.1 Modelo de 
Desenvolvimento Esportivo 
Proposto para o  
Estado do Paraná

Como resultado da sistematização e 
organização dos conteúdos abordados no 
decorrer de todo o documento, apresentamos 
a seguir, de forma ilustrada (na figura 13), 
um Modelo de Desenvolvimento Esportivo 
proposto para o Estado do Paraná.

Na figura 14 teremos uma visão resumida 
sobre a possibilidade de aplicação da Política 
de Esportes do Paraná como um filtro 
capaz de nortear e balizar o funcionamento 
das organizações que integram o público 
estratégico no desenvolvimento esportivo do 
estado, proporcionando um ambiente mais 
controlável, e com direção definida a partir de 
cada um dos 3 estágios e 9 linhas de atuação.
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• Tem foco no cidadão
•  Valoriza o desenvolvimento
 humano
• Se consolida no longo prazo
• Adota um conceito de 
 Esporte
• Define 2 objetivos:
 1. Desenvolvimento dos  
 talentos esportivos
 2. Estímulo ao esporte para 
 vida toda

1. Política de Esportes
2. Público Estratégico *
3. Plano de Ações
4. Gestão Integrada
5. Sistema Integrado de   
     Informações

Público Estratégico 
1º, 2º, e 3º setores /
• Academias
• Federações 
• Governo do Estado
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• Professores e Profissionais
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FIGURA 13 – MODELO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO PROPOSTO  
PARA O ESTADO DO PARANÁ

FIGURA 14 – VISÃO GERAL QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 
DE ESPORTES DO PARANÁ EM RELAÇÃO AO PÚBLICO ESTRATÉGICO
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PARTE V
POLÍTICA DE 

INCENTIVO AO 
ESPORTE

NO ESTADO
DO PARANÁ 

• LEI Nº 17.742/2013 

• DECRETO Nº 8560/2017
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PARTE V
POLÍTICA DE 

INCENTIVO AO 
ESPORTE

NO ESTADO
DO PARANÁ 

• LEI Nº 17.742/2013 

• DECRETO Nº 8560/2017

Política de Esportes do Paraná 125

caderno esporte 2018 2.indd   125 14/03/2018   17:01



Para contribuir à sustentabilidade econômica 
das ações que virão a ser desencadeadas, o 
Governo do Estado do Paraná deu um grande 
passo na direção da identificação de uma 
importante fonte de financiamento (conforme 
prevê o pilar intitulado Gestão Integrada, pág. 
62), ao editar a Lei nº 17.742/2013, que dispõe 
sobre a Política de Incentivo ao Esporte no 
Estado do Paraná.

É importante percebermos que, tendo como 
base os conteúdos e objetivos estabelecidos 
nessa Política de Esportes do Paraná, a 
concessão de crédito outorgado destinado 
a projetos esportivos credenciados pela 
Secretaria de Esporte do Estado do Paraná 
(conforme dispõe a Lei nº 17.742/2013) deve 
corroborar ao estímulo para execução de 
ações capazes de “sensibilizar os cidadãos 
quanto a importância da prática do esporte 
ao longo de toda sua vida, assegurando-lhes 
as oportunidades e condições de acesso, além 
de incentivar e oportunizar o desenvolvimento 
dos talentos esportivos paranaenses”. 

V.1
LEI Nº 
17.742/2013 
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LEI Nº 17.742

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado 
a conceder crédito outorgado correspon-
dente ao valor do ICMS (Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação) destinado pe-
los respectivos contribuintes a projetos 
desportivos credenciados pela Secreta-
ria de Esporte do Estado do Paraná, con-
forme regulamentação (Convênio ICMS 
141/2011).

§ 1º Para fins de apuração da parte do va-
lor do ICMS a recolher que poderá ser des-
tinada aos projetos desportivos de que 
trata o caput deste artigo, serão fixados 
os percentuais aplicáveis ao valor do sal-

do devedor do ICMS apurado pelo contri-
buinte, devendo esses percentuais variar 
de 0,01% (um centésimo por cento) a 3% 
(três por cento), de acordo com escalona-
mento por faixas de saldo devedor anual.

§ 2º O montante máximo de recursos 
disponíveis para captação aos projetos 
credenciados pela Secretaria de Estado 
do Esporte será fixado em cada exercício 
pela Secretaria de Estado da Fazenda, 
ficando limitado até 0,2% (dois décimos 
por cento) da parte estadual da arreca-
dação anual do ICMS relativo ao exercício 
imediatamente anterior.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

(Diário Oficial Executivo do Estado do Paraná - 30 de outubro de 2013 - Edição nº 9076)
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Regulamenta a Lei nº. 17.742 de  
30 de outubro de2013 e institui o  
Programa Estadual de Fomento  
e Incentivo ao Esporte – PROESPORTE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 
87, incisos V e VI, da Constituição Estadual, e 
tendo em vista o disposto na Lei nº. 17.742, de 
30 de outubro de 2013, bem como o contido no 
protocolado sob nº 12.033.171-0,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DO PROGRAMA ESTADUAL DE FOMENTO E 
INCENTIVO AO ESPORTE – PROESPORTE

Art. 1.º Fica instituído o Programa Estadual 
de Fomento e Incentivo ao Esporte – 
PROESPORTE, como parte integrante da 
política de incentivo ao esporte do Estado 
do Paraná, de que trata a Lei nº. 17.742, de 30 
de outubro de 2013, regulamentada por este 
Decreto.

Art. 2.º O PROESPORTE tem como objetivos 
fundamentais:

I - incentivar o esporte;

II - facilitar à comunidade as oportunidades e 
condições de acesso ao esporte;

III - estimular o desenvolvimento esportivo em 
todas as regiões do Estado;

IV - fomentar a pesquisa nas diversas áreas do 
esporte.

V.2
DECRETO  
Nº 8560/2017 
(Diário Oficial Executivo do Estado  
do Paraná - 21 de dezembro de 2017 -  
Edição nº 10093 - páginas 45 a 48)
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Parágrafo único – O conceito de esporte que 
se adota para fins deste Decreto é odefinido 
na Política de Esportes do Paraná.

Art. 3.º Para os efeitos deste Decreto 
considera-se:

I - Projeto: proposta de iniciativa com 
conteúdos que tenham como objeto principal 
o esporte e a sua destinação pública, com 
o objetivo de receber osbenefícios do 
PROESPORTE, observadas as seguintes 
diretrizes:

a) fomento ao esporte, em consonância com a 
Política de Esportes do Paraná;

b) estímulo à descentralização das ações 
esportivas do Estado;

c) valorização da qualidade das ações 
apresentadas no âmbito esportivo.

II - Proponente: pessoa física ou jurídica 
estabelecida ou domiciliada no Estado do 
Paraná há no mínimo 2 (dois) anos, responsável 
pelo projeto esportivo concorrente aos 
benefícios concedidos pelo PROESPORTE;

III - Gestor do projeto: pessoa física ou jurídica 
a quem o proponente delegar as funções de 
planejamento, organização, realização e a 
responsabilidade pela prestação de contas do 
projeto;

IV - Incentivador: pessoa jurídica contribuinte 
do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual, 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), 
que destine parcela do imposto, na forma de 
incentivo fiscal, para a realização de projeto 
aprovado pela CPROESPORTE.

Art. 4.º O proponente poderá ter aprovados 
até 02 (dois) projetos simultâneos, de acordo 
com as normas estabelecidas neste Decreto.

Art. 5.º Considera-se, ainda:

I - Certificado de Aprovação: documento 
emitido pela Secretaria de Estado do Esporte 
e do Turismo – SEET, contendo a identificação 
do proponente, o nome, a descrição sucinta 
do projeto, as datas da aprovação e de 
encerramento deste e o valor autorizado 
para captação de recursos junto às empresas 
incentivadoras;

II - SisPROESPORTE: - Sistema do Programa 
Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte 
- da Secretaria de Estado do Esporte e do 
Turismo – SEET, destinado à inscrição e ao 
acompanhamento dos projetos esportivos no 
âmbito do PROESPORTE.

III - CPROESPORTE: Comissão do Programa 
Estadual de Fomento ao Esporte.

Art. 6.º Os benefícios previstos neste Decreto 
serão concedidos:

I - às pessoas físicas estabelecidas ou 
domiciliadas no Estado do Paraná há no 
mínimo dois anos, que apresentarem projetos 
esportivos objetivando concorrer aos recursos 
do PROESPORTE;
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II - às pessoas jurídicas, de direito público 
ou privado estabelecidas ou domiciliadas no 
Estado do Paraná há no mínimo dois anos, 
responsáveis pela apresentação de projetos 
esportivos a serem beneficiados pelos 
recursos do PROESPORTE;

III - às pessoas jurídicas, contribuintes do 
ICMS no Estado do Paraná, que optarem pela 
aplicação de parcelas do Imposto no incentivo 
a projetos esportivos;

§ 1.º Os benefícios a que se refere este 
Decreto não serão concedidos a 
proponentes ou incentivadores 
inadimplentes com a Fazenda Pública 
Estadual.

§ 2.º Fica vedada a utilização dos recursos do 
PROESPORTE:

I - para projetos esportivos em que sejam 
beneficiários a pessoa jurídica contribuinte 
incentivadora, seus proprietários, sócios, 
diretores, acionistas, administradores ou 
gerentes na data da operação ou nos 12 (doze) 
meses anteriores, bem como seus cônjuges 
e parentes em até terceiro grau, inclusive os 
afins, e os dependentes do incentivador ou dos 
titulares, administradores, acionistas ou sócios 
de pessoa jurídica vinculada ao incentivador.

II - à pessoa jurídica coligada, controladora 
ou controlada, ou que tenha como titulares, 
administradores, acionistas ou sócios de 
alguma das pessoas a que se refere o inciso I 
deste parágrafo.

III - às organizações da sociedade civil de 
interesse público – OSCIPS e Organizações 
Sociais - OS, que possuam, respectivamente, 

termo de parceria ou contrato de gestão com a 
administração pública estadual;

IV - por servidor ativo ocupante de cargo ou 
emprego público na Secretaria de Estado do 
Esporte e do Turismo e nas entidades a ela 
vinculadas;

V - por proponente que estiver inadimplente 
com o PROESPORTE;

VI - para projetos de esporte profissional.

§ 3.º Aos membros da CPROESPORTE e 
das comissões técnicas é vedada a 
participação no referido Programa, 
tanto na categoria de proponente como 
prestador de serviço.

Art. 7.º O PROESPORTE será implantado com 
recursos provenientes de:

I - incentivo fiscal decorrente de aplicações, 
em projetos esportivos, por parte dos 
contribuintes do ICMS.

II - dotações e créditos específicos 
consignados no orçamento do estado;

III - transferências da União;

IV - auxílios, subvenções e outras 
contribuições de entidades públicas ou 
privadas, nacionais ou estrangeiras;

V - doações e legados;

VI - valores provenientes da devolução de 
recursos relativos a projetos que apresentem 
saldos remanescentes e projetos não iniciados 
ou interrompidos, com ou sem justa causa;

130

caderno esporte 2018 2.indd   130 14/03/2018   17:01



VII - multas e devoluções por utilização 
indevida de recursos recebidos através do 
PROESPORTE;

VIII - juros e dividendos, bem como quaisquer 
outras rendas provenientes de aplicações 
financeiras;

IX - saldos de exercícios anteriores;

X - outros recursos a ele destinados e 
quaisquer outras rendas obtidas.

CAPÍTULO II

DAS CONDIÇÕES GERAIS

SEÇÃO l

DA GESTÃO DO PROESPORTE

Art. 8.º A gestão do PROESPORTE será de 
responsabilidade da SEET, cabendo-lhe as 
seguintes atribuições:

I - publicar no Diário Oficial Executivo do 
Estado do Paraná os editais de convocação 
para os interessados em apresentar projetos 
esportivos a fim de concorrer aos recursos 
provenientes do PROESPORTE, bem como o 
resultado final de cada edital;

II - verificar o preenchimento do formulário de 
apresentação de projetos e os documentos a 
ele anexados;

III - solicitar documentos referentes ao projeto 
e ao proponente;

IV - emitir o Certificado de Aprovação;

V - convocar as entidades representativas 
dos agentes esportivos paranaenses para a 
eleição dos membros das áreas esportivas do 
PROESPORTE;

VI - acompanhar a execução dos projetos 
incentivados, com vista à verificação da 
regularidade do seu cumprimento, de acordo 
com o cronograma de realização proposto;

VII- analisar e aprovar o relatório final 
e a prestação de contas dos projetos 
beneficiados;

VIII- elaborar, anualmente, relatório apontando 
as ações desenvolvidas e os recursos 
aplicados na esfera do PROESPORTE, a ser 
publicado no site da SEET.

Art. 9.º O montante global anual de recursos 
destinados ao PROESPORTE, na modalidade 
incentivo fiscal, terá como limite máximo o 
valor correspondente a 0,2% (dois décimos 
por cento) da parte estadual da arrecadação 
do ICMS relativa ao exercício imediatamente 
anterior.

§ 1.º Compete à Secretaria de Estado da 
Fazenda fixar o limite dos recursos, 
anualmente, por meio de Resolução.

§ 2.º Compete à SEET, por ocasião da emissão 
dos Certificados de Aprovação, observar 
o limite de recursos fixado para o 
exercício, sendo que os valores não 
realizados em um exercício não poderão 
ser objeto de transferência ao seguinte.

§ 3.º Os procedimentos necessários para a 
operacionalização do Incentivo Fiscal 
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serão estabelecidos por meio de 
Resolução Conjunta firmada entre a 
SEET e a SEFA.

Art. 10. Os recursos provenientes da Lei 
Estadual nº 17.742, de 30 de outubro de 2013, 
serão destinados ao financiamento de até 
100% (cem por cento) dos valores aprovados 
para os projetos selecionados.

Parágrafo único. Em cada edital do Programa 
será definido o modelo e a forma das 
ações de contrapartida esportiva a serem 
apresentadas.

SEÇÃO ll

DO PROPONENTE E DO INCENTIVADOR

Art. 11. Para participar do PROESPORTE:

I - o interessado deverá integrar o Cadastro de 
Proponentes do Estado do Paraná, bem como 
atender às demais condições estabelecidas 
neste Decreto;

II - O Incentivador deverá atender aos 
seguintes requisitos:

a) manter atualizado o seu Cadastro de 
Contribuintes do ICMS - CAD/ICMS, na 
situação “ativo”, e estar enquadrado no 
Regime Normal de Apuração do imposto 
(SRP 1.1011.112 ou 1.1031.112);

b) ter o sócio, o diretor, o administrador 
ou o contabilista cadastrado como 
usuário no portal de serviços da Receita 
Estadual - Receita/PR, com endereço 
eletrônico atualizado para recebimento de 
correspondência;

c) não possuir pendências quanto ao 
cumprimento de obrigações acessórias;

d) estar em situação regular perante a Fazenda 
Pública Estadual, inclusive no Cadastro 
Informativo estadual - CADIN Estadual.

Parágrafo único: Após o cadastro do incentivo 
no sistema, caso seja constatada situação 
de inadimplência do incentivador perante a 
Fazenda Pública Estadual, a CRE, mediante 
notificação, poderá suspender a fruição do 
incentivo fiscal.

SEÇÃO llI

DAS CONDIÇÕES GERAIS DOS PROJETOS

Art. 12. A SEET publicará, no Diário Oficial 
Executivo do Estado do Paraná e em seu site 
oficial, editais convocando os interessados 
em apresentar projetos para fins de obtenção 
de recursos provenientes do PROESPORTE, 
discriminando o período e as normas para as 
inscrições.

Parágrafo único. Os editais do PROESPORTE 
definirão os segmentos esportivos a serem 
beneficiados, de acordo com a Política 
de Esportes do Paraná, podendo prever a 
realização de projetos que contemplem a 
integração de mais de uma área de atuação.

Art. 13. O proponente não poderá executar 
simultaneamente mais do que 02 (dois) 
projetos, ainda que aprovados em programas 
distintos.

§ 1.º Para efeitos deste artigo serão 
consideradas como mesmo proponente a 
pessoa física e a pessoa jurídica, quando 
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os proprietários, sócios, diretores ou 
representantes legais da pessoa jurídica, 
bem como seus cônjuges e parentes em 
até terceiro grau, inclusive os afins, e os 
dependentes, na data da operação ou 
nos 12 (doze) meses anteriores, tiverem 
projetos aprovados em seu nome, como 
pessoa física e/ou pessoa jurídica.

§ 2.º O proponente que tiver 02 (dois) 
projetos aprovados só poderá 
concorrer novamente aos recursos do 
PROESPORTE após a conclusão de 
um deles, com a respectiva aprovação 
da prestação de contas, observada a 
limitação estabelecida no caput.

Art. 14. Os projetos deverão ser apresentados 
em formulário próprio, conforme modelo e 
normativa disponibilizados no site da SEET.

§ 1.º Caso o projeto utilize recursos 
complementares oriundos de fontes 
diversas ao PROESPORTE, eles deverão 
ser informados no seu formulário de 
apresentação.

§ 2.º As despesas de coordenação e captação 
somadas não poderão ser superiores a 
5% (cinco por cento) do valor captado 
para o projeto;

§ 3.º As despesas de divulgação e 
comercialização somadas não poderão 
ser superiores a 20% (vinte por cento) 
do valor total do projeto.

Art. 15. O relatório final do projeto e a 
prestação de contas dos recursos obtidos 
por meio do PROESPORTE deverão ser 

entregues pelo proponente, na SEET, no 
prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 
do encerramento da execução do projeto, 
conforme cronograma de atividades.

Parágrafo único. A prestação de contas e o 
relatório final do projeto serão apresentados 
conforme modelo e normativa disponibilizados 
no site da SEET, e analisados no prazo de até 
90 (noventa) dias, contados a partir da data da 
entrega dos referidos documentos.

Art. 16. As condições de execução dos 
projetos serão definidas nos editais do 
PROESPORTE.

Art. 17. Os projetos deverão ser concluídos 
no prazo de até 30 (trinta) meses, contados 
a partir da emissão do Certificado de 
Aprovação.

Parágrafo único. Não haverá prorrogação do 
prazo de execução do projeto.

Art. 18. De posse do Certificado de Aprovação, 
o proponente deverá promover abertura 
de conta corrente exclusiva do projeto, que 
somente poderá ser movimentada a partir 
da captação de no mínimo 70% (setenta por 
cento) do valor global do projeto, devendo tais 
recursos permanecer aplicados.

Art. 19. O proponente terá o prazo de até 18 
(dezoito) meses, contados a partir da emissão 
do Certificado de Aprovação, para realizar a 
captação do valor total do projeto.

§ 1.º No caso do proponente ter realizado 
a captação mínima de 70% (setenta 
por cento) poderá solicitar o 

Política de Esportes do Paraná 133

caderno esporte 2018 2.indd   133 14/03/2018   17:01



redimensionamento do projeto, cabendo 
à CPROESPORTE deferir ou não a 
solicitação.

§ 2.º Se indeferido o redimensionamento do 
projeto pela CPROESPORTE, e sendo 
impossível a conclusão do projeto 
original, o mesmo será considerado 
finalizado, devendo o proponente efetuar 
a devolução dos valores captados, 
acrescidos de sua aplicação, não sendo 
este, nessa hipótese, considerado 
inadimplente com o PROESPORTE.

Art. 20. Após cadastrar a reserva de valores 
para o mês atual e o tipo de incentivo, o 
incentivador efetuará os procedimentos 
de transferência de valores entre as partes 
(proponente e incentivador) de acordo com às 
regras do SisPROESPORTE, observando-se as 
seguintes formalidades:

I - o repasse do valor deve ser feito via 
transferência bancária;

II - o prazo máximo para a efetivação do 
repasse é o último dia útil do mês;

III - não poderão indicar valores divergentes ao 
autorizado para o mês;

IV - na hipótese de destinação de recursos 
para mais de um projeto, o repasse deverá ser 
feito individualmente, sendo que o somatório 
das transferências não poderá ser superior ao 
limite máximo autorizado para o mês.

§ 1.º Cabe à Secretaria de Estado do 
Esporte e do Turismo acompanhar a 
transferência de valores e confirmá-la no 
SisPROESPORTE.

§ 2.º Os documentos bancários referentes 
ao projeto serão mantidos pelo 
incentivador, devendo ser apresentados 
à SEFA quando solicitados.

Art. 21. Fica concedido ao contribuinte 
do ICMS crédito outorgado do imposto 
correspondente ao valor do recurso 
financeiro destinado a projeto aprovado no 
PROESPORTE, nos termos disciplinados no 
Regulamento do ICMS.

Art. 22. Os recursos não utilizados pelo 
proponente na execução do projeto serão 
transferidos para o Estado após a conclusão 
do projeto ou mediante a expiração do prazo 
de captação.

Art. 23. A SEET deverá manter atualizado 
o cadastro dos projetos incentivados e dos 
contribuintes incentivadores, além de exercer 
o controle dos valores depositados e a 
aplicação dos recursos.

SEÇÃO IV

DA COMISSÃO DO PROGRAMA ESTADUAL 
DE FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE – 
CPROESPORTE

Art. 24. Será criada a Comissão do Programa 
Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte – 
CPROESPORTE, composta por:

I - um presidente indicado pelo Secretário de 
Estado do Esporte e do Turismo;

II - sete membros titulares e sete membros 
suplentes, de livre escolha do Secretário de 
Estado do Esporte e do Turismo;
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III - três representante dos dirigentes 
municipais de esporte do Paraná e três 
suplentes, escolhido por seus pares;

IV - quatro membros titulares e quatro 
membros suplentes pertencentes à 
comunidade esportiva do Paraná, indicados 
em conjunto pelas federações desportivas e 
clubes com finalidades esportivas;

§ 1.º Aos membros é assegurado o direito a 
manifestação e voto, com mandato de 
dois anos, permitida uma recondução.

§ 2.º Caberá ao presidente da CPROESPORTE 
o voto de qualidade nas deliberações que 
exigirem desempate.

§ 3.º A composição, o Regimento Interno, 
e as demais normas e decisões da 
CPROESPORTE serão divulgados no site 
oficial da SEET.

Art. 25. Compete à CPROESPORTE:

I - elaborar os editais do PROESPORTE;

II - indicar os membros que comporão as 
Comissões Técnicas, de acordo com as áreas 
de atuação e seus respectivos segmentos 
esportivos, conforme estabelecido para cada 
edital do Programa;

III - elaborar e aprovar seu Regimento 
Interno, disciplinando seu funcionamento e 
especificando suas atribuições;

IV - Selecionar e aprovar os projetos avaliados 
pelas Comissões Técnicas;

V - homologar o resultado final dos editais do 
PROESPORTE.

VI – estabelecer diretrizes para a elaboração 
do Plano Anual de Ações do PROESPORTE;

Art. 26. Para aprovação dos projetos, a 
CPROESPORTE seguirá os seguintes critérios:

I - adequação aos objetivos estabelecidos por 
este Decreto;

II - ampliação do acesso da população ao 
esporte;

III - promoção do esporte;

IV - pontuação e pareceres obtidos pelo 
projeto na etapa de análise das Comissões 
Técnicas, de acordo com o estabelecido nos 
editais do Programa;

V - compatibilidade do valor previsto no 
projeto em relação ao montante de recursos 
disponíveis;

VI - adequação às políticas esportivas e metas 
anuais estabelecidas pela SEET.

Parágrafo único: A CPROESPORTE 
poderá adotar outros critérios, segundo 
a especificidade dos editais, desde que 
relacionados com os anteriormente descritos.

SEÇÃO V

DAS COMISSÕES TÉCNICAS

Art. 27. Para proceder a avaliação e verificar 
a oportunidade e a conveniência dos projetos 
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serão constituídas Comissões Técnicas, 
organizadas de acordo com as áreas de atuação 
definidas nos editais do PROESPORTE, as quais 
serão compostas por cinco membros titulares e 
dois membros suplentes.

§ 1.º  Os membros indicados pela 
CPROESPORTE para compor as 
Comissões Técnicas deverão ter 
comprovado conhecimento nas áreas de 
atuação selecionadas para cada edital do 
Programa.

§ 2.º Caberá à SEET manter cadastro 
dos profissionais indicados pela 
CPROESPORTE, visando a análise 
dos projetos inscritos nos editais do 
Programa.

Art. 28. Compete às Comissões Técnicas 
emitir pareceres e pontuar os projetos em 
consonância com o previsto neste Decreto, 
observando:

I - a adequação do projeto às linhas 
programáticas estabelecidas na Política de 
Esportes do Paraná;

II - relevância do projeto em relação à 
respectiva área do esporte e para a região 
do Estado a que se destina ou onde será 
realizado;

III - a qualidade e clareza das informações e 
dos conteúdos apresentados no formulário de 
inscrição e na documentação específica por 
área de atuação;

IV - o conhecimento, a experiência e a 
capacidade técnica do proponente e da equipe 
envolvida na realização do projeto;

V - a conformidade da proposta orçamentária 
com os limites de valores definidos em tabela 
a ser adotada pela CPROESPORTE;

VI - a viabilidade do projeto, tendo em vista 
a adequação do orçamento e do cronograma 
apresentados às ações propostas.

Parágrafo único. As Comissões Técnicas 
poderão adotar outros critérios, segundo 
a especificidade dos editais, desde que 
relacionados com os anteriormente descritos.

SEÇÃO VI

DA INSCRIÇÃO E TRAMITAÇÃO DOS 
PROJETOS

Art. 29. Para inscrever o projeto no 
SisPROESPORTE o proponente deverá:

I - realizar o cadastramento e manter 
atualizados os dados no Cadastro de 
Proponentes;

II - inserir o projeto esportivo e anexar os 
documentos especificados nos editais, em 
formulário padrão, disponibilizado no site 
oficial da SEET.

Art. 30. A tramitação dos projetos no âmbito 
do SisPROESPORTE ocorrerá da seguinte 
forma:

I - após a inscrição do projeto, será verificada a 
consistência das informações fornecidas e da 
documentação anexada;

II - os projetos habilitados serão encaminhados 
às Comissões Técnicas constituídas de acordo 
com as áreas de atuação contempladas em 
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cada edital, as quais procederão à análise de 
mérito e orçamentária dos projetos;

III - a CPROESPORTE receberá os projetos 
avaliados pelas Comissões Técnicas e, tendo 
como base os critérios gerais que norteiam 
o PROESPORTE e o limite de recursos 
destinados para cada edital, homologará o 
resultado final;

IV - a SEET publicará no Diário Oficial 
Executivo do Estado do Paraná o resultado 
final dos editais do PROESPORTE, 
identificando os proponentes e os projetos 
aprovados, assim como o valor autorizado para 
captação do Incentivo Fiscal.

SEÇÃO VII

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Art. 31. A Coordenação de Esporte da 
Secretaria de Estado do Esporte e do 
Turismo é a responsável pela apreciação e 
julgamentos de recursos provenientes das 
homologações de resultados finais dos editais 
do PROESPORTE.

Parágrafo único. O modo e os prazos para 
interposição, apreciação e julgamento de 
recursos previstos no caput deste artigo serão 
definidos em edital.

SEÇÃO VIII

DAS SANÇÕES E PENALIDADES

Art. 32. As infrações aos dispositivos deste 
Decreto sujeitará o infrator às sanções na 
forma da lei.

Art. 33. O proponente será declarado 
inadimplente quando:

I - não disponibilizar a documentação 
solicitada;

II - não apresentar a prestação de contas no 
prazo exigido;

III - tiver a prestação de contas reprovada;

IV - não cumprir o objeto do projeto.

Parágrafo único: O proponente que for 
declarado inadimplente ficará sujeito às 
sanções na forma da lei.

Art. 34. O incentivador que utilizar 
indevidamente o benefício previsto neste 
Decreto fica sujeito às penalidades fixadas 
na legislação do ICMS, sem prejuízo de outras 
sanções administrativas, civis ou penais.

Art. 35. Será criada Comissão, composta 
por 03 (três) integrantes, nomeados pelo 
Secretário de Estado do Esporte e do 
Turismo, com a finalidade de analisar, julgar 
e recomendar a aplicação de sanções e 
penalidades aos proponentes e incentivadores 
que incorrerem nas situações previstas neste 
Decreto.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. Será obrigatória a veiculação e 
inserção da logomarca do PROESPORTE, 
do Governo do Estado do Paraná e da SEET 
em toda a divulgação relativa ao projeto 
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incentivado, de acordo com o padrão de 
identidade a ser definido em regulamento 
específico.

§ 1.º Todo material de divulgação deverá 
ser apresentado previamente à 
CPROESPORTE para a devida aprovação.

§ 2.º Poderá constar no material de divulgação 
o nome do incentivador, conforme os 
critérios a serem estabelecidos em 
edital.

§ 3.º Em caso de ano eleitoral, a aplicação 
das logomarcas seguirá as orientações 
determinadas pelo Tribunal Regional 
Eleitoral – TRE para o pleito, que serão 
divulgadas no site da SEET.

Art. 37. O membro de uma Comissão Técnica 
não poderá integrar outra, no mesmo exercício.

Art. 38. Dos recursos destinados aos projetos 
disciplinados por este Decreto, ao menos 
20% (vinte por cento) devem ser utilizados em 
projetos que objetivem o desenvolvimento e 
o incentivo à prática do esporte por pessoas 
com deficiência.

Parágrafo único: Na hipótese de não 
apresentação ou aprovação de projetos 
destinados ao incentivo da prática do esporte 
por pessoas com deficiência ou, ainda, da não 
utilização integral dos recursos reservados 
para este fim, poderão ser estes utilizados em 
outros projetos.

Art. 39. As aquisições e contratações devem 
priorizar a economicidade, exigindo-se, no 
mínimo, 03 (três) orçamentos distintos sempre 
que possível.

Parágrafo único. A fiscalização da observância 
do previsto no caput será realizada na 
prestação de contas. 

Art. 40. Os casos omissos serão resolvidos 
pela SEET.

Art. 41. Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Curitiba, em 20 de dezembro de 2017,  
196º da Independência e 129º da República.

CARLOS ALBERTO RICHA 
Governador do Estado

VALDIR LUIZ ROSSONI 
Chefe da Casa Civil

JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO  
Secretário de Estado do Esporte e do Turismo

MAURO RICARDO MACHADO COSTA 
Secretário de Estado da Fazenda
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Para que possamos empreender 

no sentido de implementar o con-

junto das ideias aqui desenvolvi-

das somente o primeiro passo foi 

dado, sendo necessário percebê-

-lo num processo contínuo e sis-

têmico, devidamente integrado e 

balanceado com as demais partes 

do processo, que estão claramen-

te identificáveis na Política de Es-

portes do Paraná e no Modelo de 

Desenvolvimento Esportivo que 

se vislumbra.
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