
PLANO 
MUNICIPAL 
DE ESPORTE 
E LAZER

(2021 - 2028)





1ª EDIÇÃO

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Fundação Municipal de Esportes (Funesp)

Conselho Municipal de Esporte e Lazer (Cmel)

PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
LEI Nº

CAMPO GRANDE - MS
2020



Marcos Marcello Trad
Prefeito Municipal

Adriane Barbosa Nogueira Lopes
Vice-Prefeita

Rodrigo Barbosa Terra
Diretor-Presidente da FUNESP

Vicente Fernando Demarco Martins
Diretor de Desenvolvimento de Esporte e
 Lazer da FUNESP

COORDENAÇÃO GERAL
Rodrigo Barbosa Terra
Presidente do Conselho Municipal de Esporte 
e Lazer

Sarita de Mendonça Bacciotti
Vice-Presidente do Conselho Municipal de 
Esporte e Lazer

Rafael Presotto Vicente Cruz
Chefe da Divisão de Políticas Pedagógicas da
 FUNESP

Consultores - Docentes da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul
Dirceu Santos Silva
Joel Saraiva Ferreira
Junior Vagner Pereira da Silva

Equipe Técnica da Funesp

Juliana Marta Antunes Ramos
Maicon Luiz Mommad
Rafael Presotto Vicente Cruz

Comissão de Elaboração - Coordenação Geral 

Sarita de Mendonça Bacciotti
Rafael Presotto Vicente Cruz 

SUBCOMISSÃO 2: CONCEITOS ADOTADOS, 
HISTÓRICO E PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO

Vanderlei Porto Pinto (Coordenador)
Juliana Marta Antunes Ramos (Secretária)
Diego Bezerra de Souza (Membro)
Kleiton Ramires Pires Bezerra (Membro)
Maurício Bernardo de Aguiar (Membro)
William Henrique de Almeida Ximenes (Membro)

SUBCOMISSÃO 3: PRINCÍPIOS, TEMAS NORTEADORES, 
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO

Daniela Rodrigues de Oliveira (Coordenadora)

Bruna Rafaelle Caruzo (Secretária)

Álvaro Roberto Benedito Ferreira (Membro) 

Adriano de Souza Ramos (Membro)

Gilsmar Franco Pires (Membro)

José Carlos Rigo Alves (Membro)

Wantuyr Barbosa Tartari (Membro) 

4PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº ____, DE ___ DE __________ DE 2020 

SUBCOMISSÃO 1 (CONTEXTO SITUACIONAL DO
MUNICÍPIO)

Jânio Batista de Macedo (Coordenador)
Maicon Luiz Mommad (Secretário)
Giovana Ramirez Carneiro Luz (Membro)
Júlio Cesar de Souza (Membro)
Maria Lúcia Alencar (Membro)
Rafael Furlaneto Bernardinis (Membro)
Rafaela Henriques Rosa (Membro)



CONSELHO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
Titulares

Rodrigo Barbosa Terra - Presidente (FUNESP)

Sarita de Mendonça Bacciotti - Vice-Presidente 

(Instituições de Educação Superior)

Vanderlei Porto Pinto - Secretário Executivo 

(Entidades representativas dos Pro�ssionais de 

Educação Física)

Adriano de Souza Ramos (SECTUR)

Júlio Cesar de Souza (SESAU)

Kleiton Ramires Pires Bezerra (SEMED)

Maria Lúcia Alencar (SAS)

Álvaro Roberto Benedito Ferreira (Federações, Ligas, 

Clubes e Associações) 

Jânio Batista de Macedo (Associação de Moradores)

José Carlos Rigo Alves (Entidades de Esporte e Lazer)

Suplentes

Maurício Bernardo de Aguiar (SEMED)

Rafael Furlaneto Bernardinis (SESAU)

Rafael Presotto Vicente Cruz (FUNESP)
Wantuyr Barbosa Tartari (SECTUR)
William Henrique de Almeida Ximenes (SAS)
Daniela Rodrigues de Oliveira (Federações, Ligas, Clubes
e Associações)
Diego Bezerra de Souza (Entidades representativas dos
Pro�ssionais de Educação Física)
Gilsmar Franco Pires (Entidades de Esporte e Lazer)
Giovana Ramirez Carneiro Luz (Associação de Moradores)
Rafaela Henriques Rosa (Instituições de Educação Superior)

Apoio  - Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados - AAOC   
Júlia Marques Silva (Coordenadora)
Nídia Aparecida Moura (Assessora Técnica)

5PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 



                                                                                                     SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS............................................................................................................................................................................................7
LISTA DE MAPAS................................................................................................................................................................................................7
LISTA DE QUADROS.........................................................................................................................................................................................7
RELAÇÃO DE SIGLAS.......................................................................................................................................................................................8
AGRADECIMENTOS..........................................................................................................................................................................................9
APRESENTAÇÃO...............................................................................................................................................................................................11
1. CENÁRIO: O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS.......................................................................................................................12
1.1. Espaços e equipamentos de esporte e lazer...............................................................................................................................16
1.1.1. Praças O�ciais do município de Campo Grande...................................................................................................................18
1.1.2 Outros Equipamentos Esportivos do município de Campo Grande.............................................................................23
1.2. Indicadores de prática de atividade física e comportamento sedentário na população campo-grandense no
tempo de lazer................................................................................................................................................................................................37
1.3 Políticas públicas de esporte e lazer no município de Campo Grande............................................................................39
2. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E CONCEITOS ADOTADOS NO PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER............48
2.1. Contexto histórico de construção do PLAMEL..........................................................................................................................49
2.2. Conceitos adotados..............................................................................................................................................................................51
2.2.1 Esporte.....................................................................................................................................................................................................51
2.2.2 Lazer..........................................................................................................................................................................................................54
2.2.3 Avaliação .................................................................................................................................................................................................58
3. O PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (2021-2028).........................................................................................................61
3.1. Princípios, objetivos, temas norteadores, estratégias e metas do Plano Municipal de Esporte e Lazer ...........61
3.2. Ações a serem desenvolvidas no Plano Municipal de Esporte e Lazer............................................................................63
3.2.1 - Tema Norteador 1 (Formação Esportiva)................................................................................................................................66
3.2.2 - Tema Norteador 2 (Esporte para toda a vida).......................................................................................................................68
3.2.3 - Tema Norteador 3 (Excelência Esportiva)...............................................................................................................................68
3.2.4 - Tema Norteador 4 (Animação Cultural)...................................................................................................................................68
3.2.5 - Tema Norteador 5 (Eventos Esportivos)..................................................................................................................................69
3.2.6 - Tema Norteador 6 (Formação Pro�ssional)............................................................................................................................69
3.2.7 - Tema Norteador 7 (Produção do Conhecimento)...............................................................................................................70
3.2.8 - Tema Norteador 8 (Infraestrutura Esportiva)........................................................................................................................70
3.2.9 - Tema Norteador 9 (Governança e Promoção do Controle Social)...............................................................................71
3.2.10 - Tema Norteador 10 (Política de Financiamento)..............................................................................................................71
3.2.11 - Tema Norteador 11 (Intersetorialidade)...............................................................................................................................72
3.2.12 - Tema Norteador 12 (Monitoramento e Avaliação)...........................................................................................................72
REFERÊNCIAS...................................................................................................................................................................................................73
APÊNDICE..........................................................................................................................................................................................................78

6PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 



                                                                                                  LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1 – Visão da proposta sobre o novo Sistema Nacional de Esporte (representação grá�ca dos níveis de 
atendimento e sua oferta de serviços)....................................................................................................................................................64

                                                                                           LISTA DE MAPAS

MAPA 1 – Regiões urbanas do distrito sede e bairros do Município de Campo Grande-MS...................................19
MAPA 2 – Relação de praças o�ciais de Campo Grande-MS ................................................................................................23
MAPA 3 – Relação de academias ao ar livre no município de Campo Grande-MS.......................................................41

                                                                                           LISTA DE QUADROS

QUADRO 1: Relação dos equipamentos esportivos e socialização em Campo Grande-MS.....................................26

QUADRO 2: Relação dos equipamentos nos espaços esportivos abertos em Campo Grande-MS .......................28

QUADRO 3: Relação de espaços esportivos com ginásio e/ou quadras cobertas em Campo Grande-MS ........39

QUADRO 4: Comparação de indicadores de prática de atividade física e comportamento sedentário na 
população campo-grandense nos anos de 2009 e 2019......................................................................................................43

QUADRO 5: Programa Formação Pro�ssional............................................................................................................................50

QUADRO 6: Programa Esporte e Lazer da Comunidade........................................................................................................50

QUADRO 7: Programa Memória Esportiva..................................................................................................................................51

QUADRO 8: Programa Formação e Especialização Esportiva...............................................................................................51

QUADRO 9: Programa Campo Grande em Ação.......................................................................................................................52

QUADRO 10: Programa Infraestrutura Esportiva......................................................................................................................53

QUADRO 11: Programa Captação de Eventos Esportivos.....................................................................................................54

7PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

LISTAS



AFEs - Atividades físicas e esportivas
CAMEL - Cadastro Municipal de Esporte e Lazer 
CEFAT - Centro de Formação do Atleta 
CEMTE - Centro Municipal de Treinamento 
Esportivo
CF - Constituição Federal
CMEL - Conselho Municipal de Esporte e Lazer
COMEL - Conferência Municipal de Esporte e Lazer
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
DCNT - Doenças crônicas não transmissíveis 
DIOGRANDE - Diário O�cial do Município de 
Campo Grande-MS
FUNESP - Fundação Municipal de Esportes 
GTSNE -  Grupo de Trabalho para elaborar Projeto 
de Lei de Diretrizes e Bases do Sistema Nacional 
do Esporte
IBGE - Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação
 Básica 
IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal
ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
OMS - Organização Mundial da Saúde 
ONU - Organização das Nações Unidas 
PLAMEL - Plano Municipal de Esporte e Lazer 
PNE - Política Nacional de Esporte 

PNUD - Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento
SAS - Secretaria Municipal de Assistência Social
SECTUR - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
SEMED - Secretaria Municipal de Educação
SESAU - Secretaria Municipal de Saúde
SICEL - Sistema Campo-grandense de Esporte e Lazer
SISGRAN - Sistema Municipal de Indicadores de 
Campo Grande – MS
SNE - Sistema Nacional de Esporte
VIGITEL - Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

                         RELAÇÃO DE SIGLAS

8PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 



9PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

Ser pioneiro em qualquer área requer coragem, determinação e persistência. Talvez esta última 
característica seja a mais importante, pois se desistimos, não somos nem corajosos nem determinados.
Assim, começo este texto, pois este documento é fruto da história de um grupo corajoso, determinado,
persistente e competente!

O Plano Municipal de Esporte e Lazer (PLAMEL) foi elaborado por muitas cabeças, por muitas mãos e, 
porque não dizer, por muitos corações. Corações amantes do esporte e do lazer, mãos que se puseram 
à obra, colaborando na construção de uma política que se propõe a ser de Estado e cabeças que 
re�etiram e discutiram conceitos, questões legais e necessidades da população. O PLAMEL tem uma 
trajetória breve e pujante, marcada pela dedicação de um grupo atencioso e preocupado com o 
futuro. Marca o início de uma bela e próspera história de sucesso na gestão de duas áreas, muitas vezes 
negligenciadas em algumas administrações, o esporte e o lazer. 

Igualmente vanguardista foi a formação do Conselho Municipal de Esportes e Lazer (CMEL) de 
Campo Grande, um marco na história deste município, do estado de Mato Grosso do Sul e também do 
Brasil. Desde sua criação, o CMEL teve uma agenda intensa, com uma composição ampla e democrática,
 formada por pro�ssionais de diversos segmentos relacionados ao esporte e ao lazer.

Com a formação de uma comissão para organizar a Conferência Municipal de Esporte e Lazer (COMEL),
 foi dado o passo inicial para a elaboração do PLAMEL, que teve suas diretrizes e temas norteadores 
apreciados em plenária, demonstrando assim sua vocação democrática. Na sequência, foi formada a 
comissão de elaboração do PLAMEL, organizada em três subcomissões que se propuseram a escrever 
sobre o contexto situacional; os conceitos adotados, o histórico e o processo de construção do PLAMEL;
princípios, temas norteadores, objetivos, estratégias, metas e ações do PLAMEL. Nem mesmo a pandemia 
de Covid-19 foi capaz de parar essa equipe, que continuou trabalhando de maneira online, realizando 
reuniões e elaborando o texto base para o PLAMEL. A comissão teve, ainda, um reforço excepcional, 
formado por um grupo de professores com notório saber nas áreas de esporte e lazer, aos quais faço 
questão de agradecer em nome do nosso Conselho.

Expresso, portanto, um agradecimento especial ao Professor Dr. Dirceu Santos Silva, Professor Dr. Joel 
Saraiva Ferreira e Professor Dr. Junior Vagner Pereira da Silva. De maneira voluntária, atenciosa e respeitosa,
colocaram a ciência, o conhecimento e a experiência à disposição do CMEL, dedicaram-se a analisar 
o texto inicial, questionaram-no, adicionaram partes e o enriqueceram. Por �m, agradeço a todos os 
componentes do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, os quais dedicaram-se nesse período de tempo à 
elaboração do PLAMEL e aceitaram o desa�o de cuidar de questões tão relevantes para a população da nossa
Capital. Que este seja o início de uma história pioneira e próspera da qual poderemos nos orgulhar no
 futuro.
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APRESENTAÇÃO

O Plano Municipal de Esporte e Lazer de Campo Grande (2021-2028) é um documento que objetiva 
fundamentar, regulamentar e direcionar o desenvolvimento das políticas públicas de esporte e lazer 
necessárias ao município.

Tais Políticas são focadas em ações que buscam a valorização do esporte e do lazer em Campo Grande. 
Desta forma, fazem-se necessárias a elaboração e a institucionalização de programas e projetos estratégicos
em diversas áreas de atuação da sociedade, em ambos os contextos, concretizando assim, a relação entre
esporte e lazer, com o desenvolvimento humano e social.

O Plano Municipal é um instrumento de gestão fundamental na implementação do Sistema  
Campo-grandense de Esporte e Lazer e, também, para a consolidação das políticas públicas de esporte 
e lazer a serem legitimadas em nosso estado e em nosso país.

O Plano Municipal de Esporte e Lazer de Campo Grande foi elaborado a partir de uma construção coletiva,
um processo participativo e democrático realizado em várias etapas durante o ano de 2020, entre os 
meses de fevereiro a outubro, pelos membros do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, agregando ideias
e propostas apresentadas por pessoas de diferentes segmentos do Poder Público Municipal e da Sociedade
Civil Organizada, bem como outras contribuições advindas da consulta pública realizada junto à popul
ação campo-grandense.

Este documento consolida a institucionalização das políticas públicas no campo do esporte e do lazer,
deixando de ser Políticas de Governo para se tornarem Políticas de Estado e, transformadas em lei pela
Câmara Municipal, terão garantidas a sua continuidade.

O Plano apresenta desa�os a serem enfrentados nas áreas de esporte e lazer pelo Município de Campo Grande
e, a partir do cenário municipal exposto, estabelece-se princípios e diretrizes, indica temas norteadores 
para proposição das políticas públicas a serem desenvolvidas, bem como aponta objetivos, estratégias,
 metas e ações a serem implementadas nos próximos oito anos pelo governo municipal.

Prof. Dr. Rodrigo Barbosa Terra
Diretor Presidente da FUNESP
Presidente do Conselho Municipal de Esporte e Lazer
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1. CENÁRIO: O MUNICÍPIO 
DE CAMPO GRANDE-MS
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O Município de Campo Grande está localizado geogra�camente na porção central de Mato Grosso do Sul, 
possui 8.092,97 Km2 e ocupa 2,26% da área total do Estado (CAMPO GRANDE, 2019).

Durante as últimas décadas, Campo Grande experimentou um importante crescimento populacional, 
tendo em vista que a população foi multiplicada por 5,6 vezes, entre 1970 e 2010. Segundo dados do 
Censo Demográ�co de 2010, a população campo-grandense atingiu um total de 786.797 habitantes 
(IBGE, 2011), o que representa 32,13% da população do Estado, e a estimativa para 2020 do próprio 
IBGE é de aproximadamente 906.092 habitantes.  Dispõe de alto grau de urbanização, onde a população 
urbana representa 98,66% e a rural 1,34%, em 2010 (CAMPO GRANDE, 2019).
 
O Censo Demográ�co de 2010 apontou, ainda, que havia em Campo Grande uma proporção de 100 
mulheres para cada 94,05 homens, resultando, assim,  em um excedente de 24.131 pessoas do sexo 
feminino. Este resultado demonstra a predominância da população feminina na composição por sexo, 
o qual se constata, historicamente, no município (CAMPO GRANDE, 2019). 

A faixa etária de 0 a 14 anos no total da população declinou de 28,45% para 22,63% entre 2000 e 2010, 
 ao passo que o grupo de idosos acima de 65 anos, no mesmo período, seguiu trajetória ascendente 
(de 4,82% para 6,7% entre 2000 e 2010). A participação do contingente, em idade potencialmente ativa
(grupo de 15 a 64 anos de idade), cresceu de 66,73% para 70,67% entre 2000 e 2010 
(CAMPO GRANDE, 2019).

O Censo Demográ�co de 2010 indicou que Campo Grande tem uma taxa de alfabetização de 94,99% 
(IBGE, 2011), acima da média do Estado que �ca em torno de 84% (CAMPO GRANDE, 2019).

No que se refere à educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)  foi de 5.1 em 2007
(a meta projetada anteriormente foi de 4.3) e 5.2 em 2009 (a meta projetada foi de 4.6), conforme dados
 divulgados pelo Ministério da Educação (CAMPO GRANDE, 2019).

O município apresenta um crescente Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) , subindo 
de 0,563, em 1991 para 0,784 em 2010, o que o coloca no rol de alto IDHM no país. Entre 1991 e 2000 
(com crescimento de 0,194) e 2000 a 2010 (com crescimento de 0,176), a dimensão que mais cresceu em
 termos absolutos foi Educação, seguida, em ambos os períodos, pela Longevidade e por Renda, o que 
em 2010 lhe deu a 12ª posição no ranking entre as capitais brasileiras (CAMPO GRANDE, 2019).

A Capital, conhecida popularmente como “Cidade Morena”, ampliou a visibilidade de suas manifestações
culturais artísticas nas últimas décadas, ao incentivar o crescimento da arte em geral, por meio do 
teatro, da dança, da música, das artes plásticas, da literatura, do cinema e da cultura popular, o que
inclui o artesanato e outras manifestações (CAMPO GRANDE, 2019).
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1 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é baseado em um único indicador, a 
partir dos resultados do fluxo escolar e das médias de desempenho nas avaliações, calculado 
sobre os dados de aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar e nas médias de desempenho 
do Sistema de Avaliação de Educação Básica (Saeb). O índice varia de 0 a 10 e corresponde a 
uma ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica, que 
tem estabelecido, como meta para 2022, alcançar média 6 – valor que corresponde a um sistema 
educacional de qualidade comparável ao dos países desenvolvidos (INEP, 2020).  

2 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de 
indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: a oportunidade de viver uma 
vida longa e saudável (longevidade), de ter acesso ao conhecimento e ter um padrão de vida 
que garanta as necessidades básicas, representadas pela saúde, educação e renda. O 
índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano (PNUD, 
2013). 

 

1

2



Para �ns administrativos e de gestão, o território urbano de Campo Grande, de acordo com a Lei 
Complementar n. 341, de 4 de dezembro de 2018, que Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano Ambiental do município (CAMPO GRANDE, 2019), encontra-se subdividido em nove regiões 
urbanas, sendo sete no distrito sede (Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e 
Segredo) e duas outras, correspondendo aos Distritos de Anhanduí e de Rochedinho, distantes 60 km
e 30 km do distrito sede, respectivamente. A Lei Complementar n. 74/2005 estabeleceu 74 bairros, os
quais estão distribuídos nas sete regiões urbanas do distrito sede (CAMPO GRANDE, 2019).

A população de Campo Grande está distribuída, proporcionalmente, da seguinte forma nas regiões 
urbanas do município: Anhanduizinho = 23,5%, Bandeira = 14,3%, Centro = 9%, Imbirussu = 12,5%, 
Lagoa = 14,5%, Prosa = 10,4%, Segredo = 13,8%, Distrito de Anhanduí = 0,5% e Distrito de Rochedi-
nho = 0,1% (CAMPO GRANDE, 2019).

 Mapa 1 – Regiões urbanas do distrito sede e bairros do Município de Campo Grande-MS.  

Fonte: Perfil Socioeconômico de Campo Grande (CAMPO GRANDE, 2019). 

Em que pesem as possibilidades de experiências de esporte e lazer em contextos rurais, o ambiente 
urbano constitui-se no principal espaço utilizado pela população para vivência do lazer (MARCELLINO;
BARBOSA; MARIANO, 2006). Ou seja, como nos ensina Lerner (2013), se a vida é a arte do encontro, o
urbano é o cenário.

Para otimizar as possibilidades de a população utilizar seu tempo disponível com oportunidades de 
lazer, dentre elas, aquelas relacionadas ao esporte, faz-se necessário que o gestor público crie 
condições por intermédio de políticas públicas, vez que, conforme advoga Bobbio (1987), o Estado 
dispõe do aparato administrativo adequado com a função de prestação de serviços públicos. Ainda,
para Souza (2006), o Estado é especialista por natureza e produtor por excelência das políticas 
públicas.

Dentre as providências a serem criadas, destacam-se a construção, manutenção e conservação de 
equipamentos especí�cos para o lazer; animação sociocultural, por meio de orientações sobre 
experiências as diversas práticas corporais possíveis de ocuparem o tempo disponível; condições de
acesso aos equipamentos por intermédio de transporte público; e segurança nos espaços.
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Ademais, faz-se necessário que, ao inserir o esporte e lazer na agenda das políticas públicas municipais,
 o foco não seja o “Ser Humano Padrão”, mas sim o “Ser Humano Universal”, ou seja, há de se garantir 
o delineamento de uma política pautada na acessibilidade universal em suas dimensões arquitetônica,
 instrumental, programática, metodológica, comunicacional e atitudinal.

Ao se delinear uma política pública nesses moldes, assume-se a compreensão de que, embora a 
atuação direta com esporte e lazer em Campo Grande-MS esteja sob a responsabilidade da Fundação
 Municipal de Esporte, a atuação intersetorial com outras secretarias municipais é fundamental. 
Neste sentido, o compromisso ensejado neste plano dispõe de parceria com a Secretaria Municipal de
 Finanças e Planejamento; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Secretaria 
Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 
Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana; 
Secretaria Municipal de Governo; Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social; Secretaria Municipal
 de Gestão; Subsecretaria de Políticas para a Mulher e Agência Municipal de Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano.

 

15PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 



1.1. ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 
DE ESPORTE E LAZER
1.1. ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 
DE ESPORTE E LAZER

16PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 



A delimitação de um município se encontra estruturada pelo território o qual o mesmo dispõe,
que é circunscrito pelos limites norte, oeste, leste e sul que o mesmo dispõe com outras cidades.

Por sua vez, as características do município se dão por intermédio da con�guração territorial, 
porque se trata do conjunto total e integral de todas as coisas sobre um território, e um conjunto
de formas naturais e arti�ciais. Paisagens naturais e arti�ciais e espaços fazem parte desta estrutura
(SANTOS, 2012).

Dentre o rol de espaços encontram-se os equipamentos urbanos, que consistem em estruturas 
físicas criadas com objetivos especí�cos de modo a fomentar diversas atividades e necessidades
inerentes  a  v ida  cot id iana.  De acordo com a  ABNT (2020) ,  os  equipamentos  urbanos  são 
“todos os bens públicos e privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços
necessários ao funcionamento da cidade, em espaços públicos e privados” (p. 4).

Os espaços constituem estruturas naturais ou arti�ciais que contam com a ação social sobre 
formas geográ�cas, trata-se da sociedade encaixada na paisagem, na animação de formas/objetos
pela vida sobre elas (SANTOS, 2012).

Dentre o rol de espaços encontram-se os equipamentos urbanos, que consistem em estruturas 
físicas criadas com objetivos especí�cos de modo a fomentar diversas atividades e necessidades 
inerentes a vida cotidiana. De acordo com a ABNT (2020), os equipamentos urbanos são “todos os
bens públicos e privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao
funcionamento da cidade, em espaços públicos e privados” (p. 4).

O Estatuto da Cidade (BRASIL, 2002) apresenta um entendimento acerca das obrigações do poder
público municipal sobre o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e do bem-estar
dos habitantes. O documento garante que todos os cidadãos tenham acesso aos serviços, aos 
equipamentos urbanos e às melhorias realizadas pelo poder público.

A organização de cidades promotoras de relações sociais, consiste em criar condições adequadas
e que sejam atraentes e convidativas para que a população permaneça no espaço, exigindo que 
estes disponham de beleza, sejam agradáveis e despertem signi�cado às pessoas (GEHL, 2013).

Ou seja,  nos dizeres de Borja (2010),  torna-se relevante que espaço público se constitua em 
mecanismo de redistribuição social, coesão comunitária, assim como que ele promova formação 
política, expressas por vontades coletivas (BORJA, 2010).

No rol de equipamentos urbanos estão inclusos aqueles relacionados ao esporte e lazer. Aqueles 
criados especi�camente para que a população ocupe seu tempo disponível com espor tes e
atividades físicas, constituem os equipamentos especí�cos de lazer. Como defende Marcellino 
(2001), os equipamentos são vistos como componentes dinâmicos de uma Política Pública de 
Esporte e Lazer, estando em constante transformação.

O espaço aqui mencionado é compreendido como local de suporte para a estruturação dos 
equipamentos, os quais, por sua vez, são como objetos que organizam o espaço, em função de
determinada atividade. Sendo assim, a inexistência de espaços inviabiliza a possibilidade de 
práticas esportivas e de lazer (MARCELLINO, 2007).  
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1.1.1. Praças Oficiais do 
município de Campo Grande



O Município de Campo Grande é marcado por extensa área verde,  com espaços aber tos de 
lazer, favoráveis às práticas sociais ligadas às demandas de cada localidade (CAMPO GRANDE,
2019). Esses espaços abertos, caracterizados como praças o�ciais,  possuem regulamentação 
de criação e/ou nomeação por legislação municipal,  sendo contabilizadas 135 no perímetro
urbano de Campo Grande e em seus distritos, Anhanduí e Rochedinho (Mapa 2).

A �m de organizar  a  gestão e s istematizar  as  ações nesses espaços públicos municipais,  a  
Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio do Decreto n.13.520, de 18 de maio de 2018,
estabeleceu quais  os  órgãos gestores  de cada espaço,  cabendo à  Fundação Municipal  de 
Esportes (Funesp)  a responsabilidade de gerenciar alguns dos referidos locais.  

Mapa 2 –  Relação de praças  o�ciais  de Campo Grande -MS.  

Fonte:  Per �l  Socioeconômico de Campo Grande (CAMPO GRANDE,  2019) .

3   Fundação Municipal de Esportes (Funesp) é a estrutura organizacional responsável por 
desenvolver as políticas públicas de esporte e lazer no município de Campo Grande-MS, criada 
a partir da Lei nº 4.237, de 1º de dezembro de 2004.  

Historicamente, as praças �guraram como espaço da vida política e social e palco do prazer,
o que lhes rendiam mais valor de uso do que de troca (LEFEBFRE, 2001), ponto de encontro 
para bate-papo e local privilegiado para ocorrência do lúdico (MAGNANI, 1984).

As praças con�guram-se em espaços livres destinados ao convívio de lazer (CAGNATO, 2007),
em especial,  o de interesse cultural  social,  demarcado pelo interesse em manter e ampliar  
relacionamentos face a face (MELO; ALVES JUNIOR, 2003).
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Ainda de acordo com o decreto supracitado, a Funesp tem a responsabilidade de administrar 
o uso e funcionamento de 31 equipamentos público-municipais de esporte e lazer. São eles:

1. Centro de Formação do Atleta (CEFAT );
2. Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha;
3. Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão);
4. Orla Morena; 
5. Parque Ayrton Senna; 
6. Parque Francisco Anselmo Gomes de Barros (Sóter); 
7. Parque Jacques da Luz; 
8. Estádio Jacques da Luz (Estádio das Moreninhas); 
9. Parque Tarsila do Amaral; 
10. Praça Esportiva Belmar Fidalgo; 
11. Praça Elias Gadia; 
12. Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE); 
13. Praça Manoel da Cruz;
14. Praça José Carlos da Silva; 
15. Praça Professor José Barbosa Rodrigues; 
16. Praça Mata do Jacinto; 
17. Praça dos Amigos Vaguinho e Dalila; 
18. Parque Doutor Anísio de Barros (Lagoa Itatiaia); 
19. Praça Pacaembu; 
20. Praça Marcelino Rodrigues de Araújo; 
21. Praça Paulo Coelho Machado; 
22. Praça Dom Antônio Barbosa; 
23. Praça Mario José Mendonça; 
24. Praça Brasilina de Aguiar; 
25. Praça Bonança; 
26. Praça Juraci Pereira; 
27. Praça Pedro de Oliveira Rosa 
28. Praça Jardim Carioca; 
29. Praça Ramão de Souza Gomes; 
30. Praça Camillo Boni; 
31. Praça das Begônias.

Os equipamentos destinados à administração da FUNESP pelo decreto supracitado, a partir de
suas característ icas,  são classi�cados como: Parques Espor tivos,  Parques Lineares,  Centros 
Esportivos, Praças Esportivas, Ginásios, Estádios e Praças. Em termos esquemáticos, organizados
p o r  p r e d o m i n â n c i a  d e  i n t e r e s s e  c u l t u r a l ,  p o d e m  s e r  o r g a n i z a d o s  e m  e s p o r t i v o s  e  d e  
socialização, conforme quadro a seguir (Quadro 1).  
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Quadro 1 :  Relação dos equipamentos espor t ivos  e  de social ização em Campo Grande -MS.
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Região Bairro Equipamentos esportivos 

ANHANDUIZINHO AERO RANCHO Parque Ayrton Senna 

PROSA MATA DO JACINTO Parque Francisco Anselmo 

Gomes de Barros (Sóter) 

BANDEIRA MORENINHA II Parque Jacques da Luz 

BANDEIRA JARDIM ITATIAIA Parque Doutor Anísio de 

Barros (Lagoa Itatiaia) 

SEGREDO TARSILA DO AMARAL Parque Tarsila do Amaral 

CENTRO CABREUVA Parque Linear Orla Morena 

PROSA CARANDÁ BOSQUE Centro Municipal de 

Treinamento Esportivo 

(CEMTE) 

SEGREDO VILA NASSER Centro Olímpico Rui Jorge 

da Cunha 

BANDEIRA VILA OLINDA Centro de Formação do 

Atleta (CEFAT) 

CENTRO CENTRO Praça Esportiva Belmar 

Fidalgo 

LAGOA TAVEIROPOLIS Praça Esportiva Elias Gadia 

ANHANDUIZINHO VILA NHANHA Ginásio Poliesportivo 

Avelino dos Reis 

(Guanandizão) 

BANDEIRA MORENINHA II Estádio Jacques da Luz 

(Estádio das Moreninhas) 

 



Fonte:  Per �l  Socioeconômico de Campo Grande (CAMPO GRANDE,  2019) .

22PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

Região Bairro Equipamentos de 
socialização 

LAGOA JARDIM BONANÇA Praça Bonança 

LAGOA CAIÇARA Praça Brasilina de Aguiar 

IMBIRUSSU COOPHATRABALHO Praça Camillo Boni 

IMBIRUSSU LAR DO TRABALHADOR Praça das Begônias 

ANHANDUIZINHO DOM ANTONIO BARBOSA Praça Dom Antônio Barbosa 

BANDEIRA MARIA APARECIDA 

PEDROSSIAN 

Praça dos Amigos Vaguinho 

e Dalila 

IMBIRUSSU JARDIM CARIOCA Praça Jardim Carioca 

SEGREDO COOPHASUL Praça José Carlos da Silva 

LAGOA JARDIM BATISTÃO Praça Juraci Pereira 

SEGREDO JOSÉ ABRÃO Praça Manoel da Cruz 

BANDEIA UNIVERSITÁRIO Praça Marcelino Rodrigues 

de Araújo 

LAGOA BONANÇA Praça Mario José Mendonça 

PROSA MATA DO JACINTO Praça Mata do Jacinto 

  Praça Pacaembu 

ANHANDUIZINHO PAULO COELHO MACHADO Praça Paulo Coelho 

Machado 

BANDEIRA JARDIM PACAEMBU Praça Pedro de Oliveira 

Rosa 

SEGREDO ESTRELA DO SUL Praça Professor José 

Barbosa Rodrigues 

IMBIRUSSU ZÉ PEREIRA Praça Ramão de Souza 

Gomes 

ANHANDUIZINHO AERO RANCHO Parque Ayrton Senna 

 



1.1 .2  Outros  Equipamentos Espor t ivos  do município de Campo Grande

De acordo com dados do Per �l Socioeconômico de Campo Grande (CAMPO GRANDE, 2019),
o  m u n i c í p i o  p o s s u i  o u t r o s  e s p a ç o s  c o m  e q u i p a m e n t o s  e s p o r t i v o s ,  c o m o :  c a m p o s  d e  
futebol ,  p istas  de caminhada,  quadras  pol iespor t ivas  e  quadras  de are ia ,  local izados  no 
p e r í m e t r o  u r b a n o  e  e m  s e u s  d i s t r i t o s .  A  s e g u i r,  a p r e s e n t a - s e  n o  Q u a d r o  2 ,  a  r e l a ç ã o  
detalhada dos equipamentos espor tivos,  por regiões e bairros do município,  incluindo os
de responsabi l idade da Funesp,  anter iormente mencionados.
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Região Bairro Equipamentos 

Anhanduí Distrito de Anhanduí 
Campo de futebol do Distrito de Anhanduí  

Quadra de areia do Distrito de Anhanduí 

Rochedinho Distrito de Rochedinho Campo de futebol do Distrito de Rochedinho 

Anhanduizinho 

 

 

 

 

 

Aero Rancho 

Campo de futebol do Parque Ayrton Senna  

Pista de caminhada do Parque Ayrton Senna  

Quadra poliesportiva do Parque Ayrton Senna  

Quadra de areia do Parque Ayrton Senna  

Campo de futebol do Jardim Aero Rancho  

Campo de futebol do Aero Rancho - Setor II  

Campo de futebol do Aero Rancho - Setor IV  

Campo de futebol do loteamento Aero Rancho  

Pista de caminhada do Aero Rancho - Setor III  

Quadra poliesportiva do Aero Rancho - Setor III  

Quadra de areia do Aero Rancho - Setor VI  

Campo de futebol do Aero Rancho - Setor VI  

Pista de caminhada do Aero Rancho - Setor VI  

Campo de futebol do Jardim das Hortênsias 

Alves Pereira 

Campo de futebol do Núcleo Habitacional 
Universitária I e II/Cohab  

Pista de caminhada Núcleo Habitacional 
Universitária I e II/Cohab 

Campo de futebol do Colibri II Pista de caminhada do 
Colibri II Campo de futebol do Jardim Nashville  

Quadra de areia do Jardim Nashville  

Campo de futebol da Vila Alves Pereira  

Campo de futebol da Vila Antunes 

Centenário  

Campo de futebol do Jardim Centenário  

Quadra poliesportiva do Jardim Centenário  

Pista de caminhada do Jardim Centenário  

Campo de futebol do Jardim Pênfigo  

Pista de caminhada do Jardim Pênfigo  

Campo de futebol da Vila Nogueira  

Quadro 2 :  Relação dos equipamentos nos espaços espor t ivos  aber tos  em 
Campo Grande -MS.   



 

Centro-Oeste 

Campo de futebol do Jardim Campo Nobre 

Pista de caminhada do Jardim Campo Nobre 

Campo de futebol do Jardim Canguru 

Pista de caminhada do Jardim Canguru 

Campo de futebol do Jardim das Meninas 

Pista de caminhada do Jardim das Meninas 

Campo de futebol do Jardim Marajoara 

Quadra poliesportiva do Jardim Marajoara 

Pista de caminhada do Jardim Marajoara 

Campo de futebol do Jardim Paulo Coelho Machado 

Quadra poliesportiva do Jardim Paulo Coelho 
Machado 

Guanandi 

Campo de futebol do Guanandizão 

Quadra de areia do Guanandizão 

Quadra poliesportiva do Guanandizão 

Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis 
(Guanandizão) 

Campo de futebol do Guanandi 

Campo de futebol do Guanandi - Rua Iracema 

Pista de caminhada do Guanandi 

Quadra poliesportiva do Guanandi 

Quadra de areia do Guanandi 

Jacy Quadra poliesportiva da Vila Jacy 

Jockey Club 

Campo de futebol do Jockey Club 

Quadra poliesportiva do Jockey Club 

Quadra de areia do Jockey Club 

Pista de caminhada do Jockey Club 

Lageado 

Campo de futebol do Jardim Parque do Sol 

Campo de futebol do loteamento Dom Antônio 
Barbosa 

Quadra poliesportiva do loteamento Dom Antônio 
Barbosa 

Pista de caminhada do loteamento Dom Antônio 
Barbosa 
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Lageado 

Campo de futebol do Jardim Parque do Sol 

Campo de futebol do loteamento Dom Antônio 
Barbosa 

Quadra poliesportiva do loteamento Dom Antônio 
Barbosa 

Pista de caminhada do loteamento Dom Antônio 
Barbosa 

Campo de futebol do Parque do Lageado 

Los Angeles 

Campo de futebol do Jardim Los Angeles 

Campo de futebol do loteamento Vespasiano Martins 

Pista de caminhada do loteamento Vespasiano 
Martins 

Parati 

Campo de futebol do Parati 

Pista de caminhada do Parati 

Quadra poliesportiva do Parati 

Pioneiros 

Campo de futebol do Jardim Anápolis 

Campo de futebol do Jardim Colonial 

Pista de caminhada do Jardim Colonial 

Campo de futebol do Jardim Pioneiros 

Campo de futebol da Vila Santa Branca 

Pista de caminhada da Vila Santa Branca 

Piratininga 

Campo de futebol do loteamento Nova Esperança 

Pista de caminhada do loteamento Nova Esperança 

Quadra poliesportiva do loteamento Nova Esperança 

Campo de futebol da Vila Ipiranga 

Pista de caminhada da Vila Piratininga 

Quadra de areia da Vila Ipiranga 

Taquarussu  

 

Campo de futebol do Taquarussu 

Pista de caminhada do Taquarussu 

Bandeira 

Carlota  Campo de futebol da Vila Carlota 

Dr. Albuquerque Campo de futebol da Vila Dr. Albuquerque 

Jardim Paulista Pista de Caminhada do Jardim Paulista 

Moreninha Campo de futebol da Vila Cidade Morena 
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Moreninha 

Campo de futebol da Vila Cidade Morena 

Campo de futebol do Núcleo Habitacional Moreninha 
I 

Campo de futebol do Núcleo Habitacional Moreninha 
II 

Campo de futebol do Núcleo Habitacional Moreninha 
I e II 

Quadra poliesportiva do Núcleo Habitacional 
Moreninha I e II 

Campo de futebol do Núcleo Habitacional Moreninha 
III 

Quadra poliesportiva do Núcleo Habitacional 
Moreninha III 

Campo de futebol do Parque Jacques da Luz 

Maria Aparecida 

Pedrossian 

Campo de futebol do Jardim Samambaia 

Campo de futebol do Parque Residencial Maria 
Aparecida Pedrossian 

Pista de bocha do Parque Residencial Maria 
Aparecida Pedrossian 

Pista de caminhada do Parque Residencial Maria 
Aparecida Pedrossian 

Quadra de areia do Parque Residencial Maria 
Aparecida Pedrossian 

Quadra poliesportiva do Parque Residencial Maria 
Aparecida Pedrossian 

Rita Vieira 

 

Pista de caminhada do Coopharádio 

Campo de futebol do Jardim Itamaracá 

Pista de caminhada do Jardim Itamaracá 

Quadra poliesportiva do Jardim Itamaracá 

Pista de caminhada Parque Jatobá 

Campo de futebol do Jardim Lagoa Dourada 

Campo de futebol do Parque Rita Vieira 

Tiradentes 

 

Campo de futebol do loteamento Dalva de Oliveira 

Pista de caminhada do loteamento Dalva de Oliveira 

Campo de futebol do Bairro Tiradentes 

Pista de caminhada do Bairro Tiradentes 

Campo de futebol do Novo Tiradentes/Parque 
Anhembi 
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Universitário 

 

Campo de futebol do Jardim Campina Verde/Campo 
Alto e Pacaembu 

Pista de caminhada do Jardim Campina 
Verde/Campo Alto e Pacaembu 

Campo de futebol do Jardim das Perdizes 

Campo de futebol do Jardim Macapá 

Campo de futebol do Jardim Pacaembu 

Campo de futebol do Bairro Universitário/Guaicurus 

Pista de caminhada do Bairro Universitário / 
Guaicurus 

Quadra poliesportiva do Bairro Universitário / 
Guaicurus 

Campo de futebol do Recanto dos Rouxinóis 

Pista de caminhada do Recanto dos Rouxinóis 

Quadra poliesportiva do Recanto dos Rouxinóis 

Vilas Boas 

 

Campo de futebol do Vilas Boas 

Pista de caminhada do Vilas Boas 

Quadra poliesportiva do Vilas Boas 

Centro 

Amambaí 
Quadra de bocha do Horto Florestal 

Quadra de malha do Horto Florestal 

Cabreúva 

 

Campo de futebol do Complexo Ferroviário 

Quadra poliesportiva do Complexo Ferroviário 

Campo de futebol do Conjunto dos Ferroviários 

Quadra poliesportiva do Conjunto dos Ferroviários 

Quadra poliesportiva da Orla Morena 

Pista de skate da Orla Morena 

Pista de caminhada da Orla Morena 

Centro  

Centro 

Quadra poliesportiva do Belmar Fidalgo 

Pista de caminhada do Belmar Fidalgo 

Quadra de areia do Belmar Fidalgo 

Campo de futebol do Belmar Fidalgo 

São Bento  

 

Quadra poliesportiva do Jardim São Bento 

Pista de caminhada do Jardim São Bento 
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Imbirussu 

Núcleo Industrial 

Quadra poliesportiva do Núcleo Industrial 

Campo de futebol Craque de Jacó 

Campo de futebol do Núcleo Industrial 

Campo de futebol do Indubrasil 

Panamá 

Campo de futebol do Jardim do Zé Pereira 

Pista de caminhada do Jardim Zé Pereira 

Quadra poliesportiva do Zé Pereira 

Quadra poliesportiva do Residencial Ana Maria do 
Couto 

Pista de caminhada do Residencial Ana Maria do 
Couto 

Campo de futebol do Residencial Búzios 

Pista de caminhada da Praça Antônio Papi Neto 

Pista de Caminhada da Praça Recanto dos Pássaros 

Popular 

 

Campo de futebol da Vila Popular 

Campo de futebol do Nova Campo Grande 

Quadra poliesportiva do Nova Campo Grande 

Quadra de areia do Nova Campo Grande 

Pista de skate do Nova Campo Grande 

Pista de caminhada do Nova Campo Grande 

Campo de futebol do Jardim Aeroporto 

Pista de caminhada do Jardim Aeroporto 

Santo Amaro 

Campo de futebol do Coophatrabalho 

Quadra poliesportiva do Coophatrabalho 

Campo de futebol da Vila Dr. Jair Garcia 

Campo de futebol da Vila Oeste 

Pista de caminhada da Praça da República 
Paraguaia 

Pista de caminhada da Vila Palmira 

Santo Antônio 

 

 

Campo de futebol da Igreja Paulo VI 

Campo de futebol do Santo Antônio 

Pista de caminhada do Santo Antônio 

Sobrinho  Pista de caminhada da Praça da Vila Alba 
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Lagoa 

Batistão 

Quadra poliesportiva do Jardim Batistão 

Campo de futebol do Serra Azul 

Pista de caminhada do Serra Azul 

Caiçara  Campo de futebol do Anahy 

Caiobá Campo de futebol do Caiobá II 

Coophavilla II 

 

Campo de futebol do Coophavila II 

Pista de caminhada do Coophavila II 

Quadra poliesportiva do Coophavila II 

Leblon 

 

Campo de futebol do Jardim Leblon 

Campo de futebol do Núcleo Habitacional Buriti 

Quadra poliesportiva do Núcleo Habitacional Buriti 

São Conrado 

Campo de futebol do Bairro Jardim Santa Emília 

Quadra poliesportiva do Bairro Jardim Santa Emília 

Pista de caminhada do Bairro Jardim Santa Emília 

Campo de futebol do Bairro Jardim São Conrado 

Pista de caminhada do Bairro Jardim São Conrado 

Tarumã  

Campo de futebol do Corcovado 

Campo de futebol do Jardim Tarumã 

Quadra poliesportiva do Jardim Tarumã 

Pista de caminhada do Jardim Tarumã 

Taveirópolis 

 

Campo de futebol do Taveirópolis 

Quadra poliesportiva do Taveirópolis 

Campo de futebol da Praça Esportiva Elias Gadia 

Pista de caminhada da Praça Esportiva Elias Gadia 

Quadra Poliesportiva da Praça Esportiva Elias Gadia 

Quadra de areia da Praça Esportiva Elias Gadia 

Tijuca Campo de futebol do Tijuca II 

União 

 

Campo de futebol do Conjunto União 

Quadra poliesportiva do Conjunto União 

Campo de futebol do Residencial Oliveira III 

Pista de caminhada do Residencial Oliveira III 
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União 

 

Campo de futebol do Conjunto União 

Quadra poliesportiva do Conjunto União 

Campo de futebol do Residencial Oliveira III 

Pista de caminhada do Residencial Oliveira III 

Prosa 

Autonomista  Pista de caminhada do Jardim Autonomista 

Carandá Pista de caminhada da Praça do Carandá 

Chácara Cachoeira 

 

Quadra poliesportiva do Bairro Cidade Jardim 

Quadra de areia do Bairro Cidade Jardim 

Pista de caminhada do Bairro Cidade Jardim 

Campo de futebol do Centro Conivência do Idoso - 
Adalgisa de Paula Ferreira - “Vovó Ziza” 

Estrela Dalva 

 

Campo de futebol do Jardim Estrela Dalva II 

Campo de futebol do Jardim Estrela Dalva III 

Pista de caminhada do Jardim Estrela Dalva I 

Campo de futebol do Residencial Taquaral Bosque 

Pista de caminhada do Residencial Taquaral Bosque 

Vila Margarida Pista de caminhada Vila Margarida 

Mata do Jacinto 

 

Campo de futebol do Conjunto Residencial Mata do 
Jacinto 

Pista de caminhada do Conjunto Residencial Mata 
do Jacinto 

Quadra poliesportiva do Conjunto Residencial Mata 
do Jacinto 

Quadra de areia do Conjunto Residencial Mata do 
Jacinto 

Campo de futebol do Parque Ecológico do Sóter 
(Francisco Anselmo Gomes de Barros) 

Pista de caminhada do Parque Ecológico do Sóter 
(Francisco Anselmo Gomes de Barros) 

Quadra de areia do Parque Ecológico do Sóter 
(Francisco Anselmo Gomes de Barros) 

Quadra poliesportiva do Parque Ecológico do Sóter 
(Francisco Anselmo Gomes de Barros) 

Pista de skate do Parque Ecológico do Sóter 
(Francisco Anselmo Gomes de Barros) 

Noroeste  Campo de futebol do Jardim Noroeste 
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Novos Estados 

 

Campo de futebol do Conjunto Residencial Novo 
Minas Gerais 

Pista de caminhada do Conjunto Residencial Novo 
Minas Gerais 

Quadra de areia do Conjunto Residencial Novo 
Minas Gerais 

Campo de futebol do Conjunto Residencial Novo 
Paraná 

Campo de futebol do Conjunto Residencial Novo São 
Paulo 

Pista de caminhada do Conjunto Residencial Novo 
São Paulo 

Santa Fé 
Pista de caminhada do Santa Fé 

Quadra poliesportiva do Santa Fé 

Segredo 

Coronel Antonino 

Campo de futebol do Conjunto Residencial Estrela 
do Sul 

Pista de caminhada do Conjunto Residencial Estrela 
do Sul 

Quadra de areia do Conjunto Residencial Estrela do 
Sul 

Quadra poliesportiva do Conjunto Residencial 
Estrela do Sul 

Campo de futebol do Parque Tarsila do Amaral 

Pista de caminhada do Parque Tarsila do Amaral 

Quadra poliesportiva do Parque Tarsila do Amaral 

José Abrão 

 

Campo de futebol da Vila Oeste 

Pista de caminhada da Vila Oeste 

Campo de futebol do Núcleo Habitacional José 
Abrão 

Pista de caminhada do Núcleo Habitacional José 
Abrão 

Quadra poliesportiva do Núcleo Habitacional José 
Abrão 

Quadra de areia do Núcleo Habitacional José Abrão 

Mata do Segredo 
Campo de futebol do Campo Belo 

Campo de futebol do Nascente do Segredo 

Monte Castelo Campo de futebol do Clube Campestre Ypê 

Nasser Pista de caminhada do Coophasul 
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Nasser 

Pista de caminhada do Coophasul 

Quadra poliesportiva do Coophasul 

Quadra poliesportiva da Vila Nasser - Complexo 
Olímpico Prof. Ruy Jorge da Cunha 

Quadra de areia Vila Nasser - Complexo Olímpico 
Prof. Ruy Jorge da Cunha 

Campo de futebol da Vila Nasser - Complexo 
Olímpico Prof. Ruy Jorge da Cunha 

Pista de caminhada da Vila Nasser - Complexo 
Olímpico Prof. Ruy Jorge da Cunha 

Pista de atletismo da Vila Nasser - Complexo 
Olímpico Prof. Ruy Jorge da Cunha 

Campo de futebol do Bairro Santa Luzia 

Pista de caminhada do Bairro Santa Luzia 

Nova Lima 

 

Campo de futebol do Bairro Nova Lima 

Pista de caminhada do Bairro Nova Lima 

Campo de futebol do Jardim Anache 

Campo de futebol do Jardim Colúmbia 

Pista de caminhada do Jardim Colúmbia 

Campo de futebol do Jardim Vida Nova I 

Pista de caminhada do Jardim Vida Nova I 

Zona Rural 

 

Zona Rural 

 

Campo de futebol da Colônia de Férias 

Quadra poliesportiva da Colônia de Férias 

Autódromo Internacional Orlando Moura (Rodovia 
Br-262, Km12, saída para Três Lagoas) 

 
Fonte: Perfil Socioeconômico de Campo Grande (CAMPO GRANDE, 2019). 

O Per�l Socioeconômico de Campo Grande (CAMPO GRANDE, 2019), também, apresenta o levantamento 
de espaços esportivos que possuem ginásios e/ou quadras cobertas, localizados nas regiões urbanas de 
Campo Grande, distribuídos conforme informações contidas no Quadro 2.

Quadro 3: Relação de espaços esportivos com ginásio e/ou quadras cobertas em Campo 
Grande-MS. 
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Região Espaço 

 

Anhanduizinho 

Associação Asas do Futuro  

Associação C. Pais e Filhos  

CRAS Los Angeles  

Ginásio Poliesportivo do Loteamento Dom 
Antonio Barbosa  

Ginásio de Esportes Coronel Eric Tinoco 
Marques – Moreninho  

Ginásio do Parque Ayrton Senna  

Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis – 
Guanandizão  

CRAS Rosa Adri 

Bandeira  

AMPARE Maria Aparecida Pedrossian CRAS 
Alair Barbosa de Rezende  

CRAS Lili Fernandes da Cunha  

E. E. Hércules Maymone  

Ginásio da Associação Esportiva e Cultural 
Nipo-Brasileira  

Ginásio da Escola ABC  

Ginásio do SEALP  

Ginásio do Sindicato dos Bancários do MS  

Ginásio Parque Jacques da Luz  

 Ginásio Poliesportivo do Rádio Clube 

Centro 

Academia Dojô Samurai  

Academia Forma  

Academia Rocha 

Academia 1º Round Planalto  

Associação de Moradores do Parque dos Ipês  

Ginásio da União Beneficente dos 
Subtenentes e Sargentos das Forças 
Armadas  

Centro de treinamento do Instituto Sul 
Matogrossense para Cegos Florivaldo Vargas 
(ISMAC)  

Ginásio da Mace  

Ginásio do Colégio Nossa Senhora 
Auxiliadora  

Ginásio do Círculo Militar  
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Segredo 

Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha  

CRAS – Henedina Hugo Rodrigues  

CRAS – Vila Nasser Nasser  

Ginásio de Esportes Leonor Barreto Franco – 
Clube do Trabalhador do SESI  

Ginásio Poliesportivo do Clube Campestre 
Ypê  

Ginásio Poliesportivo do Parque Tarsila do 
Amaral  

Ginásio Poliesportivo Dom Bosco  

Ginásio Poliesportivo do Jardim Vida Nova I  

Ginásio Poliesportivo da UCDB  

Sociedade Educacional Constantino Lopes 
Rodrigues 

 
Fonte: Perfil Socioeconômico de Campo Grande (CAMPO GRANDE, 2019). 

Além dos espaços mencionados no Quadro 2, o município possui 62 academias ao ar livre, distribuídas 
em seu perímetro urbano, conforme informações do Mapa 2.

Mapa 3 – Relação de academias ao ar livre no município de Campo Grande-MS. 

Fonte: Perfil Socioeconômico de Campo Grande (CAMPO GRANDE, 2019). 
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Oficina de Ginástica e Ritmos 



Embora o município de Campo Grande possua inúmeros espaços favoráveis para a prática de atividades
voltadas ao esporte e lazer, é importante considerar a necessidade do Plano Municipal de Esporte e Lazer
(PLAMEL) buscar intervir na atual realidade situacional vivida pelo município, a partir das ações 
desenvolvidas pelo poder público municipal, em parceria com a sociedade civil,  com ênfase no acesso
aos espaços e equipamentos de esporte e lazer, bem como torná-los mais atrativos e convidativos à 
apropriação destes espaços por parte da população.

Isto, porque a disponibilização de equipamentos esportivos de lazer é de grande relevância para a 
ocupação do tempo de lazer com atividades físicas, vez que, conforme evidências cientí�cas, a 
proximidade desses espaços com moradia corrobora positivamente com a adoção de um estilo de vida
�sicamente ativo (HALLAL ET AL., 2010, SILVA ET AL., 2016). Ademais, dispõe de associação com níveis
moderados e vigorosos entre os adultos (HINO ET AL, 2019).

A incorporação de espaços para a vivência do esporte na agenda das políticas públicas se faz relevante,
haja vista que espaços públicos têm sido apreciados pela população, vez que a permanência em 
academias públicas tem apresentado média de 25 meses (LEMOS ET AL.  2016),  27.5 meses 
(MATHIAS ET AL., 2019) e 36 meses (FERNANDES ET AL., 2017).

1.2. Indicadores de prática de atividade física e comportamento sedentário na população 
campo-grandense no tempo de lazer

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)
representam um dos maiores problemas de saúde pública em todo o mundo. No Brasil, estimativas da
OMS apontam que as DCNT foram responsáveis, em 2016, por 74% do total de mortes no país, com 
destaque para doenças cardiovasculares (28%), neoplasias (18%), doenças respiratórias (6%) e diabetes 
(5%) (WHO, 2018).

Sabe-se que há um conjunto de fatores de risco que responde pela maioria das mortes por DCNT e por
fração substancial da carga de doenças devida a essas enfermidades. Entre esses fatores de risco, 
destacam-se o tabagismo, o consumo alimentar inadequado, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas
e a inatividade física (WHO, 2014). 

1.2. Indicadores de prática de atividade física e comportamento sedentário na população 
campo-grandense no tempo de lazer

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)
representam um dos maiores problemas de saúde pública em todo o mundo. No Brasil, estimativas da
OMS apontam que as DCNT foram responsáveis, em 2016, por 74% do total de mortes no país, com 
destaque para doenças cardiovasculares (28%), neoplasias (18%), doenças respiratórias (6%) e diabetes
(5%) (WHO, 2018).

Sabe-se que há um conjunto de fatores de risco que responde pela maioria das mortes por DCNT e 
por fração substancial da carga de doenças devida a essas enfermidades. Entre esses fatores de risco,
destacam-se o tabagismo, o consumo alimentar inadequado, o consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas e a inatividade física (WHO, 2014).

Com o intuito de monitorar alguns fatores de risco para DCNT na população, o governo brasileiro, 
por meio do Ministério da Saúde, implantou no ano de 2006 o programa Vigilância de Fatores de Risco
e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL). Desde então, anualmente são
obtidos dados de indivíduos adultos e idosos, residentes em todas as capitais brasileiras (BRASIL, 2007).
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Com os indicadores de saúde disponibilizados pelo VIGITEL, é possível estabelecer um quadro 
situacional da população campo-grandense, no que se refere à prática de atividades físicas, 
comportamento sedentário e outros fatores de risco diretamente ligados às DCNT.

De forma sumarizada, para �ns comparativos, os dados apresentados no Quadro 4 fazem uma 
comparação dos indicadores de prática de atividade física e comportamento sedentário na 
população campo-grandense num interstício de 10 anos (2009 e 2019).  Com isso, é possível 
compreender o comportamento destes fatores de risco para DCNT em uma tendência temporal na 
última década.

Quadro 4: Comparação de indicadores de prática de atividade física e comportamento sedentário
na população campo-grandense nos anos de 2009 e 2019.

Indicadores analisados 2009 2019 

População ativa fisicamente* 17,6% 39,5% 

        Homens 21,5% 47,4% 

        Mulheres 14,1% 32,4% 

   

População inativa fisicamente** 12,3% 12,8% 

        Homens 14,0% 11,5% 

         Mulheres 10,7% 13,9% 

   

Comportamento sedentário*** 21,9% 59,1% 

        Homens 21,8% 63,0% 

        Mulheres 22,1% 55,6% 

 
* Indivíduos que praticam atividade física no tempo livre, equivalentes a pelo menos 150 minutos 
de atividade de intensidade moderada por semana. 
** Indivíduos que apontam não ter praticado qualquer atividade física no tempo livre nos últimos 
três meses e que não realizam esforços físicos relevantes no trabalho, não se deslocam para o 
trabalho ou para a escola a pé ou de bicicleta (perfazendo um mínimo de 10 minutos por trajeto 
ou 20 minutos por dia) e que não participam da limpeza pesada de suas casas. 
*** Indivíduos que despendem três ou mais horas do tempo livre assistindo à televisão ou 
computador, tablet ou celular. 
Fonte: VIGITEL (2009); VIGITEL (2019). 

O panorama apresentado no Quadro 4 indica que houve melhora na proporção de pessoas ativas
�sicamente, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, no período de tempo analisado. 
No entanto, nota-se uma sutil tendência de elevação na proporção de pessoas inativas �sicamente,
especialmente entre as mulheres campo-grandenses.

Já o indicador de comportamento sedentário, chamado de “tempo de tela”, mostrou drástica 
elevação na população campo-grandense entre os anos de 2009 e 2019, em ambos os sexos.
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Dados complementares do VIGITEL (2019) apontam que 45,5% dos campo-grandenses adultos
ou idosos não realizam atividades físicas em quantidade su�ciente para promover adaptações
orgânicas e, assim, obter os benefícios à saúde, advindos do estilo de vida ativo �sicamente.
Neste caso,  entre os  indivíduos do sexo mascul ino,  a  maior ia  (56,5%) é  c lass i�cada como 
insu�cientemente ativos �sicamente.

A l é m  d o s  r i s c o s  d i re t o s  à  s a ú d e,  p rovo c a d o s  p e l a  i n a t i v i d a d e  f í s i c a  o u  p o r  s u a  p r á t i c a  
insu�ciente,  a  população campo - grandense também apresentou em 2019 uma condição 
preocupante em relação ao excesso de peso (58%),  obesidade (22,5%),  hipertensão ar terial  
(24,9%) e diabetes (5,9%).

Este texto não tem o propósito de debater  os aspectos cl ínicos das doenças no campo da 
m e d i c i n a .  M a s  s i m ,  d e s t a c a r  a  a t i v i d a d e  f í s i c a  e  o  c o m p o r t a m e n t o  s e d e n t á r i o  c o m o
indicadores que não podem ser negligenciados nos processos de prevenção, tratamento e
controle das DCNT, assim como nas intervenções voltadas à promoção da saúde da população
campo-grandense.

Há, ainda, outros aspectos que se apresentam como relevantes desa�os para a efetivação das
p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  d e  e s p o r t e  e  l a z e r  e m  C a m p o  G r a n d e .  I l u s t r a m  e s t a  a � r m a ç ã o  a s  
especi�cidades do esti lo de vida de homens e mulheres,  tal  como demonstrado nos dados 
supracitados sobre at iv idade f ís ica e  compor tamento sedentár io,  a lém de pecul iar idades 
referentes aos grupos etários e à escolaridade da população.

Nesse sent ido,  dados do VIGITEL (2019)  apontaram que a  f requência  de adultos  e  idosos  
ativos �sicamente tendeu a diminuir  com o avanço da idade e aumentar for temente com a 
elevação da escolaridade. O comportamento sedentário apresentou tendência análoga, com
frequência mais elevada entre os grupos etários mais jovens e entre pessoas com maior nível
de escolaridade.

S e n d o  a s s i m ,  o  p a n o r a m a  c o m p o s t o  p o r  i n d i c a d o re s  d e  p r á t i c a  d e  a t i v i d a d e s  f í s i c a s  e  
c o m p o r t a m e n t o  s e d e n t á r i o  d a  p o p u l a ç ã o  c a m p o - g r a n d e n s e  a p r e s e n t a  d e m a n d a s  
quant i tat ivas  e  qual i tat ivas  voltadas  à  promoção de um est i lo  de v ida at ivo �s icamente.  
Tais demandas, ao serem atendidas, promoverão melhoras substanciais na qualidade de vida
e na saúde da população que reside no município.  Nesse sentido,  o PLAMEL se apresenta 
como ferramenta potencialmente relevante e necessária,  visando ao bem-estar de todos os 
habitantes de Campo Grande.

1.3 Políticas públicas de esporte e lazer no município de Campo Grande

Com o objet ivo de promover o espor te e o lazer  aos munícipes,  a  Prefeitura Municipal  de 
C a m p o  G r a n d e  c r i o u  e m  2 0 0 4 ,  a  Fu n d a ç ã o  M u n i c i p a l  d e  E s p o r t e s  ( Fu n e s p ) ,  a  p a r t i r  d a  
L e i  n .  4 . 2 3 7  d e  1 º  d e  d e z e m b r o  d e  2 0 0 4 ,  a  q u a l  d i s p õ e  e m  s e u  a r t i g o  5 º :  “A  Fu n d a ç ã o  
M u n i c i p a l  d e  E s p o r te  –  Fu n e s p,  ó rg ã o  d e  at u a ç ã o  p ro gra m át i c a ,  v i n c u l a d a  à  S e c re t a r i a  
Municipal de Governo”.

A partir  da lei  supracitada, a Funesp passa a ser a estrutura organizacional responsável por 
desenvolver as polít icas públicas de espor te e lazer no município de Campo Grande – MS,  
sucedendo a Fundação Municipal de Esporte Cultura e Lazer, conforme o parágrafo único do
a r t i g o  5 º :  “A  Fu n d a ç ã o  M u n i c i p a l  d e  E s p o r te ,  s u ce d e  a  Fu n d a ç ã o  M u n i c i p a l  d e  E s p o r te ,  
Cultura e Lazer, em seus direitos e obrigações”.   
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A Lei  n.  5.793,  de 03 de janeiro 2017,  a qual  dispõe sobre a organização administrativa do 
Poder  Execut ivo do munic ípio  de Campo Grande -  MS,  em seu ar t .  9º ,  inc iso VI I ,  de�ne a  
Fundação Municipal de Esportes como integrante da administração indireta do Poder Executivo.
Sendo,  ainda,  que a mesma lei  de�ne a compreensão de administração indireta,  na qual  a  
Fundação Municipal de Esportes está elencada: 

Art. 6º. A administração indireta compreende as entidades 
dotadas de personalidade jurídica, instituídas para limitar 
a expansão da administração direta, atuando no 
desenvolvimento de atividades de cunho econômico ou 
social. 

À Fundação Municipal de Esportes, nos termos do disposto no art. 37 da citada lei, compete: 

I - a formulação, a promoção e o desenvolvimento das 
políticas públicas municipais de esporte e lazer, de modo 
a assegurar as práticas como direito e instrumento de 
inserção social, em consonância com as diretrizes e 
ações estabelecidas pelo Município;  
II - o fomento e a concretização de medidas de 
democratização e descentralização de ações de esporte 
e lazer no Município, priorizando o desenvolvimento do 
esporte educacional e a inclusão social, assim como 
valorizando o esporte de rendimento;  
III - o planejamento, a coordenação, o fomento e a 
promoção do esporte escolar, como meio de educação e 
formação integral dos estudantes do Município;  
IV - a promoção e a coordenação de programas e projetos 
esportivos, para a capacitação, formação e 
aperfeiçoamento de técnicos e atletas nesse setor;  

- 
 

V - a implantação e a manutenção do sistema voltado para
a efetivação da gestão esportiva descentralizada e 
participativa, visando o desenvolvimento humano e a 
promoção da inclusão social;  
VI - o planejamento e a coordenação das ações voltadas 
ao fomento, a diversificação das fontes de financiamento 
e a captação de recursos, junto a organismos nacionais e 
internacionais, para financiamento de projetos e 
atividades de desenvolvimento do esporte e lazer; 
 VII - a implementação de programas e projetos nas 
diferentes manifestações esportivas, garantindo o acesso 
à prática do esporte e do lazer em todas as suas 
dimensões e para os diversos segmentos da população; 
VIII - a elaboração e a implementação das ações do Plano 
Municipal de Esporte e Lazer, e a promoção da sua 
articulação com os planos nacional, estadual e o 
desenvolvimento das atividades em conformidade com a 
realidade e demandas do Município; IX - a construção, 
adequação, ampliação, manutenção e administração dos 
espaços públicos para realização de atividades físicas, 
esportivas e de lazer para atendimento da população em 
geral;  
IX – a construção, adequação, ampliação, manutenção e 
administração dos espaços públicos para realização de 
atividades físicas, esportivas e de lazer para atendimento 
da população em geral;  
X - o desenvolvimento e a implantação das metodologias 
de pesquisa e de registro de processos e produtos de 
todas as atividades de esporte e lazer, criando 
indicadores para definição de políticas públicas para a 
área esportiva e de lazer; 
XI - a promoção do esporte de participação de modo 
voluntário compreendendo as modalidades esportivas 
praticadas com a finalidade de contribuir para a integração 
dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção 
da saúde e na preservação do meio ambiente. 



A  p a r t i r  d a  Le i  n .  5 . 7 9 3 ,  d e  3  d e  j a n e i ro  d e  2 0 1 7 ,  a  Fu n e s p,  p a s s o u  p o r  u m  p ro ce s s o  d e  
reestruturação de seus programas, projetos e ações, a�m de atender os termos dispostos em 
seu texto, sendo implantada a Política Movimenta Campo Grande.

Ainda em 2017, a Funesp propôs um debate com os diversos segmentos da sociedade civi l  
organizada e órgãos do poder público municipal, visando à criação de um Sistema Municipal 
de Espor te e  Lazer.  Após um processo de mobi l ização social ,  par t ic ipação democrát ica  e  
construção coletiva, das representatividades acima mencionadas, sobre a elaboração de uma 
proposta do referido sistema, foi sancionada a Lei Complementar n. 327, em 23 de julho de 2018,
que dispõe sobre a criação do Sistema Campo-grandense de Espor te e Lazer,  colocando as 
políticas públicas de esporte e lazer do município em um patamar de política de Estado.

De acordo com a Lei complementar n. 327, art. 6º, a coordenação do Sistema cabe ao “Órgão
gestor próprio do esporte e lazer que esteja vinculado ao poder executivo municipal”. Sendo 
a  Funesp o  atual  órgão gestor  de espor te  e  lazer,  de  acordo com o ar t .  8º  da  refer ida  le i
complementar, é competência da Fundação:

I  -  investir  prioritariamente em ações para o desenvolvimento do espor te educacional e da 
formação esportiva, bem como no esporte de participação e do esporte para toda a vida;
II - incentivar a prática do lazer, priorizando ações do conteúdo físico-esportivo;
I I I  -  apoiar o esporte de rendimento no município,  por meio da manutenção dos centros de 
t re inamentos  espor t ivos,  v inculados  ao  poder  munic ipa l ,  favorecendo a  espec i a l i z a ç ão 
esportiva no processo inicial de excelência esportiva;

IV - apoiar atletas e equipes, representantes do município de Campo Grande, em competições
esportivas;
V - democratizar o acesso da população aos bens públicos, programas e projetos que promovam
e fomentem as práticas de esporte e lazer; 
VI - oferecer espaços públicos devidamente equipados, com acessibilidade à população para as
diversas dimensões esportivas e de lazer;
VII - fomentar e promover a capacitação, o aperfeiçoamento e a valorização dos pro�ssionais do
segmento de esporte e lazer;
VIII - incentivar pesquisas cientí�cas que contribuam para o desenvolvimento do esporte e do
lazer;
IX - articular ações governamentais intersetoriais para o esporte e lazer;
X - garantir o pleno desenvolvimento do Conselho Municipal de Esporte e Lazer e encaminhar
as deliberações aprovadas em plenário;
XI - coordenar a execução do Plano Municipal de Esporte e Lazer;
XII  -  coordenar a realização da Conferência Municipal de Esporte e Lazer,  juntamente com o 
Conselho Municipal de Esporte e Lazer;
XIII - gerir a Política de Financiamento do Esporte e Lazer e administrar o Fundo Municipal de 
Esporte e Lazer;
XIV - organizar, estruturar e manter o funcionamento do Cadastro Municipal de Esporte e Lazer;
XV - promover ações que incentivem a memória do esporte e lazer do município de Campo Grande;
XVI - �scalização do Sistema Campo-grandense de Esporte e Lazer.
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Assim, a  Funesp utiliza como fundamentação de suas ações diferentes níveis de organização das 
políticas públicas de esporte e lazer, apresentando o “Movimenta Campo Grande” como política que 
abarca os objetivos mais amplos e estratégicos, sendo composto pelo primeiro nível das ações; os 
programas: Esporte e Lazer da Comunidade, Formação e Especialização Esportiva, Campo Grande em 
Ação, Formação Pro�ssional, Memória Esportiva, Infraestrutura Esportiva e Captação de Eventos 
Esportivos, os quais se apresentam como linhas mestras de ações temáticas ou setoriais; e os projetos,
como ações concretas que materializam os programas e a política acima mencionados.

O “Movimenta Campo Grande” tem como objetivo promover o esporte e o lazer aos cidadãos, 
oportunizando o acesso às atividades físicas e esportivas que contribuam para uma vida com 
qualidade e no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer. Mostra-se como política central do 
poder público municipal para que as pessoas tenham a oportunidade de decidir se envolver com 
práticas esportivas e de lazer, as quais se mostram extremamente signi�cativas, a serem valorizadas
e inseridas em suas vidas, ampliando desta forma suas capacidades e possibilidades de escolha sobre
tais práticas no Município de Campo Grande.

A seguir, apresentam-se os programas da Política Movimenta Campo Grande e seus respectivos 
projetos, bem como seus objetivos, número de participantes e atendimentos realizados, tendo como 
base o ano de 2019. 
 
  Dados do Programa Formação Pro�ssional:

 Quadro 5: Programa Formação Profissional. 

1. PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
OBJETIVO: Incentivar e promover a formação profissional dos recursos humanos que 
atuam com o esporte e o lazer no município. 

PROJETO OBJETIVO 2019 
INSCRITOS ATENDIMENTOS 

GESTÃO PÚBLICA DE 
ESPORTE E LAZER 

Incentivar e promover 
a formação 
profissional dos 
recursos humanos 
que atuam com o 
esporte e o lazer no 
município. 
 

712 712 

 FORMAÇÃO ESPORTIVA    
 

Fonte: Relatório Anual de Avaliação - Política Movimenta Campo Grande (Funesp, 2019). 
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Dados do Programa Esporte e Lazer da Comunidade: 
 Quadro 6: Programa Esporte e Lazer da Comunidade. 

2. ESPORTE E LAZER DA COMUNIDADE 
OBJETIVO: Oferecer atividades físicas e esportivas para a população, que promovam o 
desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer do município, respeitando as diferenças 
de gênero, raça/cor, etnia, geração, pessoa com deficiência, entre outras, ampliando 
assim suas possibilidades de escolha. 

PROJETO OBJETIVO 2019 
INSCRITOS ATENDIMENTOS 

LAZER E 
CIDADANIA 

Democratizar o acesso às práticas 
de esporte e lazer, priorizando 
ações do conteúdo físico-esportivo, 
aos cidadãos do município, por 
meio do oferecimento de atividades 
físicas e esportivas, por intermédio 
da ação comunitária na perspectiva 
da construção coletiva de espaços 
de cidadania e inclusão social. 

27.000 632.636 

LAZER E 
SAÚDE 

Incentivar a população campo-
grandense a ter um estilo de vida 
ativo, por meio de atividades físicas, 
lazer e serviços de saúde, 
possibilitando a melhora da 
qualidade de vida e redução dos 
índices de doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT). 

1.200 2.181 

SONHO DE 
CAMPEÃO 

Promover oficinas recreativas e 
esportivas às crianças e 
adolescentes acolhidos, de forma a 
proporcionar a interação entre os 
mesmos. 

35 1.232 

BRINCALHÃO Oferecer oficinas de lazer à 
população, por meio de atividades 
recreativas no Município de Campo 
Grande.  

- 80.700 

ESCOLA 
PÚBLICA DE 
FUTEBOL 

Desenvolver a formação esportiva 
de crianças e adolescentes, por 
meio do futebol e práticas 
pedagógicas voltadas a 
aprendizagens que contribuam com 
seu o desenvolvimento integral.  

1.335 70.973 

OFICINA 
PÚBLICA DE 
BALLET 

Oportunizar à comunidade 
conhecer a linguagem da dança, por 
meio da vivência do Ballet. 

370 18.328 

FÉRIAS NO 
PARQUE 

Oferecer atividades de lazer à 
população, por meio da oferta de 
atividades recreativas no Município 
de Campo Grande. 

1600 6.400 

  Fonte: Relatório Anual de Avaliação - Política Movimenta Campo Grande (Funesp, 2019). 

Dados do Programa Memória Esportiva:

  Quadro 7: Programa Memória Esportiva. 
3. MEMORIA ESPORTIVA 

OBJETIVO: Promover ações que incentivem a preservação da memória do esporte e 
lazer no Município de Campo Grande - MS; 

PROJETO OBJETIVO 2019 
VISITAS ATENDIMENTOS 

MEMORIAL 
ESPORTIVO 
BELMAR 
FIDALGO 

Preservar a história da Praça Belmar 
Fidalgo, como espaço histórico de 
expressão da cultura campo-
grandense e brasileira. 

612 X 

  Fonte: Relatório Anual de Avaliação - Política Movimenta Campo Grande (Funesp, 2019).
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Dados do Programa Formação e Especialização Esportiva:
 Quadro 8: Programa Formação e Especialização Esportiva. 

4. FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO ESPORTIVA 
OBJETIVO: Proporcionar atividades esportivas, vinculadas a um processo de formação e 
excelência esportiva, por meio de práticas voltadas ao desenvolvimento humano dos 
praticantes, a partir da vivência, fundamentação e aprendizagem esportiva até a 
especialização esportiva; 

PROJETO OBJETIVO 2019 
INSCRITOS ATENDIMENTOS 

JOVEM  
TALENTO 
ESPORTIVO 

Oportunizar o acesso à prática 
esportiva por meio de ações 
planejadas, inclusivas e lúdicas 
para crianças e adolescentes 
voltadas à formação esportiva e ao 
desenvolvimento integral, desde as 
primeiras aproximações por meio de 
saberes esportivos que valorize a 
cultura esportiva, de forma 
autônoma e participativa; 

16.865 174.519 

FUTURO 
PARALIMPICO 

Oportunizar o acesso à prática 
esportiva à pessoa com deficiência, 
por meio de ações planejadas, 
inclusivas e lúdicas para crianças e 
adolescentes voltadas à formação e 
especialização esportiva, bem como 
o desenvolvimento integral, desde 
as primeiras aproximações por meio 
de saberes esportivos que valorize 
a cultura esportiva, estimulando sua 
participação, adequando as suas 
necessidades. 

130 3.560 

ESCOLA 
PÚBLICA DE 
CAMPEÕES 

Oportunizar o acesso à prática 
esportiva às crianças e 
adolescentes, por meio da 
aprendizagem e do treinamento 
sistematizado das capacidades e  
habilidades motoras vinculadas ao 
futebol, buscando uma melhor 
adaptação e consolidação do 
potencial esportivo dos atletas em 
formação, voltadas à excelência 
esportiva. 

50 2.000 

 ESCOLA 
PÚBLICA DE 
CAMPEÕES 

Oportunizar o acesso à prática 
esportiva às crianças e 
adolescentes, por meio da 
aprendizagem e do treinamento 
sistematizado das capacidades e  
habilidades motoras vinculadas ao 
futebol, buscando uma melhor 
adaptação e consolidação do 
potencial esportivo dos atletas em 
formação, voltadas à excelência 
esportiva. 

50 2.000 

 
 Fonte: Relatório Anual de Avaliação - Política Movimenta Campo Grande (Funesp, 2019). 
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Dados do Programa Campo Grande em Ação:
  Quadro 9: Programa Campo Grande em Ação.

5. CAMPO GRANDE EM AÇÃO 
OBJETIVO: Promover eventos competitivos de esporte e lazer, visando à participação da 
população em atividades esportivas. 

PROJETO OBJETIVO 2019 
INSCRITOS ATENDIMENTOS 

COPA CAMPO 
GRANDE DE 
FUTEBOL 
AMADOR 

Promover a prática do futebol 
amador, valorizando a 
realização do esporte nas 
diversas regiões do município, 
fomentando a prática do esporte 
para toda vida como direito do 
cidadão campo-grandense. 

3.250 11.562 

JOGOS DOS 
POVOS 
INDIGENAS  

Promover a celebração entre os 
povos indígenas. 690 1.278 

JOGOS ABERTOS Promover a prática do esporte 
competitivo junto à população 
campo-grandense. 

1.234 2.480 

CORRIDA DO 
FACHO 

Promover a prática esportiva 
(corrida de rua com 
revezamento) entre 
representantes de entidades 
civis e militares. 

144 144 

JOGOS RADICIAIS 
URBANOS 

Promover os esportes na 
natureza, incentivando sua 
prática sustentável no meio 
urbano do município. 

780 X 

JOGOS 
UNIVERSITÁRIOS 
CAMPO-
GRANDENSES 
INTER ATLÉTICAS 

Promover o esporte competitivo 
junto aos universitários campo-
grandenses, fomentando a 
prática do esporte para toda a 
vida como direito das pessoas, 
favorecendo assim as relações 
sociais entre os participantes. 

420 2.320 

JOGOS 
ESCOLARES 

Fomentar a prática do esporte 
escolar, por meio de 
competições esportivas 
envolvendo diferentes 
modalidades; 

3.560 12.562 

 JOGOS DOS 
SERVIDORES 

Promover a prática do esporte 
competitivo junto aos Servidores 
Públicos Municipais; 

1.033 4.030 

SUPER COPA 
DOS CAMPEÕES 

Promover a prática do futebol 
amador, valorizando a 
realização do esporte nas 
diversas regiões do município, 
fomentando a prática do esporte 
para toda vida como direito do 
cidadão campo-grandense. 

235 1.184 

JOGOS CAMPO-
GRANDENSES DA 
PESSOA IDOSA 

Promover a prática do esporte 
competitivo junto à população 
campo-grandense, fomentando 
a prática do esporte para toda a 
vida como direito da pessoa 
idosa; 

430 1.186 

 

 Fonte: Relatório Anual de Avaliação - Política Movimenta Campo Grande (Funesp, 2019).
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Dados do Programa Infraestrutura Esportiva: 

   Quadro 10: Programa Infraestrutura Esportiva.  
6. INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 

OBJETIVO: Oferecer espaços públicos equipados à população para as diversas manifestações 
esportivas e de lazer. 

PROJETO OBJETIVO 
2019 

REALIZADO NÃO  
REALIZADO 

EM 
ANDAMENTO 

PISTA DE 
ATLETISMO 
PARQUE AYRTON 
SENNA 

Oferecer espaços públicos 
equipados à população para 
as diversas manifestações 
esportivas e de lazer. 

X   

REFORMA DO 
GUANANDIZÃO 

Identificar e propor reformas 
e melhorias nos 
equipamentos públicos de 
esporte e lazer administrados 
pela FUNESP. 

X   

PARCÃO PÚBLICO 
DO PARQUE DO 
SÓTER 

Oferecer espaços públicos 
equipados à população, para 
as diversas manifestações 
esportivas e de lazer. 

X   

REFORMA DO 
PARQUE AYRTON 
SENNA 

Identificar e propor reformas 
e melhorias nos 
equipamentos públicos de 
esporte e lazer administrados 
pela FUNESP. 

  X 

REFORMA DO 
PARQUE JACQUES 
DA LUZ 

Identificar e propor reformas 
e melhorias nos 
equipamentos públicos de 
esporte e lazer administrados 
pela FUNESP. 

  X 

REVITALIZAÇÃO 
DO AUTODROMO 

Identificar e propor reformas 
e melhorias nos 
equipamentos públicos de 
esporte e lazer administrados 
pela FUNESP. 

  X 

 REVITALIZAÇÃO 
DO AUTODROMO 

Identificar e propor reformas 
e melhorias nos 
equipamentos públicos de 
esporte e lazer administrados 
pela FUNESP. 

  X 

REFORMA DO 
PARQUE SÓTER 

Identificar e propor reformas 
e melhorias nos 
equipamentos públicos de 
esporte e lazer administrados 
pela FUNESP. 

  X 

REFORMA DA 
PRAÇA DAS 
MORENINHAS 

Identificar e propor reformas 
e melhorias nos 
equipamentos públicos de 
esporte e lazer administrados 
pela FUNESP. 

  X 

REFORMA DA 
PRAÇA DO 
GUANANDY 

Identificar e propor reformas 
e melhorias nos 
equipamentos públicos de 
esporte e lazer administrados 
pela FUNESP. 

  X 

ACADEMIAS AO AR 
LIVRE 

Oferecer espaços públicos 
equipados à população, para 
as diversas manifestações 
esportivas e de lazer. 

  X 

 
  Fonte: Relatório Anual de Avaliação - Política Movimenta Campo Grande (Funesp,2019).  
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Dados do Programa Captação de Eventos Esportivos: 
    Quadro 11: Programa Captação de Eventos Esportivos. 

7. CAPTAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 

OBJETIVO: Fomentar o esporte competitivo de alto rendimento no município, estimulando a cadeia 
produtiva no município e o crescimento da atividade econômica campo-grandense, oportunizando 
à população acesso à apreciação de eventos esportivos no município. 

PROJETO OBJETIVO 2019 
REALIZADO NÃO REALIZADO 

COPA TRUCK Fomentar o esporte competitivo de 
alto rendimento, estimulando a cadeia 
produtiva no município e o 
crescimento da atividade econômica 
campo-grandense, oportunizando à 
população acesso à apreciação de 
eventos esportivos no município. 

X  

MERCEDES-
BENZ 
CHALLENGE 

X  

HB 20 
MOTOSPORT 

X  

STOCK LIGHT X  

BRASILEIRO 
DE MARCAS 

X  

 
 Fonte: Relatório Anual de Avaliação - Política Movimenta Campo Grande (Funesp, 2019).  

2. Processo de construção e conceitos adotados no Plano Municipal de 
Esporte e Lazer 

Nesta seção apresentamos o trajeto percorrido na construção do Plano Municipal de Esporte e Lazer 
de Campo Grande-MS e os conceitos adotados em sua estruturação. Apresentamos o conceito de esporte e 
suas manifestações, lazer, políticas públicas de esporte e lazer e seus níveis de ações, entre outros, os quais 
dialogam e, colocam-se alinhados com os conceitos utilizados no Sistema Campo-grandense de Esporte e 
Lazer (SICEL) . 

A construção do Plano Municipal de Esporte e Lazer tem como base a Lei Complementar n. 327, de 23 de julho
de 2018 (Diário O�cial do Município de Campo Grande - DIOGRANDE, n. 5.299, de 24 de julho de 2018), que
dispõe sobre a criação do Sistema Campo-grandense de Esporte e Lazer. O Plano Municipal de Esporte e Lazer
(PLAMEL) corresponde a um dos componentes do SICEL, considerado um dos mais importantes instrumentos 
de gestão para o desenvolvimento das políticas públicas municipais de esporte e lazer

A lei do SICEL contempla em seu art. 13 o PLAMEL como instrumento de planejamento, com duração de oito
anos, instituído por lei especí�ca e revisado a cada quatro anos. O texto da referida lei complementar aponta,
ainda, que seu processo de elaboração e execução das políticas públicas de esporte e lazer para o município
de Campo Grande devem envolver, no mínimo, cinco etapas: 1. Análise situacional, que consiste na
identi�cação das potencialidades e fragilidades do esporte e lazer local; 2. Diretrizes, objetivos, estratégias, 
metas e ações; 3. Recursos materiais, humanos e �nanceiros necessários, os mecanismos e fontes de 
�nanciamento; 4. Mecanismos de monitoramento e avaliação, para o acompanhamento da execução do 
plano, por meio de indicadores quantitativos e qualitativos; 5. Consultas à sociedade civil durante o processo.

4 O Sistema Campo-grandense de Esporte e Lazer (SICEL) tem por objetivo a organização e a 
estruturação das políticas públicas de esporte e lazer no contexto municipal, bem como 
assegurar o direito da população à prática esportiva e ao lazer, conforme previsto nos artigos 
217 e 6º da Constituição Federal (CF) de 1988 e artigo 185 da Lei Orgânica Municipal que 
define o incentivo à práticas de lazer como forma de promoção e direito social e que garante a 
todos os munícipes a prerrogativa de exercerem práticas esportivas formais e não-formais 
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Entende-se o Plano Municipal de Esporte e Lazer como um componente do SICEL, um instrumento relevante
de gestão e planejamento, que deve ser elaborado e avaliado a cada quatro anos, com participação do poder
público e da sociedade civil, a �m de orientar as políticas públicas para o esporte e o lazer de Campo Grande. 

2.1. Contexto histórico de construção do PLAMEL 

O PLAMEL foi legalmente criado pela Lei Complementar n. 327, de 23 de julho de 2018, como um dos
instrumentos de gestão para o desenvolvimento das políticas públicas municipais de esporte e lazer, o qual
compõe o SICEL. A iniciativa de elaboração do SICEL estabeleceu os seguintes componentes: a coordenação 
– realizada pelo órgão gestor próprio do esporte e lazer; as instâncias de articulação e deliberação – formadas
pelo Conselho Municipal de Esporte e Lazer e pela Conferência Municipal de Esporte; os instrumentos de 
gestão, compostos pelo Plano Municipal de Esporte e Lazer, pelo Cadastro Municipal de Esporte e Lazer e pela
Política de Financiamento Municipal de Esporte e Lazer; e o Usuário, que são todas as pessoas, entidades e 
instituições que têm o esporte e o lazer como atividade central e que aderem voluntariamente ao SICEL.

A criação dos sistemas municipais de esporte e lazer é uma demanda provocada pelo debate nacional sobre a
criação de um Sistema Nacional de Esporte, realizada nas Conferências Nacionais de Esporte, em 2004 e 2006, 
apontadas em seus relatórios �nais. A criação de um Sistema Nacional já se encontrava em textos o�ciais do 
governo federal desde 2004 e, com a realização da I Conferência Nacional do Esporte, apontava-se para a sua
construção como forma de uni�car e coordenar as ações de todos os setores, agentes e instituições envolvidas 
com o esporte no Brasil. Mas é só na II Conferência Nacional do Esporte que se debate o tema “Construindo o
Sistema Nacional de Esporte e Lazer, o que favoreceu a implantação nas Unidades Federadas (GODOY, 2013).

Diante destas considerações, inicia-se, sistematicamente, em 8 de maio de 2017, na Câmara Municipal de 
Campo Grande-MS, por ocasião do Seminário intitulado: “Sistema Municipal de Esporte e Lazer – Garantindo 
Direitos”, o debate sobre a criação de um sistema municipal. Neste evento foi debatida a temática e formada 
uma comissão municipal para a elaboração de um anteprojeto de lei, como objetivo de implantação do SICEL. 
A comissão municipal foi criada pelo Decreto n. 13.185, de 06 de junho de 2017, e envolveu 31 membros, com 
20 representantes da sociedade civil e 11 representantes do poder público municipal, a partir de um contexto 
de participação voluntária.

O anteprojeto de lei elaborado pela comissão foi submetido e aprovado pela Câmara Municipal de Campo Grande
e sancionado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, que culminou na Lei Complementar n. 327, 23 de julho
de 2018, que dispõe sobre a criação do SICEL.

Diante da criação do Comissão Municipal, iniciam-se as ações para a criação do Conselho Municipal de Esporte
e Lazer (CMEL), instância de participação social e de articulação entre o poder público e a sociedade civil, a partir
da sistematização do Cadastro Municipal de Esporte e Lazer (CAMEL), composto de pessoas físicas e jurídicas. 
O CAMEL foi criado e organizado para a realização das eleições do CMEL, a qual ocorreu no dia 20 de julho de 
2019, que elegeu representantes da sociedade civil oriundos dos seguintes segmentos: instituições de educação
superior e pesquisa vinculadas ao esporte e lazer; das federações, ligas, clubes e associações esportivas; das 
entidades de classe dos pro�ssionais que atuam com esporte e lazer; das associações de moradores; e das 
entidades que desenvolvem atividades de esporte e lazer (Organizações Não-governamentais, instituições de
representação étnico-raciais, entre outras representativas). Em seguida, foram indicados pelas secretarias do 
poder público municipal e do órgão gestor de esporte e lazer, a Fundação Municipal de Esportes - FUNESP, seus
representantes.
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A partir de então, iniciaram-se as discussões para a construção do PLAMEL, efetivada com a realização da 
Conferência Municipal de Esporte e Lazer (COMEL), instituída pelo Decreto n. 14.001, de 19 de setembro de 2019. 
A COMEL, foi realizada no dia 22 de novembro de 2019, na Câmara Municipal de Campo Grande-MS, sob a 
coordenação da FUNESP e do CMEL.

A COMEL representou um espaço amplo de discussão das políticas públicas de Esporte e Lazer, com objetivos de
propor diretrizes e ações para a política municipal de esporte e lazer e sugerir e aprovar proposições para a 
elaboração e avaliação do PLAMEL (CAMPO GRANDE, 2020).

A sua programação foi baseada na proposição de diretrizes para elaboração do referido plano e, para tanto, foi 
estabelecida a necessidade da realização de uma análise da situação do esporte e lazer no município de 
Campo Grande; o estabelecimento de diretrizes, objetivos, estratégias, metas e ações; a identi�cação dos recursos
materiais, humanos e �nanceiros; o monitoramento, e o acompanhamento da sua execução; e a realização de 
consulta à sociedade civil (CAMPO GRANDE, 2020). 

Nessa ocasião, foram realizadas palestras, por pro�ssionais de notório saber, vinculados às Instituições de 
Educação Superior e ao setor esportivo sobre as seguintes temáticas: Políticas públicas de esporte e lazer 
no Brasil: possibilidades para o município de Campo Grande; O conhecimento cientí�co na construção das 
políticas públicas de esporte e lazer nos municípios; As políticas públicas de esporte e lazer nos municípios: 
formação e excelência esportiva; As políticas públicas de esporte e lazer em Campo Grande/MS: desa�os e 
perspectivas de participação social no Sistema Campo-grandense de Esporte e Lazer; O papel das políticas 
públicas do esporte para toda vida; A política de �nanciamento municipal de esporte e lazer: desa�os e 
perspectivas (CAMPO GRANDE, 2020).  

A COMEL resultou na proposição e deliberação das diretrizes, dos temas norteadores, dos objetivos e 
das estratégias para elaboração do PLAMEL, os quais foram encaminhadas ao CMEL para sua 
sistematização.

Após a realização da Conferência Municipal de Esporte e Lazer no �nal de 2019, o Conselho Municipal 
de Esporte e Lazer iniciou a elaboração do Plano Municipal de Esporte e Lazer a partir da retomada das
suas atividades no início do ano de 2020 e, para a construção do referido texto, foram organizadas três 
subcomissões compostas pelos membros do CMEL com a �nalidade dos seguintes encaminhamentos: 
levantamento do contexto situacional do município; relato sobre o processo de construção e conceitos
adotados na elaboração do plano; e redação dos princípios, temas norteadores, objetivos, metas e 
estratégias, os quais receberam tais quais denominações.
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2.2. Conceitos adotados

Construir um plano municipal de esporte e lazer nos remete a re�etir sobre conceitos que dialogam com
os contextos esportivos e de lazer. Ao buscar alinhamento teórico para este documento, fez-se a escolha
de utilizar conceitos já empregados em publicações contemporâneas sobre as políticas públicas de 
esporte e lazer, em especial na Lei Complementar n. 327, 23 de julho de 2018. 

2.2.1 Esporte
      
O PLAMEL parte do respeito ao estabelecido pela Constituição Federal de 1988, quando em seus artigos
217 e 6º, elege o esporte como um direito de cada cidadão, assim como um dever do Estado e o lazer 
como um direito social.

Não obstante a Constituição Federal de 1988 já se referenciar a um novo conceito de Esporte, o Brasil 
permaneceu até 1993 sem uma lei especí�ca do Esporte que acompanhasse o texto constitucional. 
A Lei n. 8.672/1193 (Lei Zico) conhecida como Lei Geral do Esporte foi marcante, pois logo no início 
determinou conceitos e princípios para o esporte brasileiro, inclusive contemplando o reconhecimento 
das manifestações esportivas. A Lei Zico (n. 8.672/1993) foi substituída pela Lei Pelé (n. 9.615/1998), 
já que a primeira era mais sugestiva. A Lei Pelé, a nova lei geral do esporte foi mais impositiva e ampliou
a discussão da transparência, prestação de contas, direitos do consumidor, regulação dos clubes de 
futebol e lei do passe, sendo mantido o texto anterior quanto aos conceitos e princípios.

A partir de então, o debate sobre o seu conceito e manifestações esportivas (educacional, rendimento 
e participação), seja nos estudos presentes na literatura acadêmica, como nas políticas públicas, como 
nas Conferências Nacionais de Esporte, tudo isso ocorre como espaços produtivos para as discussões e
ressigni�cação de conceitos.

Neste sentido, de acordo com a Política Nacional de Esporte (PNE, 2005) o esporte é considerado uma 
construção humana, historicamente criada e socialmente desenvolvida, abordado como integrante do
acer vo da cultura da humanidade e o lazer (MASCARENHAS, 2004) como uma prática social  
contemporânea resultante das tensões entre capital e trabalho, que se materializa como um tempo e um
espaço de vivências lúdicas, lugar de organização da cultura, que perpassa por relações de hegemonia, 
de modo que aqui, o esporte e o lazer são tidos como dimensões inseparáveis.

Este Plano parte do conceito de esporte apresentado pelo Grupo de Trabalho, nomeado para elaborar o
Projeto de Lei de Diretrizes e Bases do Sistema Nacional de Esporte (GTSNE) , que conceitua esporte 
como um bem cultural, direito social e fator de desenvolvimento humano, de�nido 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 (GTSNE, 2015). 

 
Nessa perspectiva conceitual, cabe destacar as diferentes manifestações esportivas que se materializam nos
diversos contextos da sociedade, que devem ser democratizadas a partir da sua oferta à população, em três 

5 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 da realização de debates e elaboração de documentos, 
apresenta uma proposta de conteúdos sistematizados, com destaque ao conceito de 
esporte a ser adotado. Esses estudos, apresentados em uma primeira síntese do 
documento a ser finalizado (na sua versão atualizada em 10/12/2015), subsidiaram, 
também, a elaboração do SICEL. 
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níveis de atendimento, assim caracterizados pelo GTSNE (GTSNE, 2015):  

                 * Nível de atendimento 1 – Formação esportiva: envolve a oferta e oportunidades de acesso à
                 vivência esportiva em suas diversas manifestações por meio de ações planejadas, inclusivas e 
                  lúdicas para crianças e adolescentes, com e sem de�ciência, a partir do nascimento, voltadas para
                  o desenvolvimento integral, a �m de que desenvolvam suas potencialidades corporais, apreendam
                 saberes esportivos e valorizem, critiquem e produzam cultura esportiva de forma autônoma e
                  participativa ao longo de suas vidas, que possibilitem autodeterminação ao esporte independente 
                  de idade, gênero e etnia.

Este nível de atendimento será composto pela oferta de serviços de: Vivência Esportiva - desenvolver as 
primeiras aproximações de uma base ampla e variada de movimentos, atitudes e conhecimentos 
relacionados ao esporte, por meio de práticas corporais inclusivas e lúdicas, com atendimento às pessoas 
com e sem de�ciência; Fundamentação Esportiva - por meio das diversas práticas corporais, constatar dados
da realidade, possibilidades de ações, ampliar e aprofundar o conhecimento esportivo no desenvolvimento
do autocontrole da conduta humana e a autodeterminação dos sujeitos, e construção de bases amplas e 
sistemáticas de elementos constitutivos de todo e qualquer esporte, olímpico, paraolímpico, o�ciais, não 
o�ciais e tradicionais; e Aprendizagem Esportiva - oferta sistemática de múltiplas práticas corporais 
esportivas para as aprendizagens básicas de diferentes modalidades, quais sejam: Conhecimentos cientí�cos, 
habilidades, técnicas e táticas, regras, a �m de uma apropriação crítica para autodeterminação na construção
da cultura esportiva universal e brasileira. 

                 * Nível de atendimento 2 – Esporte para toda a vida: caracteriza-se pela vivência do esporte a
                 partir do conhecimento esportivo adquirido e assumido para a vida dentre os hábitos saudáveis.
                  É parte integrante da cultura, fator de desenvolvimento humano, promoção social, promoção da
                  saúde, qualidade de vida e inclusão, a partir das experiências do esporte e lazer

Este nível de atendimento será composto pela oferta de serviços de: Atividade Física - caracteriza-se pela
atividade corporal regular, planejada e estruturada, que tem como objetivo melhorar e ampliar as 
referências de conhecimento, hábitos, costumes e conduta autocontrolada, que poderá incidir em 
aspectos da vida cultural como educação, saúde, lazer; Esporte de Lazer - compreende-se como práticas
corporais lúdicas no âmbito do tempo e espaço de lazer por toda sua vida, a partir da vivência com 
autonomia, conhecimento e apreciação, o que contribui para o desenvolvimento humano, bem-estar e 
cidadania; Esporte Competitivo - caracteriza-se por vivências competitivas do esporte, olímpicas e não
olímpicas, adaptadas e não-adaptadas, por opção em qualquer momento da vida, pela transferência da
prática de um esporte para outro, mudança de um tipo de envolvimento no esporte para outro, transição
do esporte de excelência para o esporte para toda vida por meio de competições por faixas etárias e 
manutenção da prática do esporte no seu cotidiano durante a vida; e Aprendizagem Esportiva para Jovens,
Adultos e Pessoas Idosas - caracteriza-se pelo acesso ao esporte e pela transmissão do conhecimento 
cultural esportivo para indivíduos que nunca tiveram oportunidade de praticar o esporte anteriormente 
e para indivíduos que apresentam necessidade de recuperação/readaptação corporal.
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                 * Nível de atendimento 3 – Excelência Esportiva: compreende a prática sistematizada por
                  meio do treinamento esportivo nas diversas modalidades olímpicas, paraolímpicas e o�ciais,
                  voltado para a formação de atletas e paratletas, o alcance de alto desempenho e a máxima 
                  performance em competições de diferentes modalidades esportivas regidas por normas dos 
                  altos organismos esportivos, nacionais e internacionais e pelas regras de cada modalidade, 
                  respeitadas e utilizadas pelas respectivas Entidades Nacionais de Administração e de Prática
                   do Esporte.

Este nível de atendimento será composto pela oferta de serviços de: Especialização esportiva – envolve o
treinamento sistematizado das capacidades e habilidades em modalidades esportivas e paraesportivas 
especí�cas, buscando melhor adaptação e consolidação do potencial esportivo dos atletas e paratletas 
em formação para a transição aos serviços de aperfeiçoamento e alto rendimento; Aperfeiçoamento 
esportivo - envolve o treinamento sistematizado e especializado para otimizar as capacidades e habilidades
esportivas especí�cas de atletas e paratletas em níveis elevados de competições regionais e nacionais; 
Alto Rendimento Esportivo - envolve o treinamento sistemático e altamente especializado para alcançar 
e manter o desempenho máximo de atletas e paratletas em competições nacionais e internacionais

Figura 1 – Visão da proposta sobre o novo Sistema Nacional de Esporte (representação 
gráfica dos níveis de atendimento e sua oferta de serviços). 

Fonte: GTSNE (2015) 

53PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

A �gura acima mostra a representação sobre a proposta de um novo Sistema Nacional do Esporte, 
elaborada pelo GTSNE (2015). Expressa a abrangência do conceito de esporte, a partir dos seus níveis de 
atendimento e a oferta de serviços, bem como das resoluções estabelecidas nas Conferências Nacionais 
de Esporte, da Política Nacional de Esporte e dos resultados do Diagnóstico Nacional do Esporte. 



Esta representação grá�ca compôs o Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano, publicado pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 2017.

O relatório do PNUD reforça que o poder público deve investir nas atividades físicas e esportivas (AFEs) ,
a partir de uma visão de um novo Sistema Nacional de Esporte que reconheça que o fomento ao esporte 
de alto rendimento e a promoção de atividades físicas e esportivas para todas as pessoas, de maneira
integrada, complementar, sem que um se sobreponha ao outro. Uma perspectiva do esporte para sua
manifestação mais democrática, aquela que atende à satisfação das necessidades e melhoria das condições
de vida da população (PNUD, 2017).

Portanto, entende-se que há interfaces entre os níveis de atendimento com a oferta de serviços, os quais
se intercomunicam, mas sem estabelecer uma hierarquia, determinando por exemplo que a Formação 
Esportiva deve estar organizada em função da Excelência Esportiva, embora a lei de criação do SICEL, 
estabeleça em seu artigo 8º que, compete ao órgão gestor municipal de esporte e lazer investir 
prioritariamente em ações para o desenvolvimento do esporte educacional e da formação esportiva, bem
como no esporte de participação e do esporte para toda a vida. 

 
Após apresentarmos os conceitos ligados ao esporte, partimos para aqueles ligados ao lazer, de�nido 
como um elemento central da cultura e que faz relação direta com a política, os espaços públicos, o mundo
do trabalho e as práticas sociais.  

6 O Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano denomina como atividades físicas 
e esportivas o conjunto de práticas que exige significativo envolvimento e 
movimentação corporal ou esforço físico, que é realizado predominantemente sem fins 
produtivos do ponto de vista econômico e ao qual os praticantes conferem valores e 
sentidos diversos (e por vezes sobrepostos), ligados às dimensões da saúde, aptidão 
física, competição, sociabilidade, diversão, risco e excitação, catarse, relaxamento e 
beleza corporal, dentre outras (PNUD, 2017).   

No que diz respeito à ocorrência da vida social, de acordo com uma perspectiva histórica, o lazer é proveniente
das conquistas dos trabalhadores por um tempo legalmente regulamentado, apresentando-se sob diferentes
dimensões na sociedade, como direito social, como meio da vivência lúdica de diferentes conteúdos, 
mobilizada pelo desejo e permeada pelos sentimentos de liberdade, autonomia, criatividade e prazer, 
construídos coletivamente (WERNECK, 2000).
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No Brasil, esse direito foi contemplado pela Constituição Federal de 1988, a qual dispõe que:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição. (EC no 26/2000 e EC no 64/2010) 
Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 
IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim; 
Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e 
não formais, como direito de cada um, observados:  
IV – a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação 
nacional.  
§ 3º O poder público incentivará o lazer, como forma de promoção 
social. 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. (EC no 65/2010) 

Com o avanço nas discussões a respeito do lazer, outros documentos da legislação brasileira fazem 
referência ao lazer como direito social e dever do Estado, quais sejam: O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1990), O Estatuto do Idoso (2003), O Estatuto da Pessoa com De�ciência (1999) e o Estatuto
da Cidade (2001). 

No Munícipio de Campo Grande o direito ao lazer está presente na Lei Orgânica de 1990, a qual dispõe
que: 

Art. 105 - O Município incentivará práticas esportivas e de lazer, em 
todos os bairros, vilas e distritos, mediante a criação de praças 
esportivas, parques ecológicos, parques infantis, áreas para estímulo 
e produção de artesanato e a preservação sistemática de todas as 
áreas de loteamento, destinadas aos equipamentos sociais. 
Art. 140 - O direito à saúde tem como fundamento condições dignas de 
trabalho, alimentação, educação, moradia, saneamento, transporte e 
lazer. 
Art. 186 - O Município só aprovará projetos de conjuntos habitacionais 
e de loteamentos, mediante previsão de áreas de lazer e de quadras 
poliesportivas. 

O trabalho e o lazer são temas que provocam muitas discussões. Porém, quando olhamos para o ser 
humano em sua totalidade, podemos compreender que as duas manifestações são importantes 
(MARCELINO,1992). O lazer pode ser entendido como um instrumento de mobilização e participação
cultural e de superação das barreiras sociais, que apresenta uma amplitude de conteúdos, bem como 
atitudes e valores que propiciam aspectos educativos (MARCELLINO, 1992). Quando nos referimos à 
participação cultural, Marcellino (1992, p. 314) a de�ne como: “uma das bases para a renovação 
democrática e humanista da cultura e da sociedade, tendo em vista, não só a instauração de uma nova 
ordem social, mas de uma nova cultura”. 
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[...] cultura compreendida no seu sentido mais amplo - 
vivenciada (praticada ou fruída), no ‘tempo disponível’. É 
fundamental como traço definidor, o caráter 
‘desinteressado’ dessa vivência. Não se busca, pelo 
menos basicamente, outra recompensa além da 
satisfação provocada pela situação. A ‘disponibilidade de 
tempo’ significa possibilidade de opção pela atividade 
prática ou contemplativa. 

Permeado por todo processo histórico do lazer e a compreensão da sua relevância social, na busca 
do exercício pleno da cidadania e participação cultural, é que este documento visa contemplar, em
seu texto, elementos sobre os conhecimentos do lazer a todos os cidadãos do município, na garantia
de acesso às suas vivências,  na perspectiva da emancipação humana e do desenvolvimento 
comunitário. Além disso, busca-se valorizar a diversidade cultural e as práticas de lazer, na garantia
de participação de diferentes públicos, e na consideração de ações políticas para todas as faixas 
etárias, gênero, raça, etnia, orientação sexual e pessoas com de�ciência.

O município de Campo Grande conta com diversos equipamentos para a prática do lazer. Neste 
sentido, Rechia (2009) destaca que o espaço público deve se caracterizar como lugar privilegiado 
para o desenvolvimento de manifestações lúdicas, culturais e políticas.

Assim, é pertinente buscar alternativas e possibilidades que possam despertar nos cidadãos um 
anseio que extrapole o mero “sobreviver ” humano, a par tir  de experiências s igni�cativas e 
efetivas no âmbito do tempo/espaço do lazer, contudo, faz-se necessário orientar a população para
que exerça sua cidadania e lute pela obtenção de novos espaços bem como pela conservação dos já
existentes, e por transformação, por recuperação e por revitalização de outros (RECHIA,2009). 

Neste sentido, as políticas públicas a serem propostas, de forma democrática, devem buscar fortalecer
as relações entre comunidade e instituição pública, aproximando-se dos membros das comunidades
atendidas, das lideranças formais e não formais, valorizando a cultura local, oferecendo atividades 
que atendam suas necessidades e anseios, como discorre Gomes (2002) sobre as políticas públicas de
lazer, as quais devem também procurar a participação popular na seleção de prioridades de acordo
com as características locais.

7 O Coletivo de Autores (SOARES et al., 1992, p. 50) abordam o conceito a partir da 
lógica Materialista-Histórico-Dialética, a qual “[…] tematiza formas de atividades 
expressivas corporais como: jogo, esporte, dança, ginástica, formas estas que 
configuram uma área de conhecimento que podemos chamar de cultura corporal”. 
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Cabe destacar, a lei do SICEL dispõe em seu artigo 8º que cabe ao órgão gestor incentivar a prática 
do lazer, priorizando ações do conteúdo físico-esportivo, devendo o referido plano estar em 
consonância com a lei. Os interesses físico-esportivos do lazer se relacionam com a cultura corporal , 
entre outras formas de atividade, o esporte.  A partir desta compreensão, as atividades esportivas, 
numa perspectiva de lazer, propõem que os esportes não necessariamente precisam ser orientados 
pelas rígidas regras impostas pelas organizações que comandam estas práticas. As adaptações, as 
adequações e as recriações das práticas esportivas em nível de regras, espaços e materiais, podem 
ser adequados facilitadores para a participação dos sujeitos e os esportes não devem ser a única 
possibilidade de prática no que diz respeito aos interesses físicos, já que existem outras possibilidades
de atividades físicas, como por exemplo, a dança e a ginástica. Pode haver, também relacionado ao 
esporte, a contemplação, a admiração e a intervenção como espectador de práticas (ALVES, 2014).  

 Assim, o lazer é um elemento cultural diretamente ligado à satisfação humana, realizado com liberdade
de escolha, como de�ne Marcellino (1995, p.31):

7



As políticas públicas devem oferecer atividades diversi�cadas que atendam aos interesses da 
população. Para Alves (2014), as práticas de lazer devem ter o caráter de prazer do sujeito que está
 envolvido, ou seja, suas escolhas estão diretamente associadas ao prazer, ao bem-estar em sua 
intervenção. Por isso é importante que haja opção de escolha para a população, pois, segundo 
Marcellino (2006), ao contrário da possibilidade de escolha, as pessoas fazem sempre a mesma 
atividade por desconhecimento de outras opções. Deve-se promover uma metodologia pautada 
na ação comunitária, para que as pessoas envolvidas nas ações se percebam como sujeitos de 
direitos, atuantes na construção coletiva de espaços de cidadania.

A proposta de políticas públicas, no âmbito do lazer, deve buscar potencializar as oportunidades 
de vivência da população, na apresentação de outras possibilidades de prazer, diversão e bem-estar.
Assim, deve-se procurar ampliar o acesso às diferentes linguagens/manifestações culturais como
forma de estimular outros olhares, outras perspectivas de vida, para difundir outros valores e 
compreensões sobre o mundo, na tentativa de contribuir para o desenvolvimento de um processo
de sensibil ização, ou seja,  de educação da sensibil idade. Dado o seu caráter de mediação e 
diálogo, tal perspectiva de intervenção pedagógica pode ser denominada de “Animação Cultural”
(MELO; BRÊTAS; MONTEIRO, 2009). 

Nesta perspectiva, Melo (2006) define o conceito de Animação Cultural: 

[...] como uma tecnologia educacional (uma proposta de intervenção 
pedagógica), pautada na ideia radical de mediação (que nunca deve 
significar imposição), que busca contribuir para permitir compreensões 
mais aprofundadas acerca dos sentidos e significados culturais 
(considerando as tensões que nesse âmbito se estabelecem) que 
concedem concretude a nossa existência cotidiana, construída a partir 
do princípio de estímulo às organizações comunitárias (que pressupõe 
a ideia de indivíduos fortes para que tenhamos realmente uma 
construção democrática), sempre tendo em vista provocar 
questionamentos acerca da ordem social estabelecida e contribuir para 
a superação do status quo e para a construção de uma sociedade mais 
justa (MELO, 2006, p. 28-29, grifos do autor). 

Considerando o papel educativo do lazer, as ações propostas neste contexto perpassam pela 
“educação para e pelo lazer”. Assim, pode-se aproveitar os momentos de lazer para discutir valores 
e normas, e contribuir para desenvolver uma perspectiva crítica acerca da realidade (educação pelo
 lazer).  Além desta situação, pode se educar as pessoas para que compreendam as múltiplas 
possibilidades de lazer de que podem usufruir, oportunizar a busca das mais diversas formas de 
diversão e prazer nos momentos de não trabalham (educação para o lazer), realizado a partir da 
formação cultural de cada sujeito e de cada comunidade, em um processo pedagógico organizado 
e sistematizado, de discussão, diálogo e mediação (MELO; BRÊTAS; MONTEIRO, 2009).
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2.2.3 Avaliação
Um outro elemento importante do presente plano diz respeito aos conceitos e desa�os iniciais 
apresentados, os quais envolvem os processos de monitoramento e a avaliação das políticas 
públicas de esporte e lazer. É necessário localizar a compreensão dos seus conceitos e os aspectos
que permeiam seus processos de construção, especialmente os critérios avaliativos, vinculados à 
e�ciência, e�cácia e efetividade.

A partir de Belloni, Magalhães e Souza (2007), avaliação pode ser entendida “como um processo 
sistemático de análise de uma atividade, fatos ou coisas que permite compreender todas as 
dimensões e implicações, com vistas a estimular seu aperfeiçoamento” (p. 15).

Os autores acima mencionados ainda apontam que as políticas públicas desempenham distintos
papéis e devem ser objeto de avaliação, permeada pela relevância e adequação, coerência e 
compatibilidade, descentralização e parceria e exequibilidade, considerando, ainda, a articulação
institucional e apoio à sociedade civil na sua execução.

Outro ponto signi�cativo são os critérios avaliativos básicos a serem considerados no processo: 
e�ciência, e�cácia e efetividade social, os quais funcionam como indicadores gerais de avaliação
das ações de planejamento e execução e dos resultados alcançados pela política (BELLONI;  
MAGALHÃES; SOUZA, 2007).

Segundo Belloni, Magalhães e Souza (2007), a e�ciência diz respeito à relação entre o previsto e
o real izado,  e  a  ot imização dos  recursos  ut i l izados,  colocando -se como um indicador  de 
produtividade. A avaliação envolve a consecução criteriosa de diretrizes e objetivos determinados,
com o instrumental disponibilizado para nele intervir, na tentativa de responder a questionamentos
e indicadores relativos às necessidades que foram atendidas, aos recursos utilizados e à gestão 
desenvolvida nos programas e projetos.

O conceito de e�cácia é apresentado por Belloni,  Magalhães e Souza (2007) como o grau de 
qual idade do resultado atingido pelo processo desenvolvido,  contemplando a or ientação 
metodológica adotada e a atuação estabelecida na consecução dos objetivos e metas, em um 
tempo determinado, com ênfase no plano proposto.

A efetividade, por sua vez, diz respeito aos resultados objetivos e práticos da política, o que 
demonstra as mudanças efetivas nas condições de vida e produção de bem-estar social  da 
população atingida e que tem uma relação causal com a implementação das políticas públicas. 
Para tanto, devem-se estabelecer previamente indicadores especí�cos como parâmetros de 
comparação entre as condições anteriores à implantação das intervenções de determinados 
períodos e aquelas observadas depois para análise, bem como veri�car as possíveis relações de 
causalidade entre a intervenção promovida pelas políticas públicas e seus efeitos. 

Neste sentido, a avaliação deve ser pensada no momento do planejamento das políticas públicas.
A recomendação é que se deve buscar informações sobre a realidade social que se pretende 
atingir antes das ações de uma política, programa ou projeto, o que possibilita, adiante, veri�car
se houve mudanças a partir da sua implementação. O planejamento envolve estabelecer onde se
pretende chegar. Requer, inicialmente, saber onde se está, por meio da realização de uma análise
da situação atual.

O conceito de monitoramento, consiste no acompanhamento contínuo, cotidiano, por parte de 
gestores e gerentes, do desenvolvimento dos programas e políticas em relação aos objetivos e
metas. É uma função inerente à gestão dos programas, que deve ser capaz de prover informações
sobre o programa para seus gestores,  o que auxil iará na adoção de medidas corretivas para 
melhorar sua operacionalização (VAITSMAN; RODRIGUES; PAES-SOUSA, 2006).  
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O monitoramento fornece informações que serão úteis para analisar a situação da comunidade
e seus projetos, determinar se os recursos públicos estão sendo utilizados de forma adequada,
identi�car problemas e encontrar soluções, informar se as atividades estão sendo executadas
corretamente pelas pessoas certas no tempo certo, utilizar lições de experiência de projetos
anteriores e avaliar se a maneira na qual o projeto foi elaborado é a mais apropriada para a
resolução do problema em questão (BRASIL,  2012).

A par t ir  dessas compreensões de aval iação e monitoramento,  buscamos saber se estamos 
no caminho certo para alcançar os objetivos e a metas previstas e se obtivemos os resultados
desejados. Devem-se de�nir informações que indiquem se as atividades desenvolvidas estão
sendo executadas  adequadamente e  se  determinado objet ivo ou meta  fo i  a lcançado,  na  
formação de indicadores da política (SOARES, 2018).

Para Jannuzzi  (2001) ,  os  indicadores expressam a necessidade de de�nir  a  dimensão ou o 
que se deseja mensurar e constituem um recurso metodológico adotado para informar algo
s o b r e  u m  a s p e c t o  d a  r e a l i d a d e  s o c i a l  o u  s o b r e  m u d a n ç a s  q u e  e s t ã o  o c o r r e n d o  n e l a .  
Con�guram-se como dados que possibi l i tam comprovar que os objetivos,  as  diretr izes,  os
resultados e as atividades de um programa ou projeto foram realizados/alcançados.

Soares (2018) a�rma que os indicadores podem apresentar aspectos objetivos ou subjetivos
da real idade,  ser  tangíveis  e  intangíveis ,  c lass i�cados em quant i tat ivos  –  t raduzidos  em 
te r m o s  n u m é r i co s ;  e  q u a l i t a t i vo s  –  re l a c i o n a d o s  à s  m u d a n ç a s  d e  co n ce i to s  p o s i t i vo s  e  
negativos de determinada realidade.

Soares (2018) propõe que os indicadores possam ser pensados de acordo com os elementos
da gestão dos programas e projetos,  tais quais:  de estrutura – aqueles que medem as 
condições objetivas em que são executadas as atividades (estrutura física e de pessoal) ;  de
p r o c e s s o  –  q u e  p o s s i b i l i t a m  v e r i � c a r  s e  a  e x e c u ç ã o  d o  p r o g r a m a / p r o j e t o  e s t á  s e  
desenvolvendo de acordo com o que foi planejado; de resultado – relacionados aos objetivos
q u e  s e  p r e t e n d e  a l c a n ç a r ,  n a  m e d i d a  d e  p r o d u t o s ,  e f e i t o s  o u  i m p a c t o s  d a s  a ç õ e s  
desenvolvidas ;  de cober tura  –  que poss ibi l i tam ver i�car  um aspec to mais  especí�co dos 
resultados e diz respeito às pessoas atendidas pelo programa/projeto (SOARES, 2018).

Para Soares (2018) ,  o monitoramento e a  aval iação de programas e projetos só podem ter  
êxito com a de�nição dos meios para a obtenção de dados con�áveis,  os quais  podem ser 
o b t i d o s  a  p a r t i r  d a s  s e g u i n t e s  t é c n i c a s  s u g e r i d a s  p a r a  c o l e t a  d e  d a d o s  e  i n fo r m a ç õ e s  
qual itat ivas e quantitat ivas:  entrevistas,  grupos focais,  anál ise documental,  obser vação e 
questionários. Tais técnicas podem ser utilizadas no processo de monitoramento e avaliação
para captar os indicadores que buscam veri�car determinados aspectos das políticas públicas
de esporte e lazer.  

Assim, entende -se a necessidade da proposição de um plano municipal  de espor te e lazer 
que se  mater ia l ize  na pol í t ica ,  nos  programas e  projetos  real izados no munic ípio,  com o 
ó rg ã o  g e s t o r  d e  e s p o r t e  e  l a z e r  re s p o n s áve l  p o r  g a r a n t i r  o  a c e s s o  e  a  p e r m a n ê n c i a  d a  
população às atividades físicas e esportivas, por meio de ações que garantam oportunidades
de tais práticas à população, os quais,  segundo Armani (2002),  só fazem sentido na medida
que são parte de programas e/ou políticas mais amplas.
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Políticas públicas voltadas para 
todo conjunto da população



3. O Plano Municipal de Esporte e Lazer (2021-2028) 

A elaboração do PLAMEL do Município de Campo Grande -MS foi  realizada por iniciativa do 
CMEL, com apoio do Poder Executivo Municipal,  a par tir  das proposições e deliberações da
I Conferência Municipal de Esporte e Lazer, ocorrida em 22 de novembro de 2019, na Câmara
Municipal de Campo Grande, com a participação da sociedade campo-grandense, conforme 
estabelecido pelo SICEL e sua regulamentação.

Cabe destacar neste processo de construção do PLAMEL, o papel da I  Conferência Municipal 
d e  E s p o r t e  e  L a z e r,  a  q u a l  d e � n i u  e  a p r o v o u  a s  d i r e t r i z e s ,  e i xo s  t e m á t i c o s ,  o b j e t i v o s ,  
estratégias e ações para o Plano Municipal de Esporte e Lazer,  a partir  do entendimento de 
que o esporte e lazer se constitui num dever do Estado quanto ao fomento de suas práticas 
à população, estabelecidas como direito constitucional.

A conferência foi  marcada por um amplo debate sobre o espor te e o lazer no município de 
Campo Grande, a partir da necessidade da identi�cação dos níveis de atendimento e serviços
ligados ao esporte e ao lazer, dos recursos materiais, humanos e �nanceiros, do monitoramento
e do acompanhamento da execução das políticas públicas de esporte e lazer, estabelecidas a
par tir  do PLAMEL e da real ização de consulta à sociedade civi l  sobre o curso regular à sua 
consecução.

É a partir  da busca pela universalização do acesso ao esporte e lazer para a população, por 
meio da oferta de programas, projetos e ações que promovam o desenvolvimento da cultura
e s p o r t i v a  e  d o  l a z e r  n o  M u n i c í p i o  d e  C a m p o  G r a n d e ,  c o m o  p r i n c í p i o  c o n d u t o r  d e s t e  
documento, bem como as discussões e estudos sobre as políticas públicas de esporte e lazer,
que se propõe o presente Plano.

3.1. Princípios, objetivos, temas norteadores, estratégias e metas do Plano Municipal de 
Esporte e Lazer

Ao considerar o Esporte como um bem cultural e direito social a ser compartilhado por todos
sem distinção, em suas vivências formais e não formais,  caracterizado pelas suas diferentes 
dimensões,  as quais envolvem desde normas nacionais e internacionais que regulamentam 
cada modalidade, até a l iberdade lúdica de seus praticantes,  que abrange as atividades de 
esporte recreativo e lazer �sicamente ativo, que se destaca o estabelecido pela Organização
das Nações Unidas - ONU (2016), sobre o entendimento de Esporte como:
 

[...] uma importante ferramenta para o desenvolvimento. Ele constrói 
autoconfiança, empodera os jovens, promove boa saúde e 
desempenha um papel importante no esforço global para alcançar os 
objetivos do desenvolvimento sustentável. E quando integramos 
atividade física ao nosso cotidiano de forma criativa e prazerosa, 
passamos a nos movimentar cada vez mais. Com isso, não somente 
melhoramos nossas capacidades físicas, mas também percebemos 
benefícios em nossas capacidades intelectuais, sociais e emocionais. 
No nível coletivo, os ganhos impactam positivamente a sociedade 
como um todo. O esporte pertence a todos e tem uma linguagem 
internacional comum. Ele é, ainda, um poderoso fator agregador em 
processos de transformação em conflitos e na construção da paz 
(ONU, 2016). 
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Resguardado nos fundamentos constitucionais  e amparado por legislações poster iores,  o 
Estado tem o dever e a responsabil idade de for talecer institucionalmente esta pauta,  bem 
como garantir condições de acesso igualitário ao esporte e ao lazer, na tentativa de alcançar
o Objetivo 3,  relacionado à Saúde e Bem-Estar,  entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável  (ODS),  estabelecidos pela ONU, em setembro de 2015,  quando estabelecida a 
A g e n d a  2 0 3 0  p a r a  o  D e s e n v o l v i m e n t o  S u s t e n t á v e l ,  c o m o  u m  n o v o  m a r c o  p a r a  o  
desenvolvimento global (ONU, 2015).

O PLAMEL acompanha as orientações do Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano do
Brasil  (PNUD, 2017), o qual entende que as atividades físicas e esportivas - AFEs fazem parte
dessa agenda, seja como elemento central  para alcançar o Objetivo 3 – Saúde e Bem-Estar,  
se ja  como instrumento para  fac i l i tar  o  a lcance  de  outros  objet ivos,  re lac ionados  com a  
educação, as desigualdades sociais, a cultura e o lazer ou, ainda, com as necessidades básicas
e a proteção social.

Assim, aumentar e quali�car a prática de AFEs pode ser fundamental à promoção dos ODS, 
tanto quanto incentivá-los pode ser decisivo para aumentar e quali�car o envolvimento das
pessoas com as AFEs.

No cenár io  apresentado pelo  munic ípio  de Campo Grande,  as  AFEs  se  apresentam como 
objeto de re�exão e de ações planejadas na perspectiva do desenvolvimento humano, o que
c o n t r i b u i  p a r a  a s  m u d a n ç a s  q u e  s e  f a z e m  n e c e s s á r i a s ,  e m  n í v e i s  n a c i o n a l  e  g l o b a l .
É  fundamental  que as  pessoas  possam,  de uma decisão l ivre  e  consciente,  envolver-se  e  
valorizar a prática das AFEs, bem como ampliar suas capacidades e possibilidades de escolha
(PNUD, 2017). 

No cenár io  apresentado pelo munic ípio  de Campo Grande,  as  AFEs  se  apresentam como 
objeto de re�exão e de ações planejadas na perspectiva do desenvolvimento humano, o que
c o n t r i b u i  p a r a  a s  m u d a n ç a s  q u e  s e  f a z e m  n e c e s s á r i a s ,  e m  n í v e i s  n a c i o n a l  e  g l o b a l .  
É  fundamental  que as  pessoas  possam,  de uma decisão l ivre  e  consciente,  envolver-se  e  
valorizar a prática das AFEs, bem como ampliar suas capacidades e possibilidades de escolha
(PNUD, 2017). 

Diante  destas  considerações,  apresentam-se a  seguir  os  pr incípios  estabelecidos  para  o  
PLAMEL:

- Universalização do acesso às atividades esportivas e de lazer para a população, com a oferta
de programas, projetos e ações que promovam o desenvolvimento da cultura esportiva e do
lazer no município.

- Equidade nas ações propostas para a redução das desigualdades sociais e o combate de todas as formas de
injustiças e exclusões.

- Descentralização e articulação da política esportiva e de lazer no município com ênfase nas características
culturais e vocações dos locais, bairros e distritos, em suas áreas urbanas e rurais.

- Diversidade das práticas esportivas, e respeito às diferenças de gênero, raça/cor, etnia, geração, pessoa com
de�ciência, entre outras;

- Democratização da gestão, com participação e controle social exercidos pela sociedade civil;  
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- Descentralização da gestão dos recursos e das ações realizadas, de forma articulada, intersetorial e 
pactuada; 

- Ampliação e diversi�cação dos recursos materiais e humanos, para o desenvolvimento pleno do cidadão;

- Autonomia das entidades de administração e prática esportiva, com o incentivo à participação dos 
envolvidos nas tomadas de decisão que lhes sejam pertinentes;

- Interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidos pelos entes públicos e
iniciativa privada.

A partir dos princípios, acima apresentados, estabeleceram-se os seguintes temas norteadores para o 
desenvolvimento do PLAMEL:

1. Formação esportiva;
2. Esporte para toda a vida;
3. Excelência Esportiva;
4. Animação Cultural;
5. Eventos Esportivos; 
6. Formação Pro�ssional;
7. Produção do Conhecimento;
8. Infraestrutura Esportiva;
9. Governança e Promoção do Controle Social;
10. Política de Financiamento;
11. Intersetorialidade;
12. Monitoramento e Avaliação.

A partir dos temas norteadores mencionados, foram estabelecidos os seguintes objetivos (O), a eles 
vinculados e identi�cados numericamente:

O1 - Contribuir para o desenvolvimento da formação esportiva da população, a partir da vivência,
fundamentação e aprendizagem da prática esportiva;

O2 - Oferecer atividades esportivas para a população, que promovam o desenvolvimento da cultura esportiva
e do lazer, respeitando as diferenças de gênero, raça/cor, etnia, geração, pessoa com de�ciência, entre outras;

O3 - Contribuir no processo de excelência esportiva, com prioridade a especialização esportiva;

O4 - Promover a animação cultural e o desenvolvimento da cultura do lazer, a partir de diferentes interesses 
do lazer (físico-esportivos, artísticos, intelectuais, manuais, sociais, entre outros);

O5 - Promover eventos esportivos e de lazer, com o objetivo de ampliar a participação da população em 
atividades esportivas; e fomentar o esporte de alto rendimento, o que pode estimular o crescimento da 
atividade econômica local, bem como o acesso e apreciação de eventos esportivos;

O6 - Fomentar e promover a formação e a valorização dos pro�ssionais do segmento do esporte e lazer; 

O7 - Promover e �nanciar pesquisas cientí�cas sobre os projetos de esporte e lazer;

O8 - Oferecer equipamentos públicos de esporte e lazer para a prática esportiva e de lazer;
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O9 - Ampliar a atuação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer e dos conselhos gestores dos equipamentos
públicos de esporte e lazer; fortalecer e ampliar os canais de comunicação, na promoção e divulgação dos
programas e projetos de esporte e lazer desenvolvidos; e compor uma base de dados com informações dos
seus participantes, o que pode contribuir para o monitoramento e avaliação das políticas públicas de esporte
e lazer;

O11 - Elaborar e implementar uma política de diálogo e parceria com as demais secretarias municipais, em 
especial à Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de 
Assistência Social, de modo a descentralizar os atendimentos à comunidade campo-grandense;

O12 - Acompanhar e monitorar o desenvolvimento dos programas e projetos aplicados no âmbito do PLAMEL,
de modo a avaliar o alcance das metas e objetivos propostos, assim como promover ajustes quando necessário; 
e avaliar projetos desenvolvidos anualmente, de modo a veri�car sua e�ciência, e�cácia e efetividade.

Estruturaram-se, também, as estratégias (E) a serem desenvolvidas aos temas norteadores, para a execução
do PLAMEL, identi�cadas numericamente e elencadas abaixo: 

E1 - Implementação de projetos voltados para a formação esportiva, com ênfase na equidade das ações 
propostas;

E2 - Implementação de projetos de esporte e lazer com oferta de atividades esportivas para a população, no
atendimento todos, independentemente do gênero, raça/cor, etnia, geração, condições físicas, intelectuais,
auditivas ou visuais, entre outras, nos equipamentos públicos de esporte e lazer;

E3 - Apoio e promoção à excelência esportiva, por meio da manutenção física e de recursos humanos dos 
centros de treinamento esportivo, vinculados ao poder público municipal;

E4 - Oferta de atividades de animação cultural para a população, por meio da implementação de projetos 
com o oferecimento de oportunidades de lazer para a população, nos equipamentos públicos de esporte e 
lazer;

E5 - Organização de eventos competitivos de esporte e lazer, visando à participação da população em 
atividades esportivas; e apoio a eventos esportivos, por meio de parcerias para a promoção do esporte 
competitivo de alto rendimento;

E6 - Apoio e realização de eventos de capacitação e aperfeiçoamento aos pro�ssionais que atuam com o 
esporte e o lazer no município;

E7 - Apoio e �nanciamento de projetos de pesquisa, de interesse do município, vinculados às políticas públicas
de esporte e lazer;
E8 - Realização de reformas, manutenção, melhorias e ampliação nos equipamentos públicos de esporte e 
lazer;

E9 - Realização de eventos, com ampla participação social, que promovam a discussão das políticas públicas
de esporte e lazer; e criação de um sistema de gestão da informação, vinculado ao Cadastro Municipal de 
Esporte e Lazer e instrumentos de divulgação dos programas e projetos de esporte e lazer desenvolvidos;

E10 - Promoção e organização da captação de recursos para o Fundo Municipal de Esporte e Lazer; 
sistematização da gestão e a operacionalização do Fundo Municipal de Esporte e Lazer; busca de subvenções
e �nanciamento dos governos federal e estadual; captação de recursos por meio de parcerias privadas para 
a realização dos programas, projetos e ações; e criação de leis de incentivo ao esporte e ao lazer;
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E11 - Análise dos projetos, regiões, bairros, faixas etárias e populações atendidas por projetos de esporte e 
lazer desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 
Municipal de Assistência Social, de modo a possibilitar melhor distribuição dos projetos e alcance da 
população campo-grandense.

E12 - Promoção de um processo de monitoramento e avaliação das políticas públicas de esporte e lazer, por
meio da implantação de planos de avaliação dos programas e projetos de esporte e lazer desenvolvidos pelo
município.

A partir da de�nição dos temas norteadores, seus objetivos e estratégias, de�niram-se as metas (M) a serem
alcançadas pelo PLAMEL, numeradas de acordo com os referidos temas e assim estabelecidas:

M1 - Ampliar o número de atendimentos realizados pelos projetos voltados para a formação esportiva, na 
garantia do acesso da população ao esporte, nas diversas modalidades olímpicas e não olímpicas, nas 
diversas regiões do município e na contemplação da multiplicidade de experiências e especi�cidades das 
práticas esportivas e de lazer;

M2 - Implementar e ampliar projetos de esporte de lazer, atividade física, esporte competitivo e aprendizagem
esportiva para jovens, adultos e pessoas idosas, por meio da oferta de atividades físicas e esportivas para a 
população, que visem à inclusão social e equidade de gênero, o atendimento aos povos e comunidades 
tradicionais e à pessoa com de�ciência, nos equipamentos públicos de esporte e lazer;

M3 - Oferecer e ampliar projetos que favoreçam a excelência esportiva, especialmente em seu processo inicial
de especialização esportiva, bem como apoiar equipes e atletas do município de Campo Grande - MS;

M4 - Implementar e ampliar projetos de animação cultural com oferta de atividades de lazer para a população
nos equipamentos públicos de esporte e lazer;

M5 - Oferecer e ampliar a realização de eventos competitivos de esporte e lazer, visando à participação da 
população em atividades esportivas e nas ações intersetoriais propostas no plano da ação governamental; e
ampliar o apoio a eventos esportivos, por meio de parcerias para a promoção do esporte competitivo de alto
rendimento, bem como promover o desenvolvimento social, humano e econômico no município;

M6 - Oferecer e ampliar o apoio e realização de eventos de capacitação e aperfeiçoamento aos pro�ssionais 
que atuam com o esporte e o lazer no município;
M7 - Implementar projetos de apoio e �nanciamento às pesquisas, de interesse do município, vinculados às 
políticas públicas de esporte e lazer;

M8 - Implementar projetos de apoio e �nanciamento às reformas, manutenção, melhorias e ampliação nos
equipamentos públicos de esporte e lazer;

M9 - Promover evento anual, com ampla participação social, de discussão das políticas públicas de esporte
e lazer; e ampliar o Cadastro Municipal de Esporte e Lazer, a partir do desenvolvimento de um sistema de
gestão da informação e canais de divulgação dos programas e projetos de esporte e lazer desenvolvidos;

M10 - Organizar a gestão dos mecanismos e fontes da política de �nanciamento, bem como buscar a captação
de recursos para o Fundo Municipal de Esporte e Lazer, visando à realização das ações vinculadas às políticas
públicas de esporte e lazer no município, nos seus níveis de atendimento e oferta de serviço, baseando-se 
na equidade, bem como na divulgação e acesso à informação;
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M11 - Ampliar o alcance da população campo-grandense, de modo a não sobrepor projetos similares a
população e faixa etária idênticas em regiões e bairros já atendidos por ações de esporte e lazer pela 
Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência 
Social;

M12 - Acompanhar e monitorar o desenvolvimento dos programas e projetos aplicados no âmbito do 
PLAMEL (antes, durante e após a sua proposição), de modo a diagnosticar o alcance das metas e objetivos
propostos, assim como fornecer informações para promover ajustes na sua formulação e implementação /
aperfeiçoamento quando necessário, constituindo-se a partir da coleta, armazenamento, processamento e
divulgação de dados sobre os programas e projetos desenvolvidos; e avaliar projetos desenvolvidos 
anualmente, de modo a veri�car sua e�ciência, e�cácia e efetividade, junto à Funesp, aos pro�ssionais que 
atuam em sua execução e aos participantes dos projetos, realizado preferencialmente interna e externamente,
para garantir maior �dedignidade.

A expectativa é de que este Plano Municipal de Esporte e Lazer, com vigência de 8 anos (2021 a 2028), possa,
além de ser utilizado como um instrumento de gestão para o planejamento e avaliação das políticas públicas
de esporte e lazer, seja também um meio para promover a discussão e articulação entre os diversos agentes
do poder público municipal e entidades da sociedade civil organizada, bem como os cidadãos em geral, 
interessados em participar da construção e consolidação das políticas públicas municipais na área do esporte
e do lazer pelos próximos anos.

3.2. Ações a serem desenvolvidas no Plano Municipal de Esporte e Lazer 

3.2.1 - Tema Norteador 1 (Formação Esportiva) 
Meta Ações a serem desenvolvidas 

M1 - Ampliar o número de atendimentos realizados 

pelos projetos voltados para a formação esportiva 

(vivência, fundamentação e aprendizagem 

esportiva), bem como garantir o acesso da 

população ao esporte, nas diversas modalidades 

olímpicas e não olímpicas, nas diversas regiões do 

município, o que pode contemplar a multiplicidade 

de experiências e especificidades das práticas 

esportivas e de lazer. 

 

A1.1 - Oferecer oficinas de modalidades esportivas 

nos espaços de administração direta do órgão 

gestor de esporte e lazer, voltadas para a formação 

esportiva e distribuir de forma equitativa a sua 

oferta às diferentes regiões urbanas, considerando 

a infraestrutura de cada equipamento. 

A1.2 - Aumentar o quadro de Profissionais de 

Educação Física efetivos, para atuar como Agente 

Social de Esporte e Lazer proporcionalmente ao 

número de oficinas ofertadas voltadas para a 

formação esportiva.  

A1.3 - Fomentar parcerias com os setores público 

e privado, que ampliem o acesso da população à 

formação esportiva. 
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Novo CEFAT 
Centro de Formação de Atletas – Cefat Rose Rocha
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3.2.2 - Tema Norteador 2 (Esporte para Toda a Vida) 
Meta Ações a serem desenvolvidas 

M2 - Implementar e ampliar projetos de esporte de 

lazer, atividade física, esporte competitivo e 

aprendizagem esportiva para jovens, adultos e 

pessoas idosas, por meio da oferta de atividades 

físicas e esportivas para a população, que visem à 

inclusão social e equidade de gênero, o 

atendimento aos povos e comunidades 

tradicionais e à pessoa com deficiência, nos 

equipamentos públicos de esporte e lazer. 

A2.1 - Oferecer projetos de esporte de lazer para a 

população, em todas as regiões urbanas do 

município, atender as comunidades tradicionais e 

à pessoa com deficiência, ampliar a oferta e 

estimular a participação de idosos nos projetos. 

A2.2 - Aumentar o quadro de Profissionais de 

Educação Física efetivos, para atuar como Agente 

Social de Esporte e Lazer nas oficinas voltadas ao 

esporte para a vida toda. 

A2.3 - Manter os elevados indicadores de presença 

das mulheres nos projetos oferecidos à população.  

 3.2.3 - Tema Norteador 3 (Excelência Esportiva) 
Meta Ações a serem desenvolvidas 

M3 - Oferecer e ampliar projetos que favoreçam a 

excelência esportiva, especialmente em seu 

processo inicial de especialização esportiva, bem 

como apoiar equipes e atletas representantes do 

município de Campo Grande - MS. 

A3.1 - Apoiar os esportes olímpicos e não 

olímpicos, por meio da manutenção dos centros de 

treinamento esportivo de administração direta do 
órgão gestor de esporte e lazer, bem como 

produzir estudos técnicos e econômicos que 

identifiquem a viabilidade da implantação de novos 

centros. 

A3.2 - Apoiar atletas e equipes, representantes do 

município de Campo Grande, em competições 

esportivas. 

A3.3 - Firmar parcerias com os projetos 

desenvolvidos nos centros de treinamento 

esportivo. 

 
3.2.4 - Tema Norteador 4 (Animação Cultural) 

Meta Ações a serem desenvolvidas 

M4 - Implementar e ampliar projetos de animação 

cultural com oferta de atividades de lazer para a 

população nos equipamentos públicos de esporte 

e lazer. 

A4.1 - Oferecer projetos para a prática de 

atividades esportivas e de lazer para crianças e 

adolescentes, em todas as regiões urbanas do 

município, implantando-os, no mínimo, em um 

equipamento esportivo por região urbana. 

A4.2 - Oferecer projetos de lazer para a educação 

de crianças e jovens (educação para e pelo lazer), 

por meio de atividades esportivas e lúdicas, bem 

como outras manifestações culturais e linguagens 

artísticas, por meio de ações intersetoriais. 

A4.3 - Realizar parcerias intersetoriais para o 

desenvolvimento de projetos de animação cultural 

nos espaços e equipamentos esportivos. 
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3.2.5 - Tema Norteador 5 (Eventos Esportivos) 

Meta Ações a serem desenvolvidas 

M5.1 - Oferecer e ampliar a realização e captação 

de eventos competitivos de esporte e lazer, 

visando à participação da população em atividades 

esportivas e nas ações intersetoriais propostas no 

plano da ação governamental;  

M5.2 - Ampliar o apoio a eventos esportivos, por 

meio de parcerias para a promoção do esporte 

competitivo de alto rendimento, buscando 

promover o desenvolvimento social, humano e 

econômico no município. 

A5.1 - Apresentar no início de cada ano um 

calendário municipal, consolidando os eventos 

esportivos a serem realizados e seus preparativos 

para os participantes. 

A5.2 - Realizar eventos esportivos e de lazer, 

atendendo as diferentes manifestações esportivas 

e níveis de atendimento, visando à ampliação do 

número de eventos e participantes. 

A5.3 - Ampliar e fomentar a captação de eventos 

esportivos e de lazer, estimulando a cadeia 

produtiva e visibilidade pública do município no 

cenário estadual, regional, nacional e 

internacional.   

 

3.2.6 - Tema Norteador 6 (Formação Profissional) 

Meta Ações a serem desenvolvidas 

M6 - Oferecer e ampliar o apoio e realização de 

eventos de desenvolvimento profissional e 

aperfeiçoamento aos profissionais que atuam com 

o esporte e o lazer no município. 

A6.1 - Realizar eventos de formação e 

aperfeiçoamento dos implementadores da política 

de esporte e lazer no município, consolidando o 

papel de atuação dos Agentes Sociais de Esporte 

e Lazer e o alinhamento da política, dos programas 

e dos projetos desenvolvidos.  

A6.2 - Realizar projetos vinculados à formação 

continuada dos Agentes Sociais de Esporte e 

Lazer, visando garantir a qualidade da gestão, 

fortalecer as orientações pedagógicas e 

metodológicas dos programas e projetos 

desenvolvidos.  

A6.3 - Estimular a participação dos profissionais do 

órgão gestor de esporte e lazer em cursos, 

congressos e seminários da sua área de atuação.  
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3.2.7 - Tema Norteador 7 (Produção do Conhecimento) 

Meta Ações a serem desenvolvidas 

M7 - Implementar projetos de apoio e 

financiamento às pesquisas, de interesse do 

município, vinculados às políticas públicas de 

esporte e lazer. 

A7.1- Criar um projeto para o financiamento de 

pesquisas científicas nas políticas públicas de 

esporte e lazer, a partir de parcerias com 

instituições de educação superior, qualificando 

assim os projetos desenvolvidos nos 

equipamentos esportivos do município, bem como 

os profissionais que neles atuam.  

A7.2 - Realizar parcerias entre o órgão gestor de 

esporte e lazer e as instituições de educação 

superior, com a intenção de promover o 

intercâmbio de experiências e a produção de 

pesquisas científicas nas políticas públicas de 

esporte e lazer, especialmente nos projetos 

desenvolvidos nos equipamentos esportivos. 

A7.3 - Incentivar a pesquisa e a produção do 

conhecimento, apoiando estudos realizados nos 

programas e projetos desenvolvidos pelos 

profissionais do órgão gestor de esporte e lazer, a 

partir da participação dos referidos profissionais na 

divulgação de relatos de experiência em 

congressos e seminários da sua área de atuação. 

 

3.2.8 - Tema Norteador 8 (Infraestrutura Esportiva) 

Meta Ações a serem desenvolvidas 

M8 - Implementar projetos de apoio e 

financiamento às reformas, manutenção, 

melhorias e ampliação nos equipamentos públicos 

de esporte e lazer e outros espaços de utilização 

comunitária da população, disponíveis no 

município. 

 

A8.1 - Reformar as estruturas físicas dos 

equipamentos esportivos de administração direta 

do órgão gestor de esporte e lazer, no resgate de 

sua utilização e identidade visual, e na garantia de 

sua acessibilidade e estruturação de ambientes 

que estimulem a prática de esportes e de lazer em 

espaços públicos. 

A8.2 - Criar um projeto de reformas e melhorias de 

espaços de esporte e lazer de utilização 

comunitária no município.  

A8.3 - Criar espaços nos equipamentos esportivos 

de administração direta do órgão gestor de esporte 

e lazer, que incentivem e promovam a memória do 

esporte e lazer no município. 
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3.2.9 - Tema Norteador 9 (Governança e Promoção do Controle Social) 

Meta Ações a serem desenvolvidas 

M9.1 - Promover evento anual, com ampla 

participação social, de discussão das políticas 

públicas de esporte e lazer;  

M9.2 - Ampliar o Cadastro Municipal de Esporte e 

Lazer, a partir do desenvolvimento de um sistema 

de gestão da informação e canais de divulgação 

dos programas e projetos de esporte e lazer 

desenvolvidos. 

A9.1 - Realizar eventos de mobilização social 

(Conferência, Seminário, Audiência Pública, entre 

outros), para o debate das políticas públicas de 

esporte e lazer no município, ampliando a atuação 

do CMEL e dos conselhos gestores dos 

equipamentos esportivos. 

A9.2 - Realizar campanha de comunicação 

contínua, com o objetivo de estimular a prática 

esportiva e de lazer pelos cidadãos, 

implementando campanhas de incentivo à sua 

prática e a ampla divulgação dos equipamentos 

esportivos da Funesp e as atividades neles 

ofertadas, explorando as diferentes mídias sociais. 

A9.3 - Criar um sistema de gestão da informação, 

por meio de uma ferramenta digital que auxilie na 

inscrição/atualização do Cadastro Municipal de 

Esporte e Lazer, das pessoas físicas e jurídicas 

para acesso aos componentes do SICEL, bem 

como nos processos de monitoramento e 

avaliação dos projetos desenvolvidos nos 

equipamentos esportivos e da oferta de serviços no 

município. 

 

3.2.10 - Tema Norteador 10 (Política de Financiamento) 

Meta Ações a serem desenvolvidas 

M10 - Organizar a gestão dos mecanismos e 

fontes da política de financiamento, bem como 

buscar a captação de recursos para o Fundo 

Municipal de Esporte e Lazer, visando à realização 

das ações vinculadas às políticas públicas de 

esporte e lazer no município, nos seus níveis de 

atendimento e oferta de serviço, baseando-se na 

equidade, bem como na divulgação e acesso à 

informação. 

A10.1 - Ampliar as fontes e mecanismos de 

financiamento para realização dos programas e 

projetos de esporte e lazer do município. 

A10.2 - Abrir editais públicos para utilização dos 

recursos do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, 

como parte da Política de Financiamento Municipal 

de Esporte e Lazer; 

A10.3 - Estabelecer parcerias com o setor privado, 

possibilitando a captação de recursos em forma de 

patrocínio ou apoio direto sobre os programas e 

projetos de esporte e lazer do município. 
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3.2.11 - Tema Norteador 11 (Intersetorialidade) 

Meta Ações a serem desenvolvidas 

M11 - Ampliar o alcance dos projetos de atividade 

física, esporte e lazer da população campo-

grandense, de modo a não sobrepor projetos 

similares a população e faixa etária idênticas em 

regiões e bairros já atendidos por ações de esporte 

e lazer pela Secretaria Municipal de Educação, 

Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 

A11.1 - Mapear as ações de atividade física, 

esporte e lazer, nas regiões e bairros, realizadas 

pela Secretaria Municipal de Educação, Secretaria 

Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de 

Assistência Social, diagnosticando a faixa etária e 

população atendida; 

A11.2 - Privilegiar a implantação de ações em 

regiões, bairros, faixa etária e população não 

contempladas com projetos de esporte e lazer 

fomentados pela Secretaria Municipal de 

Educação, Secretaria Municipal de Saúde e 

Secretaria Municipal de Assistência Social; 

A11.3 - Fomentar e implementar ações esportivas 

e de lazer em equipamentos públicos específicos 

ou não específicos de lazer, geridos pela 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria 

Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de 

Assistência Social, bem como possibilitar que as 

referidas  secretarias desenvolvam ações 

esportivas e de lazer em equipamentos esportivos 

e de lazer gerenciados pela FUNESP. 

 
3.2.12 - Tema Norteador 12 (Monitoramento e Avaliação) 

Meta Ações a serem desenvolvidas 

M12.1 - Acompanhar e monitorar o 

desenvolvimento dos programas e projetos 

aplicados no âmbito do PLAMEL (antes, durante e 

após a sua proposição), de modo a diagnosticar o 

alcance das metas e objetivos propostos, assim 

como fornecer informações para promover ajustes 

na sua formulação e implementação / 

aperfeiçoamento quando necessário, constituindo-

se a partir da coleta, armazenamento, 

processamento e divulgação de dados sobre os 

programas e projetos desenvolvidos;  

M12.2 - Avaliar projetos desenvolvidos 

anualmente, de modo a verificar sua eficiência, 

eficácia e efetividade, junto à Funesp, aos 

profissionais que atuam em sua execução e aos 

participantes dos projetos, realizado 

preferencialmente interna e externamente, para 

garantir maior fidedignidade. 

A12.1 - Monitorar e avaliar a eficiência, eficácia e 

efetividade dos projetos desenvolvidos pelo órgão 

gestor de esporte e lazer, por meio de instrumentos 

e indicadores quantitativos e qualitativos. 

A12.2 - Elaborar um indicador vinculado à 

utilização dos recursos do Fundo Municipal de 

Esporte e Lazer, para a avaliação das políticas 

públicas de esporte e lazer. 

A12.3 - Divulgar informações sobre os resultados 

dos processos avaliativos ao CMEL e nos eventos 

de mobilização social, bem como em outros canais 

de comunicação à população. 

 72PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 



73PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 9050: Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro. ABNT, 2020. 

ALVES, U. S. Conteúdos culturais do lazer e relações com o esporte. Revista Digital. Buenos 
Aires, nº 198, 2014. 

ARMANI, D. Como elaborar projetos: guia prático para elaboração e gestão de projetos sociais. 
Porto Alegre: Tomo Editorial, 2002. 

BELLONI, I.; MAGALHÃES, H.; SOUSA, L. C. Metodologia de avaliação em políticas 
públicas: uma experiência em educação profissional. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

Borja, J. La ciudade conquistada. Madrid. Alianza editorial, 2010. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada 
em 5 de outubro de 1988. 35ª Edição. Brasília: Edições Câmara, 2012. 

_______. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Estatuto da Cidade e Legislação Correlata. 2.ed. 
Brasília, DF: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002. 
_______. Ministério do Esporte. Política Nacional do Esporte, 2005. 

_______. Lei nº 9.615, de 24 março de 1998 (Lei Pelé). Institui normas gerais sobre desporto e 
dá outras providências. São Paulo: Manole, 2003.  

______. Lei nº 8.672, de 6 de julho de 1993 (Lei Zico). Brasília, 1993. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/sicon/>. Acesso em: 04 nov. 2006.  

______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Almanaque do Planejamento: para 
entender e participar. Brasília, 2012. Disponível em http://goo.gl/PZun2c. Acesso em: 02 ago. 
2016. 

______. I Conferência Nacional de Esporte – I CNE, 2004. Disponível em: <http://www. 
esporte.gov.br/ conferencianacional/arquivos/cneDocumentoFinal.doc>. Acesso em: 10 dez. 
2017.  

______. I Fórum do Sistema Nacional de Esporte e Lazer, 2005. Disponível em: 
<http://www.esporte. gov.br/conferencianacional/arquivos/coletaneaCadernoII.pdf>. Acesso em: 
10 dez. 2017.  

______. II Conferência Nacional de Esporte – II CNE, 2006. Disponível em: <http://www. 
esporte.gov.br/ conferencianacional/conferencia2.jsp>. Acesso em: 10 dez. 2017.  

______. Coletânea Esporte e Lazer: Políticas de Estado. Caderno I: Esporte, Lazer e 
Desenvolvimento Humano. Brasília, DF: Ministério do Esporte, 2009a.   

______. Coletânea Esporte e Lazer: Políticas de Estado. Caderno II: Construindo o Sistema 
Nacional de Esporte e Lazer. Brasília, DF: Ministério do Esporte, 2009b.   

______. III Conferência Nacional de Esporte – III CNE, 2010. Disponível em: 
<http://www.esporte.gov.br/conferencianacional/conferencia3.jsp>. Acesso em: 10 dez. 2017.  

______. Ministério da Saúde. Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL). Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em 
Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2019. Vigilância de fatores 
de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre 
frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças 
crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2019 [recurso 
eletrônico] / Ministério da  



74PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de 
Doenças não Transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. 

BOBBIO, N. Estado, Governo, Sociedade: por uma teoria geral da política. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1987. 

CAGNATO, E. V. Praça Afonso Botelho: o foco das observações no âmbito do esporte e lazer. 
Dissertação (Mestrado em Educação Física), Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 105 f. 
UFPR, 2007. 

CAMARGO, L. O. L. O que é Lazer? 3ª ed., São Paulo: Brasiliense, 1992. 

CAMPO GRANDE. Lei Orgânica do Município de Campo Grande,1990. 

_______.  Campo Grande 100 anos. Campo Grande Editora Matriz, 1999. 

_______.  Lei Complementar n. 94, de 6 de outubro de 2006. Institui a Política de 
Desenvolvimento e o Plano Diretor de Campo Grande, MS e dá outras providências. Diário 
Oficial do Município de Campo Grande (DIOGRANDE), Campo Grande, MS, n. 2157, de 09 
de outubro de 2006. 

_______.  Lei Complementar n. 341, de 4 de dezembro de 2018. Institui o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PDDUA) e dá outras providências. 
Diário Oficial do Município de Campo Grande (DIOGRANDE) n. 5539 (Suplemento), de 3 de 
abril de 2019. 

_______. Lei Complementar n. 186, de 12 de Dezembro de 2011. Altera Dispositivos da Lei 
Complementar n. 74, de 6 de setembro de 2005, Modificada pelas Leis Complementares n. 76, 
de 4 de novembro de 2005, n. 96, de 14 de dezembro de 2006, n. 107, de 21 de dezembro de 
2007, e n. 141, de 19 de agosto de 2009 e dá outras providências. Diário Oficial do Município 
de Campo Grande (DIOGRANDE), Campo Grande, MS, n. 3.415, de 13 de dezembro de 2011. 

_______. Decreto n. 13.520, de 18 de maio de 2018. Regulamenta o uso e funcionamento dos 
espaços públicos e próprios municipais para a realização de eventos e dá outras providências. 
Diário Oficial do Município de Campo Grande (DIOGRANDE), Campo Grande, MS, n. 5.238, 
de 21 maio 2018. 

______. Lei n. 327, de 23 de julho de 2018. Dispõe sobre a criação do Sistema Campo-
grandense de Esporte e Lazer e dá outras providências. Diário Oficial do Município de Campo 
Grande (DIOGRANDE), Campo Grande, MS, n. 5.299, de 24 jul. 2018.  

_____. Decreto n. 13.185, de 06 de junho de 2017. Cria e nomeia a Comissão Municipal de 
Elaboração do Anteprojeto de lei para implantação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer de 
campo Grande/MS e nomeia seus membros. Diário Oficial do Município de Campo Grande 
(DIOGRANDE), Campo Grande, MS, n. 4.908, 07 jun. 2017.  

_______. Decreto n. 14.001, de 19 de setembro de 2019. Institui a 1ª Conferência Municipal de 
Esporte e Lazer do Município de Campo Grande. Diário Oficial do Município de Campo 
Grande (DIOGRANDE), Campo Grande, MS, n. 5.689, 20 set. 2019.  

_______. Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB. Perfil 
Socioeconômico de Campo Grande-MS. Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento 
Urbano - PLANURB. 26. ed. rev. Campo Grande, 2019. 

_______. Conselho Municipal de Esporte e Lazer / Fundação Municipal de Esportes. Relatório 
Final da 1ª Conferência Municipal de Esporte e Lazer de 2019. Conselho Municipal de Esporte 
e Lazer: Campo Grande, 2020. 

_______. Fundação Municipal de Esportes. Relatório Anual de Avaliação – Política 
Movimenta Campo Grande 2019. Diretoria de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. Divisão de 
Políticas Pedagógicas: Campo Grande, 2019. 



75PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

DUMAZEDIER, J. Lazer e Cultura Popular. 3ª ed. São Paulo: SESC, 1980. 

FERNANDES, A. P.; ANDRADE, A. C. S.; COSTA, D. A. S.; DIAS, M. A. S.; MALTA, D. C.; 
CAIAFFA, W. T. Programa Academias da Saúde e a promoção da atividade física na cidade: a 
experiência de Belo Horizonte, MG, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, 22(12), 3903-3914. 2017. 

GEHL, J. Cidades para pessoas. São Paulo: Perspectiva, 2013. 

Grupo de Trabalho para elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes e Bases do Sistema Nacional 
do Esporte - GTSNE. Documento preliminar sobre a proposta do SNE. Ministério do Esporte. 
Trabalho não publicado, 2015. 

GODOY, L. Sistema Nacional de Esporte no Brasil: revelações e possíveis delineamentos. 
2013. 164 f. Tese (Doutorado em Educação Física). Programa de Pós-Graduação em Educação 
Física, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013.   

GOMES, C. L. Lazer, Trabalho e Educação: relações históricas, questões contemporâneas. 2ª 
ed., Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 

HALLAL, P. C.; TENÓRIO, M. C. M.; TASSITANO, R. M.; REIS, R. S.; CARVALHO, Y. M.; CRUZ, 
D. K. A.; MALTA, D. C. Avaliação do programa de promoção da atividade física Academia da 
Cidade de Recife, Pernambuco, Brasil: percepções de usuários e não-usuários. Caderno Saúde 
Pública, 26(1), 70-78. 2010. 

HINO, A. A. F.; RECH, C. R.; GONÇALVES, P. B.; REIS, R. S. Acessibilidade a espaços públicos 
de lazer e atividade física em adultos de Curitiba, Paraná, Brasil. Caderno Saúde Pública, 
25(12), 1-12. 2019. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – 
INEP. Consulta ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Disponível em: 
<http://www.inep.gov.br/>. Acesso em: jun. 2020. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo Demográfico 
2010. Características da população e dos domicílios: resultados do universo. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2011. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/principal.shtm>. Acesso em: jun. 2020. 

JANNUZZI, P.de M. Indicadores sociais no Brasil. São Paulo: Alínea, 2001. Disponível em: 
https://goo.gl/UVeLR5. Acesso em: 10 jun. 2020. 

LERNER, J. Prólogo à edição brasileira. In: GEHL, J. Cidades para pessoas. São Paulo: 
Perspectivas, 2013. 

LEFEBVRE, H. O direito a cidade. São Paulo: Centauro, 2001. 

LEMOS, E. C.; GOUVEIA, G. C.; LUNA, C. F.; SILVA, G. B. (2016). Programa academia da 
cidade: descrição de fatores de adesão e não adesão. Revista Brasileira de Ciência e 
Movimento. 24(4), 75-84. 2016. 

MAGNANI, J. G. C. Festa no pedaço: cultura popular e lazer na cidade. São Paulo: Hucitec, 
1984. 

MARCELLINO, N. C. O lazer, sua especificidade e seu caráter interdisciplinar. Rev. Brasileira 
de Ciência do Esporte. v. 12, n. 1-3, Campinas, 1992. 
______. A ação profissional no lazer, sua especificidade e seu caráter interdisciplinar. In: 
MARCELLINO, N. C. (Org.). Lazer: formação e atuação profissional. 3ª ed. Campinas: Papirus, 
1995. 

______. Estudos do lazer: uma introdução. 3ª ed. – Campinas: Autores Associados. Coleção 
Educação Física e Esporte, 2002. 

______. Estudos do Lazer: uma introdução. 4ª ed., Campinas: Autores Associados, 2006. 



76PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

MARCELLINO, N. C. (Org.) Lazer & esporte: políticas públicas. 2 ed., Campinas: Autores 
Associados, 2001. 

MARCELLINO, N. C. et al. Espaços e equipamentos de lazer em região metropolitana: o 
caso da RMC – Região Metropolitana de Campinas. Curitiba: OPUS, 2007. 

MARCELINO N. C., BARBOSA, F. S., MARIANO, S. As cidades e o acesso aos espaços e 
equipamentos de lazer. Impsul, v. 17, p. 55-76, 2006. 

MASCARENHAS, F. Lazer: como prática da liberdade, uma proposta educativa para a 
juventude. Goiânia: Ed. UFG, 2004. 

MATHIAS, N. G.; MELO FILHO, M.; SZKUDLAREK, A. C.; GALLO, L. H.; FERMINO, R. C.; 
GOMES, A. R. S. Motivos para a prática de atividades físicas em uma academia ao ar livre de 
Paranaguá-PR. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 41(2), 222-228. 2019. 

MCGILTON, K. S. (2003). Development and psychometric evaluation of supportive leadership 
scales. Canadian Journal of Nursing Research Archive, 35(4): 72-86. 2003.  

MELO, V. A.; ALVES JÚNIOR, E. de D. Introdução ao lazer. Barueri: Manole, 2003. 

MELO, V. A. de. A animação cultural: conceitos e propostas. Campinas, SP: Papirus, 2006. 

MELO, V. A. de; BRÊTAS, A.; MONTEIRO, M. B. Fundamentos do Lazer e da Animação Cultural. 
In: OLIVEIRA, A. A. B. de; PERIM, G. L. (organizadores). Fundamentos pedagógicos do 
Programa Segundo Tempo: da reflexão à prática. Maringá: Eduem, 2009. 

ONU. Organização das Nações Unidas. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2015. 

______. Esporte para o Desenvolvimento e a Paz. Informativo da ONU no Brasil, 2016. 

PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório Nacional de 
Desenvolvimento Humano do Brasil 2017 - Movimento é Vida: atividades físicas e esportivas 
para todas as pessoas. Brasília, DF: PNUD, 2017.  

PNUD – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO; IPEA – 
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Atlas 
de desenvolvimento humano do Brasil de 2013. 2013. Disponível em: 
<http://www.atlasbrasil.org.com.br/2013/>. Acesso em: 12 jun. de 2020. 

RECHIA, S. Planejamento dos espaços e dos equipamentos de lazer nas cidades: uma questão 
de “saúde urbana”. In: FRAGA, A. B.; MAZO, J. Z.; STIGGER, M. P.; GOELLNER, S. V. (Org.) 
Políticas de lazer e saúde em espaços urbanos. Série Esporte, Lazer e Saúde. Porto Alegre: 
Gênese, 2009.  

REQUIXA, R. Sugestão de diretrizes para uma política nacional de lazer. São Paulo: SESC, 
1980. 

SANTOS, M. Metamorfoses do espaço habitado. Fundamentos teóricos e metodológicos da 
geografia. 6. Ed. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 2012. 

SCHWARTZ, G. M., O Conteúdo Virtual do Lazer: Contemporizando Dumazedier. Revista 
Licere, v.2, n.1, Belo Horizonte, 2003. 

SILVA, E. A. P. C.; SILVA, P. P. C.; OLIVEIRA, L. dos S.; SANTOS, A. R. M. dos; RECHIA, S.; 
FREITAS, C. M. S. M. de. Percepção da qualidade do ambiente e vivência em espaços públicos 
de lazer. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 38(3), 251- 258. 2016 

SOARES, C. L. et al. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992. 

SOARES, M. M. Avaliação. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018.  

Souza, C. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, 8(16), 2006.  



77PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

Eventos esportivos



APÊNDICE 

(Síntese do Plano Municipal de Esporte e Lazer - 2021 a 2028)  

TEMA 
NORTEADOR 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS METAS AÇÕES 

1. 

Formação  

Esportiva 

Contribuir para o 
desenvolvimento 
da formação 
esportiva da 
população, a partir 
da vivência, 
fundamentação e 
aprendizagem da 
prática esportiva. 

Implementação 
projetos voltados 
para a formação 
esportiva, com 
ênfase na 
equidade das 
ações propostas. 

Ampliar o número 
de atendimentos 
realizados pelos 
projetos voltados 
para a formação 
esportiva 
(vivência, 
fundamentação e 
aprendizagem 
esportiva), 
garantindo o 
acesso da 
população ao 
esporte, nas 
diversas 
modalidades 
olímpicas e não 
olímpicas, nas 
diversas regiões 
do município, 
contemplando a 
multiplicidade de 
experiências e 
especificidades 
das práticas 
esportivas e de 
lazer 

Oferecer oficinas 
de modalidades 
esportivas nos 
espaços de 
administração 
direta do órgão 
gestor de esporte e 
lazer, voltadas para 
a formação 
esportiva e 
distribuir de forma 
equitativa a sua 
oferta às diferentes 
regiões urbanas, 
considerando a 
infraestrutura de 
cada equipamento. 

Aumentar o quadro 
de Profissionais de 
Educação Física 
efetivos, para atuar 
como Agente 
Social de Esporte e 
Lazer, 
proporcionalmente 
ao número de 
oficinas ofertadas 
voltadas para a 
formação 
esportiva. 

Fomentar parcerias 
com os setores 
público e privado, 
que ampliem o 
acesso da 
população à 
formação 
esportiva. 

2.  

Esporte para  

toda a vida 

Oferecer 
atividades físicas 
e esportivas para 
a população, que 
promovam o 
desenvolvimento 
da cultura 
esportiva e do 
lazer, respeitando 
as diferenças de 

Implementação 
projetos de 
esporte e lazer 
com oferta de 
atividades 
esportivas para a 
população, no 
atendimento a 
todos, 
independentement

Implementar e 
ampliar projetos 
de esporte de 
lazer, atividade 
física, esporte 
competitivo e 
aprendizagem 
esportiva para 
jovens, adultos e 
pessoas idosas, 

Oferecer projetos 
de esporte de lazer 
para a população, 
em todas as 
regiões urbanas do 
município, 
atendendo aos 
povos e 
comunidades 
tradicionais e à 
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3.  

Excelência  

Esportiva 

Contribuir no 
processo de 
excelência 
esportiva, 
priorizando a 
especialização 
esportiva. 

Apoio e promoção 
à excelência 
esportiva, por meio 
da manutenção 
física e de 
recursos humanos 
dos centros de 
treinamento 
esportivo, 
vinculados ao 
poder público 
municipal. 

Oferecer e ampliar 
projetos que 
favoreçam a 
excelência 
esportiva, 
especialmente em 
seu processo 
inicial de 
especialização 
esportiva, bem 
como apoiar 
equipes e atletas 
do município de 
Campo Grande - 
MS. 

Apoiar os esportes 
olímpicos e não 
olímpicos por meio 
da manutenção dos 
centros de 
treinamento 
esportivo de 
administração 
direta do órgão 
gestor de esporte e 
lazer, produzindo 
estudos técnicos e 
econômicos que 
identifiquem a 
viabilidade da 
implantação de 
novos centros. 
Apoiar atletas e 
equipes, 
representantes do 
município de 
Campo Grande, em 
competições 
esportivas. 

Firmar parcerias 
visando à 
ampliação dos 
projetos 
desenvolvidos nos 
centros de 
treinamento 
esportivo. 
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4.  

Animação Cultural 

Promover a 
animação cultural 
e o 
desenvolvimento 
da cultura do 
lazer, respeitando 
os diferentes 
interesses e 
conteúdos do 
lazer (físico-
esportivos, 
artísticos, 
intelectuais, 
manuais, sociais, 
entre outros). 

Oferta de 
atividades de 
animação cultural 
para a população, 
por meio da 
implementação de 
projetos com o 
oferecimento de 
oportunidades de 
lazer para a 
população, nos 
equipamentos 
públicos de 
esporte e lazer. 

Implementar e 
ampliar projetos 
de animação 
cultural com oferta 
de atividades de 
lazer para a 
população nos 
equipamentos 
públicos de 
esporte e lazer. 

Oferecer projetos 
para a prática de 
atividades 
esportivas e de 
lazer para crianças 
e adolescentes, em 
todas as regiões 
urbanas do 
município, 
implantando-os, no 
mínimo, em um 
equipamento 
esportivo por 
região urbana. 
Oferecer projetos 
de lazer para a 
educação de 
crianças e jovens 
(educação para e 
pelo lazer), por 
meio de atividades 
esportivas e 
lúdicas, bem como 
outras 
manifestações 
culturais e 
linguagens 
artísticas, por meio 
de ações 
intersetoriais. 

Realizar parcerias 
intersetoriais para o 
desenvolvimento 
de projetos de 
animação cultural 
nos espaços e 
equipamentos 
esportivos. 

5.  

Eventos 
Esportivos 

Promover eventos 
competitivos de 
esporte e lazer, 
visando à 
participação da 
população em 
atividades 
esportivas; e 
fomentar o 
esporte 
competitivo de alto 
rendimento, 
estimulando a 
cadeia produtiva e 
o crescimento da 
atividade 
econômica local, 
oportunizando o 
acesso e 
apreciação de 

Organização de 
eventos 
competitivos de 
esporte e lazer, 
visando à 
participação da 
população em 
atividades 
esportivas; e apoio 
a eventos 
esportivos, por 
meio de parcerias 
para a promoção 
do esporte 
competitivo de alto 
rendimento. 

Oferecer e ampliar 
a realização e 
captação de 
eventos 
competitivos de 
esporte e lazer, 
visando à 
participação da 
população em 
atividades 
esportivas e nas 
ações 
intersetoriais 
propostas no 
plano da ação 
governamental; 

Apresentar no 
início de cada ano 
um calendário 
municipal, 
consolidando os 
eventos esportivos 
a serem realizados 
e seus preparativos 
para os 
participantes. 
 

80PLANO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 



 

 

 

 

 

 

6.  

Formação 
Profissional 

Fomentar e 
promover a 
formação e a 
valorização dos 
profissionais do 
segmento do 
esporte e lazer. 

Apoio e realização 
de eventos de 
capacitação e 
aperfeiçoamento 
aos profissionais 
que atuam com o 
esporte e o lazer 
no município. 

Oferecer e ampliar 
o apoio e 
realização de 
eventos de 
capacitação e 
aperfeiçoamento 
aos profissionais 
que atuam com o 
esporte e o lazer 
no município. 

Realizar eventos 
de capacitação e 
aperfeiçoamento 
dos 
implementadores 
da política de 
esporte e lazer no 
município, 
consolidando o 
papel de atuação 
dos Agentes 
Sociais de Esporte 
e Lazer e o 
alinhamento da 
política, dos 
programas e dos 
projetos 
desenvolvidos.  
Realizar projetos 
vinculados à 
formação 
continuada dos 
Agentes Sociais de 
Esporte e Lazer, 
visando garantir a 
qualidade da 
gestão, fortalecer 
as orientações 
pedagógicas e 
metodológicas dos 
programas e 
projetos 
desenvolvidos 

Estimular a 
participação dos 
profissionais do 
órgão gestor de 
esporte e lazer em 
cursos, congressos 
e seminários da 
sua área de 
atuação. 

7.  

Produção do 
Conhecimento 

Promover 
pesquisas 
científicas sobre 
os projetos de 
esporte e lazer, 
visando à 
produção do 
conhecimento 
sobre as políticas 
públicas de 
esporte e lazer. 

Apoio e 
financiamento de 
projetos de 
pesquisa, de 
interesse do 
município, 
vinculados às 
políticas públicas 
de esporte e lazer. 

Implementar 
projetos de apoio 
e financiamento 
às pesquisas, de 
interesse do 
município, 
vinculados às 
políticas públicas 
de esporte e lazer. 

Criar um projeto 
para o 
financiamento de 
pesquisas 
científicas nas 
políticas públicas 
de esporte e lazer, 
a partir de 
parcerias com 
instituições de 
educação superior, 
qualificando assim 
os projetos 
desenvolvidos nos 
equipamentos 
esportivos do 
município, bem 
como os 
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8.  

Infraestrutura 
Esportiva 

Oferecer 
equipamentos 
públicos de 
esporte e lazer 
para a prática 
esportiva e de 
lazer. 

Realização de 
reformas, 
manutenção, 
melhorias e 
ampliação nos 
equipamentos 
públicos de 
esporte e lazer. 

Implementar 
projetos de apoio 
e financiamento 
às reformas, 
manutenção, 
melhorias e 
ampliação nos 
equipamentos 
públicos de 
esporte e lazer e 
outros espaços de 
utilização 
comunitária da 
população, 
disponíveis no 
município. 

Reformar as 
estruturas físicas 
dos equipamentos 
esportivos de 
administração 
direta do órgão 
gestor de esporte e 
lazer, resgatando 
sua utilização e 
identidade visual, e 
garantindo sua 
acessibilidade e a 
estruturação de 
ambientes que 
estimulem a prática 
de esportes 
espontânea e de 
lazer em espaços 
públicos. 
Criar um projeto de 
reformas e 
melhorias de 
espaços de esporte 
e lazer de utilização 
comunitária no 
município.  
Criar espaços nos 
equipamentos 
esportivos de 
administração 
direta do órgão 
gestor de esporte e 
lazer, que 
incentivem e 
promovam a 
memória do 
esporte e lazer no 
município. 

9.  

Governança e 
Promoção do 
Controle Social 

Ampliar a atuação 
do Conselho 
Municipal de 
Esporte e Lazer e 
dos conselhos 
gestores dos 
equipamentos 
públicos de 
esporte e lazer; e 
fortalecer e 
ampliar os canais 
de comunicação, 
visando à 
promoção e à 
divulgação dos 
programas e 
projetos de 
esporte e lazer 
desenvolvidos, 
compondo uma 
base de dados 
com informações 

Realização de 
eventos, com 
ampla participação 
social, que 
promovam a 
discussão das 
políticas públicas 
de esporte e lazer; 
e criação de um 
sistema de gestão 
da informação, 
vinculado ao 
Cadastro 
Municipal de 
Esporte e Lazer e 
instrumentos de 
divulgação dos 
programas e 
projetos de 
esporte e lazer 
desenvolvidos. 

Promover evento 
anual, com ampla 
participação 
social, de 
discussão das 
políticas públicas 
de esporte e lazer;  

Realizar eventos 
de mobilização 
social 
(Conferência, 
Seminário, 
Audiência Pública, 
entre outros), para 
o debate das 
políticas públicas 
de esporte e lazer 
no município, 
ampliando a 
atuação do CMEL e 
dos conselhos 
gestores dos 
equipamentos 
esportivos. 

Ampliar o 
Cadastro 
Municipal de 
Esporte e Lazer, a 
partir do 
desenvolvimento 
de um sistema de 

Realizar campanha 
de comunicação 
contínua, com o 
objetivo de 
estimular a prática 
esportiva e de lazer 
pelos cidadãos, 
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10.  

Política de 
Financiamento 

Estruturar o Fundo 
Municipal de 
Esporte e Lazer, 
com a finalidade 
de apoiar e 
subsidiar 
financeiramente 
os programas, 
projetos e ações 
de esporte e lazer; 
e oferecer 
recursos 
necessários à 
execução do 
PLAMEL, 
provenientes do 
orçamento próprio 
do município, 
entre outros 
recursos, 
destinados ao 
órgão gestor 
municipal de 
esporte e lazer. 

Promoção e 
organização da 
captação de 
recursos para o 
Fundo Municipal 
de Esporte e 
Lazer; 
sistematização da 
gestão e a 
operacionalização 
do Fundo 
Municipal de 
Esporte e Lazer; 
busca de 
subvenções e 
financiamento dos 
governos federal e 
estadual; captação 
de recursos por 
meio de parcerias 
privadas para a 
realização dos 
programas, 
projetos e ações; e 
criação de leis de 
incentivo ao 
esporte e ao lazer. 

Organizar a 
gestão dos 
mecanismos e 
fontes da política 
de financiamento, 
bem como buscar 
a captação de 
recursos para o 
Fundo Municipal 
de Esporte e 
Lazer, visando à 
realização das 
ações vinculadas 
às políticas 
públicas de 
esporte e lazer no 
município, nos 
seus níveis de 
atendimento e 
ofertas de serviço 
disponibilizados, 
baseando-se na 
equidade, bem 
como na 
divulgação e 
acesso à 
informação. 

Ampliar as fontes e 
mecanismos de 
financiamento para 
realização dos 
programas e 
projetos de esporte 
e lazer do 
município. 
Abrir editais 
públicos para 
utilização dos 
recursos do Fundo 
Municipal de 
Esporte e Lazer, 
como parte da 
Política de 
Financiamento 
Municipal de 
Esporte e Lazer; 
Estabelecer 
parcerias com o 
setor privado, 
possibilitando a 
captação de 
recursos em forma 
de patrocínio ou 
apoio direto sobre 
os programas e 
projetos de esporte 
e lazer do 
município. 

11. 

Intersetorialidade 

Elaborar e 
implementar uma 
política de diálogo 
e parceria com as 
demais 
secretarias 
municipais, em 
especial à 
Secretaria 
Municipal de 
Educação, 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde, Secretaria 
Municipal de 
Cultura e Turismo 
e Secretaria 
Municipal de 
Assistência 
Social, de modo a 
descentralizar os 
atendimentos à 
comunidade 
campo-
grandense. 

Análise dos 
projetos, regiões, 
bairros, faixas 
etárias e 
populações 
atendidas por 
projetos de 
esporte e lazer 
desenvolvidos 
pela Secretaria 
Municipal de 
Educação, 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde, Secretaria 
Municipal de 
Cultura e Turismo 
e Secretaria 
Municipal de 
Assistência Social, 
de modo a 
possibilitar melhor 
distribuição dos 
projetos e alcance 
da população 
campo-grandense. 

Ampliar o alcance 
da população 
campo-
grandense, de 
modo a não 
sobrepor projetos 
similares a 
população e faixa 
etária idênticas 
em regiões e 
bairros já 
atendidos por 
ações de esporte 
e lazer pela 
Secretaria 
Municipal de 
Educação, 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde, Secretaria 
Municipal de 
Cultura e Turismo 
e Secretaria 
Municipal de 
Assistência 
Social. 

Mapear as ações 
de esporte e lazer 
nas regiões e 
bairros realizadas 
pela Secretaria 
Municipal de 
Educação, 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde, Secretaria 
Municipal de 
Cultura e Turismo e 
Secretaria 
Municipal de 
Assistência Social, 
diagnosticando a 
faixa etária e 
população 
atendida; 

Privilegiar a 
implantação de 
ações em regiões, 
bairros, faixa etária 
e população não 
contempladas com 
projetos de esporte 
e lazer fomentados 
pela Secretaria 
Municipal de 
Educação, 
Secretaria 
Municipal de 
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12. 
Monitoramento e 
Avaliação 

Garantir a 
adequada 
execução do 
PLAMEL e os 
alinhamentos 
necessários dos 
programas e 
projetos 
desenvolvidos 
pela política 
municipal de 
esporte e lazer às 
estratégias, metas 
e ações por ele 
estabelecidas 

Promover um 
processo de 
monitoramento e 
avaliação sobre as 
políticas públicas 
de esporte e lazer, 
por meio da 
implantação de 
planos de 
avaliação dos 
programas e 
projetos de 
esporte e lazer por 
ela desenvolvidos 

Acompanhar e 
monitorar o 
desenvolvimento 
dos programas e 
projetos aplicados 
no âmbito do 
PLAMEL (antes, 
durante e após a 
sua proposição), 
de modo a 
diagnosticar o 
alcance das metas 
e objetivos 
propostos, assim 
como fornecer 
informações para 
promover ajustes 
na sua formulação 
e implementação / 
aperfeiçoamento 
quando 
necessário, 
constituindo-se a 
partir da coleta, 
armazenamento, 
processamento e 
divulgação de 
dados sobre os 
programas e 
projetos 
desenvolvidos; e 
avaliar projetos 
desenvolvidos 
anualmente, de 
modo a verificar 
sua eficiência, 
eficácia e 
efetividade, junto 
à Funesp, aos 
profissionais que 
atuam em sua 
execução e aos 
participantes dos 
projetos, realizado 
preferencialmente 
interna e 
externamente, 
para garantir 
maior 
fidedignidade. 

Monitorar e avaliar 
a eficiência, 
eficácia e 
efetividade dos 
projetos 
desenvolvidos nos 
equipamentos 
esportivos, por 
meio de 
instrumentos e 
indicadores 
quantitativos e 
qualitativos. 

Elaborar um 
indicador vinculado 
a utilização dos 
recursos do Fundo 
Municipal de 
Esporte e Lazer 
para a avaliação 
das políticas 
públicas de esporte 
e lazer. 

Divulgar 
informações sobre 
os resultados dos 
processos 
avaliativos ao 
CMEL e nos 
eventos de 
mobilização social, 
bem como em 
outros canais de 
comunicação à 
população. 
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