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O Esporte e o Lazer para que possam ser de fato interpretados e vistos como direito de
todo cidadão precisam e dependem prioritariamente das ações das políticas públicas, nas
quais figuram como seus atores principais, os políticos, os gestores e a participação da
sociedade na elaboração e aplicação dessas ações. O objetivo deste trabalho foi analisar
as políticas públicas para esporte e lazer nos municípios pertencentes a IRER (Inspetoria
Regional de Esportes) do Estado de São Paulo, região de Ourinhos durante o ano de
2009, mais especificamente no período compreendido entre as férias escolares de
janeiro/fevereiro e julho do presente ano. A pesquisa visou analisar três eixos
norteadores, estrutura administrativa, gestão dos municípios e os programas e projetos
que foram desenvolvidos nesses municípios no período citado. Como procedimento
metodológico foi utilizado o qualitativo, através da análise documental e entrevista
semi-estruturada com os responsáveis diretos pelos setores. A análise se deu a partir dos
planejamentos, cronogramas, relatórios dos eventos e com as entrevistas junto aos
gestores.
Verificou-se
através
da
realidade
estudada
a
falta
de
planejamento/programação, acontecendo de forma esporádica e desorganizada; também
acabam não atendendo ao seu público principal, isto é, escolares em férias. Ainda
percebe-se um distanciamento entre o poder público, a comunidade e as parcerias com
outras instituições. Também ficou clara a distancia entre as áreas de esporte e lazer,
educação, saúde, cultura, entre outras. Os mecanismos de participação da sociedade não
são evidentes nesse processo. Com isso o trabalho trouxe discussões relacionadas ao
papel dos gestores esportivos, o papel do poder público e a função do esporte e do lazer
como instrumento para reflexões atuais de políticas públicas de esporte e de lazer na
esfera municipal.
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