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O presente trabalho tem por finalidade analisar o resultado da Política Municipal do
Esporte e Lazer. Para isso foram utilizadas duas metodologias. A primeira faz uma análise da
evolução nos últimos 5 anos, de 2005 a 2009. Esta análise difere dos demais eixos (Saúde,
Educação, Segurança Pública e outros) porque não existem dados confiáveis anteriores
a 2005. Essa avaliação procura mostrar os resultados obtidos por meio de 31 indicadores
escolhidos com o apoio técnico da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer - SMEL, por
simples comparação, a cada 2 anos. Dentre o indicadores selecionados 8 só passarão a
serem medidos a partir de 2010 e deverão compor a nova análise do setor, em que será
estabelecido o V1. A segunda metodologia utiliza 28 indicadores para construção do Índice de
Desenvolvimento Social - Esporte e Lazer, aplicando o Método Genebrino ou Distancial, como
Valor Zero (V0) para acompanhamento permanente do plano setorial.
Os indicadores utilizados estão divididos em quatro áreas - estabelecidos em conjunto
com a SMEL e de acordo com o Plano Setorial de Desenvolvimento Social - Esporte e
Lazer:
- Lazer - 5 indicadores que tratam do número de participantes em eventos de lazer, em
atividades sociorrecreativas, em atividades nos finais de semana, no Festival de Férias
e nas atividades do Programa Linha do Lazer;
- Atividade Física - 5 indicadores que tratam do número de pessoas que utilizam as
academias abertas e pistas de caminhadas dos centros de esporte e lazer, do número
de inscritos em atividades físicas, e do número de participantes nos eventos do Pedala
Curitiba e Dança Curitiba;
- Esporte - 9 indicadores que tratam do número de: inscritos no Programa de Atendimento
Sócio Esportivo, participantes do Campeonato Adulto e Festival Infantil de Corridas de
Rua, beneficiados nas parcerias em Corridas de Rua, participantes da Maratona de
Curitiba, participantes no Esporte Comunitário, participantes no Esporte Estudantil,
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torneios esportivos e de participantes em torneios esportivos realizados pela SMEL, e
atletas representantes de Curitiba nos Jogos da Juventude do Paraná;
- Infraestrutura - 12 indicadores fazem um levantamento dos equipamentos e espaços
municipais de esporte e lazer desde 2005: número de espaços alternativos utilizados
anualmente para atividades de lazer, número de clubes sociais em Curitiba, número
de espaços esportivos, de lazer e atividade física com atividades orientadas pelos
profissionais da SMEL, número total de equipamentos da Secretaria de Esporte e Lazer,
número de centros de atividade física, número de centros de esporte e lazer, número
de academias ao ar livre, número de pistas esportivas, número de estádios esportivos,
número de parques e bosques, número de ginásios poliesportivos, e número de espaços
alternativos utilizados anualmente para atividades de esporte.
Pode-se afirmar, com base nos indicadores escolhidos para esta análise, que o Índice
de Desenvolvimento Social do Esporte e Lazer de Curitiba é bom.
			

PARQUE BARIGUI
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PARQUE IGUAÇU - RAIA OLÍMPICA - BOQUEIRÃO

Histórico
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Na década de 60, Curitiba promoveu seminários intitulados “Curitiba de Amanhã” com
instituições representativas da sociedade, resultando no Plano Preliminar de Urbanismo.
Este documento foi sancionado em 1966 na forma de Plano Diretor, priorizando a integração
das funções de habitar, circular, trabalhar e recrear, e os serviços urbanos, a partir do tripé
Transporte, Sistema Viário e Uso do Solo, trabalhados de forma integrada. Resultante deste
processo, em 1967 é efetivada a Divisão de Esportes e Recreação Orientada, vinculada à
Diretoria de Educação do Departamento de Bem Estar Social e posteriormente designado
Departamento de Esporte e Recreação por ocasião da criação da Secretaria Municipal de
Educação em 1986.
Em maio de 1972 é elaborado pelo IPPUC o Plano de Recreação de Curitiba que
procurou dotar a cidade de equipamentos que ofertassem novas opções recreativas e culturais.
Também neste ano foram criados diversos parques e bosques, destacando o Barigüi, o São
Lourenço e o Barreirinha, além do lançamento do primeiro calçadão para pedestres do país
com o fechamento da Rua XV para veículos.
Com esta mesma preocupação, Curitiba foi sede do “I Seminário Nacional sobre
o Lazer”, de 20 a 23 de novembro de 1974 tendo como um dos palestrantes o paisagista
Burle Marx. Simultaneamente, na Casa Romário Martins aconteceu a exposição “O lazer na
Curitiba antiga”. O esporte e lazer são temas que há muito preocupam os gestores públicos,
legitimados na Carta de Atenas na década de 40 e referendados pela UNESCO na Teoria do
Direito ao Esporte na década de 60.
A Constituição Brasileira de 1988 inseriu de forma inédita em seu artigo 217, deveres
do estado garantindo ao cidadão o direito ao esporte e ao lazer. Na sequência, as Leis Zico
(1993) e Pelé (1998) estabeleceram princípios e políticas para organização e funcionamento
de entidades esportivas, dando autonomia de gestão do esporte e lazer aos municípios.
Reconhecida nacional e internacionalmente por soluções urbanas inovadoras, também
no esporte e lazer Curitiba tem sido referência ao longo dos anos.
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Atendendo à crescente demanda da população, o então Departamento de Educação
Física passou, em 1995, a condição de Secretaria Municipal de Esporte e Lazer com a
atribuição específica de formular, planejar e implementar a política municipal do esporte e
lazer. Tem como atual missão: “Fomentar práticas de Esporte, Lazer e Atividades Físicas
ao cidadão curitibano, para seu bem estar, promoção social e inserção na sociedade.” Suas
diretrizes são criatividade nos projetos, dinâmica na execução das ações, promoção da
participação comunitária, consciência na execução da missão, manter um “olhar apreciativo”
sobre a demanda, e coerência entre o discurso e a prática. Em 2005, portanto, após 10
anos de efetiva atuação como secretaria, a SMEL promoveu um processo de auto avaliação
denominada SMEL 10+, contando com a participação de todos seus funcionários. Tal processo
foi finalizado e apresentado em 2006 resultando na implantação de 5 programas específicos:
- Programa Desenvolvimento Institucional;
- Programa Desenvolvimento do Lazer;
- Programa Atividade Física e Qualidade de Vida;
- Programa Desenvolvimento do Esporte;
- Programa Desenvolvimento do Incentivo ao Esporte e Promoção Social.
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LEI 11.266/2004
A Lei 11.266/2004 em seu Título IV da Política Social e Econômica de Curitiba, no
capítulo I do Desenvolvimento Social, seção V do Esporte e Lazer, artigo 38, diz :

“A política municipal do esporte e lazer tem como fundamento a promoção de
ações que possibilitem a utilização do tempo livre, a prática esportiva, a melhoria
e conservação da saúde por meio da atividade física e sociabilização”.
A mesma Lei do Plano Diretor define os objetivos da política municipal do esporte e
lazer, que são:
- formular, planejar, implementar e fomentar práticas de esporte, lazer e atividades físicas
para o desenvolvimento das potencialidades do ser humano e de seu bem estar;
- desenvolver cultura esportiva e de lazer junto à população, com práticas cotidianas
baseadas em valores de integração do homem com a natureza e da sua identificação
com a cidade de Curitiba.
No Artigo 39, define as diretrizes gerais da política municipal do esporte e lazer:
- promover o acesso aos equipamentos esportivos municipais e às suas práticas
esportivas, de lazer, e de atividades físicas, proporcionando bem estar e melhoria da
qualidade de vida;
- ampliar e consolidar programas nos segmentos de esporte, educação e rendimento
como fator de promoção social;
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- ampliar e consolidar programas destinados à disseminação de práticas saudáveis
junto à comunidade;
- ampliar a rede municipal de equipamentos para o esporte, lazer e atividades físicas, de
acordo com as necessidades atuais e projetadas.

CURITIBA ATIVA
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DOMINGO NO PARQUE

Desempenho por biênio

2005 / 2007 / 2009
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Para análise do desempenho do esporte e lazer em Curitiba, no período de 2005 a 2009,
foram utilizados 31 indicadores escolhidos por sua importância. Foi avaliado o desempenho
de cada área pela comparação simples de melhoria do indicador ao longo desse período.
Além desses indicadores, a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer - SMEL, indicou mais
8 indicadores que deverão ser monitorados a partir dessa avaliação, são eles: número de
participantes inscritos nos programas sociais da PMC; número de profissionais de educação
física no quadro de funcionários da SMEL; número de pessoas com deficiência atendidas
em atividades promovidas pela SMEL; número de eventos esportivos de caráter nacional
realizados em Curitiba; número de eventos esportivos de caráter internacional realizados em
Curitiba; número de inscritos em organizações beneficiadas pela Lei de Incentivo (pessoa
jurídica); número de beneficiários na categoria de Esporte Rendimento (pessoa física) e
número de eventos de contrapartida social realizados. Esses indicadores não possuem base
para comparação por ainda não existirem dados para análise.
Os indicadores são resultados de discussões entre o IPPUC e a SMEL, na busca da
construção de um sistema de acompanhamento do setor em Curitiba.
Foi utilizado um sistema simples de cores para classificação:
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Os indicadores que mediram o desempenho do esporte e lazer em Curitiba só passaram
a ser medidos a partir de 2005. Do eixo esporte, 3 indicadores passaram a ser medidos a partir
de 2008 - número de beneficiados nas parcerias em Corridas de Rua, número de torneios
esportivos realizados pela SMEL e número de participantes em torneios esportivos realizados
pela SMEL - e sua análise foi feita em comparação aos dados de 2009. Do total dos indicadores,
8 só começaram a ser medidos a partir de 2009. Por serem considerados relevantes foram
mantido como V0 - ou seja, o primeiro valor do medidor, são eles: número de pessoas que
utilizam academias abertas, número de pessoas que utilizam as pistas de caminhada dos
centros de esporte e lazer, número de espaços alternativos utilizados anualmente para
atividades de lazer, número de clubes sociais em Curitiba, número de espaços esportivos,
de lazer e atividade física com atividades orientadas pelos profissionais da SMEL, número
de academias ao ar livre, número de pistas esportivas, e número de espaços alternativos
utilizados anualmente para atividades de esporte.
Dos indicadores analisados e que tinham dados para comparação, 8 apresentam
melhora: número de participante no Festival de Férias, número de inscritos em atividades
físicas; número de participantes do Campeonato Adulto e Festival Infantil de Corridas de Rua,
número de participantes da Maratona de Curitiba, número total de equipamentos da Secretaria
de Esporte e Lazer, número de centros de atividade física, número de centros de esporte e lazer
e número de parques e bosques. Quatro indicadores permaneceram estáveis com pequena
variação: número de participantes em eventos de lazer, número de atletas representantes
de Curitiba nos Jogos da Juventude do Paraná, número de estádios esportivos e número de
ginásios poliesportivos. Os demais indicadores pioraram.
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ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR - PLANO SETORIAL
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ESPORTE E LAZER - 2005 A 2009

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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XADREZ NAS ESCOLAS
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PISTA DE SKATE - CENTRO DE ESPORTE
E LAZER AVELINO VIEIRA - BACACHERI

Lazer
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LAZER
NÚMERO DE PARTICIPANTES EM ATIVIDADES E EVENTOS DE LAZER

ROLIMÃ - PARQUE SÃO LOURENÇO

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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A área Lazer está composta por indicadores que medem as ações voltadas ao lazer na
cidade, são eles: número de participantes em eventos de lazer, número de participantes das
atividades sociorrecreativas, número de participantes em atividades nos finais de semana,
número de participantes no Festival de Férias e número de participantes das atividades do
Programa Linha do Lazer.
O número de participantes em atividades sociorrecreativas, que são atividades
diferenciadas, como bailes, passeios (dentro do perímetro urbano de Curitiba), gincanas e
demais atividades afins desenvolvidas pelas administrações regionais, diminuíram 61% em
2009 em comparação a 2005 e o número de participantes em eventos de lazer teve um
aumento de 27% de 2005 para 2007, reduzindo em 11% em 2009, conforme gráfico abaixo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES EM EVENTOS DE LAZER
E DAS ATIVIDADES SOCIORRECREATIVAS

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

18

As atividades nos finais de semana objetiva desenvolver a prática de atividades
recreativas e culturais, por meio de eventos aos finais de semana, visando a sociabilização,
criatividade e integração da família. Houve um crescimento de 415% de 2005 a 2007, porém
em 2009 recuou 46% em relação ao biênio anterior.

NÚMERO DE PARTICIPANTES EM ATIVIDADES NOS FINAIS DE SEMANA

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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O Festival de Férias, com uma programação de recreação, acontece nos períodos
de férias escolares e tem sua atividade desenvolvida em ruas da cidadania, associações
de moradores, parques e outros espaços (aproximadamente em 50 locais da cidade). Esse
evento envolve brincadeiras recreativas, oficinas de artes, brinquedos radicais, jogos, dança
e outros, que vem atraindo mais participantes apesar de ser realizado apenas duas vezes ao
ano no periodo de férias escolares. Em 2009, com relação a 2005, apresentou um crescimento
de 35% no número de participações.

NÚMERO DE PARTICIPANTES NO FESTIVAL DE FÉRIAS

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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O Programa Linha do Lazer foi lançada em 1993 oferecendo atividades educativas e
sociorrecreativas à comunidade com participação espontânea em seu tempo livre, incentivando
a criatividade e a melhoria da condição física. A Linha do Lazer foi pioneira no país em
utilizar um ônibus adaptado para levar atividades diversificadas de recreação e lazer a locais
desprovidos de infraestrutura. A partir de 1997, impulsionado pela demanda, a Linha do Lazer
ampliou as suas atividades atendendo a 3ª idade em lares e casas de repouso, e crianças
internadas em enfermarias pediátricas de hospitais. Em 2009 ampliou-se o atendimento para
escolas especiais e orfanatos além de projetos de contraturno escolar e educação integral.
Estas atividades, no entanto, em 2009 tiveram uma interrupção em virtude da disseminação
do vírus H1N1, reﬂetindo no desempenho numérico conforme o gráfico abaixo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA LINHA DO LAZER

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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FESTIVAL DE FÉRIAS - VILA DAS TORRES

FESTIVAL DE FÉRIAS - VILA DAS TORRES
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ATIVIDADE NO PARQUE

Atividade física
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ATIVIDADE FÍSICA
NÚMERO DE PESSOAS QUE UTILIZAM EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE
FÍSICA E PARTICIPANTES EM EVENTOS DE LAZER

FONTE: SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Na área Atividade Física, os indicadores número de pessoas que utilizam academias
abertas e número de pessoas que utilizam voluntariamente as pistas de caminhada dos
centros de esporte e lazer serão acompanhados a partir de 2009, estabelecendo estes dados
como V0 (primeiro valor de referência).
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O número de inscritos em atividades físicas apresenta um crescimento gradual, enquanto
o número de participantes nos eventos do Pedala Curitiba e Dança Curitiba vem reduzindo
gradativamente, conforme o gráfico a seguir.

NÚMERO DE INSCRITOS EM ATIVIDADES FÍSICAS E DE PARTICIPANTES
NOS EVENTOS PEDALA CURITIBA E DANÇA CURITIBA

FONTE: SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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JARDIM BOTÂNICO - VELÓDROMO

Esporte
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ESPORTE
NÚMERO DE PARTICIPANTES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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O Programa Desenvolvimento do Esporte - ações voltadas ao esporte de rendimento,
esporte comunitário e esporte estudantil - piorou no desempenho em 6 dos 9 indicadores que
compõem a área Esportes, com resultado decrescente principalmente no último biênio.

PRAÇA OSÓRIO - CANCHA DE FUTEBOL
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O número de participantes do Campeonato Adulto e Festival Infantil de Corridas de Rua
apresentou um crescimento de 76% em 2009 com relação a 2007, enquanto o número de
participantes da Maratona de Curitiba melhorou o desempenho em 2009 em 29% com relação
a 2007.
Os indicadores número de beneficiados nas parcerias em Corridas de Rua, número
de torneios esportivos realizados e número de participantes nesses torneios apresentaram
uma piora no desempenho, enquanto os demais (número de inscritos no PASE, número
de participantes no Esporte Comunitário e número de participantes no Esporte Estudantil)
oscilaram, apresentando desempenho positivo de 2005 para 2007, e desempenho negativo
de 2007 para 2009.

NÚMERO DE PARTICIPANTES DO CAMPEONATO ADULTO
E FESTIVAL INFANTIL DE CORRIDAS DE RUA

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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NÚMERO DE PARTICIPANTES DA MARATONA DE CURITIBA

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

NÚMERO DE INSCRITOS NO PASE E
NÚMERO DE PARTICIPANTES NO ESPORTE ESTUDANTIL

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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SETOR ESPORTIVO PELADEIROS - CAJURU

Infraestrutura

31

INFRAESTRUTURA
NÚMEROS DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PARTICULARES
DE APOIO AO ESPORTE E LAZER

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Os equipamentos públicos foram construídos com a finalidade de atender a demanda
da população por espaços que ofereçam a infraestrutura básica necessária, que possibilitem
a utilização do tempo livre para lazer (parques e bosques) e para a prática esportiva (centros
de esporte e lazer e centros de atividade física) contribuindo para a melhoria e conservação
da saúde por meio da atividade física e sociabilização.
A área Infraestrutura é composta de 12 indicadores. Destes, 6 serão monitorados a
partir de 2009 para acompanhamento de sua evolução.
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O número de estádios esportivos e de ginásios poliesportivos manteve-se estável no
período analisado, enquanto o número de equipamentos da Secretaria de Esporte e Lazer
aumentou no último biênio, o mesmo ocorrendo com o número de parques e bosques.
Com relação ao número de parques e bosques, houve um acréscimo em relação a 2005
de um bosque (Bosque Irmã Clementina no Bairro Alto) e dois parques (Parque Cambuí no
Bairro Fazendinha e Parque Municipal Lago Azul no bairro Ganchinho), todos inaugurados
em 2008, variando de 31 equipamentos públicos municipais em 2005 para 34 em 2009.
A qualidade e a quantidade de parques e bosques de Curitiba é uma das características
marcantes da cidade, e nas últimas décadas apresentou um aumento significativo conforme
ilustra o gráfico abaixo.

NÚMERO DE PARQUES E BOSQUES

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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CLUBE DA GENTE - AULA DE HIDROGINÁSTICA SÍTIO CERCADO

Índice de esporte e lazer do município
Método Genebrino 2009
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A metodologia utilizada é a Genebrino ou Distancial. Os trabalhos iniciaram com
a identificação dos indicadores que poderiam medir o desempenho da cidade a partir de
diretrizes gerais apresentadas pelo Plano Setorial. O resultado desse trabalho e dos grupos
de discussões montados dentro do IPPUC – Supervisão de Informações e Supervisão de
Planejamento – com a participação de especialistas de outras secretarias, resultou em três
grandes grupos de indicadores: de resultados, de infraestrutura e de processo.
Neste primeiro momento, por dificuldades na obtenção de informações dos indicadores
de processo, optou-se por avaliar os indicadores de resultado e de infraestrutura. A implantação
de um Sistema de Informações – elaborado pelo IPPUC, ICI e Sala de Situação do Gabinete
do Prefeito – permitirá ampliar essa avaliação também para os indicadores de processo.

MÉTODO GENEBRINO OU DISTANCIAL
Os Planos Setoriais contam com um determinado número de indicadores, que podem
ser arranjados dentro de outros grupos e assim sucessivamente. Seja qual for este indicador,
neste texto ele será denotado por Y, e ainda admite-se que um determinado grupo conte com
i = 1, 2, ..., n indicadores.
Após definir os indicadores, a aplicação do Método Distancial é direta usando a
seguinte fórmula básica para cada indicador:
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onde:

Índice Parcial

representa o indicador
observado

o limiar mínimo

o limiar máximo

Observa-se que o índice calculado varia entre 0 (zero) e 100 (cem), obtendo-se o primeiro
valor quando o nível observado coincide com o limiar mínimo estabelecido, e o segundo,
quando o valor observado coincide com o limiar máximo.
Uma questão chave para a aplicação do método é a definição destes limiares, Sliwiany,
(1997), propõe algumas alternativas:
1. Critério estatístico - média dos melhores e piores valores encontrados com um corte
de 20% dos bairros com melhor desempenho e 20% com pior desempenho,
quando os indicadores estão desagregados por bairro.
2. Critério de planejamento - alguns limiares principalmente os ótimos (máximos), são
determinados através de metas de variados programas.
3. Critério comparativo - os limiares são definidos com base na prática de outros países
ou regiões mais desenvolvidas.
4. Método Delfick - os limiares são firmados segundo consenso e validação de
especialistas.
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Estabelecidos os limiares, e aplicando a fórmula (1) tem-se o valor padronizado para
aquele indicador. O próximo passo é agrupar todos os indicadores de um determinado grupo,
para formar um índice grupal que é obtido através da média aritmética simples dos índices
parciais do grupo:

(2)

onde:

índice grupal

número de medidores representantes
aceitos

para

a

caracterização

estatística do nível de satisfação do
grupo de necessidades sociais.

A fórmula (2) será aplicada para cada um dos grupos de indicadores propostos.
Para obtenção do índice sintético, ou seja, o alcance do índice de satisfação de todos os
grupos de necessidades sociais, calcula-se a média aritmética dos índices grupais, conforme
a fórmula (3) a seguir:
(3)

onde:

índice sintético.

número de grupos de necessidades
sociais.
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Para aplicação do Método Genebrino ou Distancial foram utilizados 28 indicadores
escolhidos com o auxílio de técnicos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Os indicadores
procuraram avaliar as áreas mais importantes do esporte e lazer e foram escolhidos por sua
representatividade e por haver informações internas por regional e/ou informações de anos
anteriores para utilização na elaboração dos limiares - pior e melhor valor.
Como o método classifica o desempenho - valor empírico - conforme a distância que o
dado real está da melhor situação possível, os resultados foram divididos em cinco faixas de
satisfação, a saber:

A avaliação geral, ou seja, o Índice Sintético do Esporte e Lazer em Curitiba chegou a
48,39% de satisfação, classificado na tabela de desempenho como “bom”.
O método permitiu, também, encontrar índices grupais, ou seja, qualificar o desempenho
por grupos. Tem-se, então, no grupo:
Lazer - BOM - o índice grupal é de 46,49% de satisfação.
Atividade Física - ÓTIMO - o índice grupal é de 63,43% de satisfação.
Esporte - BOM - o índice grupal é de 41,26% de satisfação.
Infraestrutura - BOM - o índice grupal de 42,25% de satisfação.
Para definição dos limiares - melhor e pior valor - foram utilizados dados da cidade, por
regional administrativa ou por série histórica.
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QUADRO GERAL DOS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ESPORTE
E LAZER - ANÁLISE MULTICÊNTRICA - CIDADE DE CURITIBA - 2009

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
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PARQUE LAGO AZUL

40

ATIVIDADE DE LAZER

Lazer
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LAZER
NÚMERO DE PARTICIPANTES EM ATIVIDADES E EVENTOS DE LAZER

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Compõem o índice grupal da área Lazer 6 indicadores que avaliam a participação
da população da cidade em atividades e eventos de lazer. O resultado do índice grupal de
46,49%, é considerado como bom.
Para determinar o melhor e o pior valor foram utilizados os dados existentes na série
histórica da cidade - de 2005 a 2009 - em 4 indicadores: número de participantes em eventos
de lazer, nas atividades do Programa Linha do lazer, em atividades nos finais de semana e no
Festival de Férias; e para outros 2 indicadores: participação de crianças e jovens em eventos
de lazer e a participação em eventos voltados para 3º idade, foram utilizados o melhor e o pior
desempenho nas administrações regionais.
O indicador número de participantes em eventos de lazer, obteve um desempenho
considerado ótimo, com índice parcial de 77,21% de satisfação. Para definição dos limiares foi
utilizada a série histórica, o melhor valor foi do ano de 2007 e pior valor foi do ano de 2006.
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O desempenho do indicador número de participantes das atividades do Programa Linha
do Lazer foi considerado ruim pois os dados de 2009 coincidem com o pior da série histórica,
enquanto o indicador número de participantes no Festival de Férias foi considerado excelente
pois o desempenho em 2009 foi o melhor da série histórica (ver gráfico na página 26).
O indicador número de participantes em atividades nos finais de semana apresentou
um desempenho bom, com índice parcial de 43,34% de satisfação. O melhor desempenho
foi verificado no ano de 2007 com 145.111 participantes e o pior foi em 2005 com 28.180
participantes.
O indicador participação de crianças e jovens em eventos de lazer apresentou um
desempenho considerado ruim, com índice parcial de 26,97%. O melhor valor foi obtido na
Regional Pinheirinho e o pior na Regional Matriz.
No indicador participação em eventos de lazer voltados para terceira idade, o melhor
valor foi obtido na Regional Boqueirão com 1.035 participantes e o pior na Regional Matriz
com 112 participantes, com índice parcial de 31,42%, considerado regular.

FESTIVAL DE FÉRIAS
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PASSEIO CICLÍSTICO

Atividade física

44

ATIVIDADE FÍSICA
POPULAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA POR EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES
FÍSICAS E PARTICIPANTES NOS EVENTOS PEDALA E DANÇA CURITIBA

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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A área Atividade Física obteve índice grupal de 63,43% de satisfação considerado ótimo.
Para avaliação dessa área foram utilizados 9 indicadores: população da área de
abrangência por Clube Social, número de profissionais orientadores da SMEL por regional,
população da área de abrangência por equipamento da Secretaria de Esporte e Lazer,
população da área de abrangência por academia ao ar livre públicas municipais, população
da área de abrangência por Centro de Esporte e Lazer, número de inscritos em atividades
físicas, população da área de abrangência por turmas sistemáticas Curitibativa acima de 17
anos, número de participantes nos eventos do Pedala Curitiba e do Dança Curitiba.
Foram utilizados para definição dos melhores e piores valores os resultados obtidos
por regional administrativa e pela série histórica (2005 A 2009).
O indicador população da área de abrangência por Clube Social apresenta índice parcial
de 87,05%, classificado como excelente. Curitiba tem 30.854 habitantes por clube social. O
melhor resultado foi encontrado na Regional Matriz com 23 equipamentos que corresponde a
9.318 habitantes por clube social, e o pior está na Regional CIC com 175.604 habitantes para
1 clube social.
Nas Regionais Pinheirinho e Bairro Novo que também possuem 1 clube social, a relação
habitante/equipamento é melhor: na Regional Pinheirinho com 159.992 hab./equip., e na
Regional Bairro Novo com 146.447. Nas demais regionais temos: Santa Felicidade com 18.450
hab./equip., Boa Vista com 26.627 hab./equip., Cajuru com 38.518 hab./equip., Boqueirão
com 53.581 hab./equip., e Portão com 55.414 hab./equip.
Na Regional Matriz, observamos que há uma maior concentração de clubes sociais,
correspondendo a 38% do total de 60 clubes existentes no Município.
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NÚMERO DE CLUBES SOCIAIS POR REGIONAL DE CURITIBA

FONTE: IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Número de profissionais orientadores da SMEL por regional - índice parcial de 50,79%,
classificado como bom. O melhor resultado está na Regional Matriz com 32 profissionais
orientadores e o pior, na Regional CIC com 4.

NÚMERO DE PROFISSIONAIS ORIENTADORES DA SMEL POR REGIONAL.

FONTE: SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

48

População da área de abrangência por equipamento da Secretaria de Esporte e Lazer
- índice parcial de 81,95%, classificado como excelente. O melhor resultado foi encontrado na
Regional Bairro Novo (36.612 hab./equip.) e o pior, na Regional CIC (175.604 hab./equip.).
A Regional CIC não dispõe de nenhum equipamento da SMEL, apresentando o pior
valor, enquanto as Regionais Bairro Novo, Pinheirinho, Matriz e Cajuru foram contempladas
com a melhor relação habitantes/equipamentos em função da presença de maior número de
equipamentos para atender as suas demandas.

POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA POR EQUIPAMENTO DA SMEL POR REGIONAL

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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O indicador população da área de abrangência por academias ao ar livre públicas
municipais apresentou índice parcial de 69,54% de satisfação, classificado como ótimo. O
melhor resultado foi encontrado na Regional Santa Felicidade com 6 equipamentos e uma
relação de 26.676 hab./equip., e o pior na Regional Boa Vista com 3 equipamentos e uma
relação de 88.755 hab./equip.
Tendo como referência o valor empírico de Curitiba (46.280 hab./equip.), observamos
que as Regionais Pinheirinho, Boqueirão, Cajuru e Boa Vista apresentam a relação habitantes
por equipamento piores, notadamente as duas últimas regionais (Cajuru e Boa Vista).

POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA POR ACADEMIAS
AO AR LIVRE POR REGIONAL DE CURITIBA

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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NÚMERO DE ACADEMIA AO AR LIVRE POR REGIONAL DE CURITIBA

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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População da área de abrangência por Centro de Esporte e Lazer - índice parcial de
satisfação de 77,67%, classificado como ótimo. O melhor valor foi encontrado na Regional
Bairro Novo (48.816 hab./equip.) e o pior na Regional CIC (175.604 hab./equip.).
As regionais Bairro Novo, Pinheirinho, Boa Vista, Boqueirão, Matriz e Cajuru possuem
melhor relação habitantes/equipamento tendo cada uma delas 3 centros de esporte e lazer, e
a Regional CIC não possue esse tipo de equipamento.
Número de inscritos nas atividades físicas nos centros de esporte e lazer - índice parcial
de 100% de satisfação, considerado excelente. Os dados de 2009 foram os melhores da
série histórica com 11.852 inscritos (ver tabela na pág. 30).

POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA POR CENTRO
DE ESPORTE E LAZER POR REGIONAL

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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O indicador população da área de abrangência por turmas sistemáticas Curitibativa
acima de 17 anos apresentou índice parcial de satisfação de 94,61%, classificado como
excelente. O melhor valor foi encontrado na Regional Santa Felicidade com uma relação de
1.909 hab./turma e o pior na Regional CIC com 58.535 hab./turma.
A Regional CIC apresentou a pior relação hab./turmas sistemáticas do Curitibativa
por não ter um equipamento da SMEL adequado, instalado para atender as demandas da
população local.

POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA POR TURMAS SISTEMÁTICAS POR REGIONAL

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Número de participantes nos eventos do Dança Curitiba - desempenho considerado
ruim. A avaliação é decorrente da comparação dos dados de 2009, o pior da série histórica com
8.210 participantes, com o ano de 2005, o melhor da série histórica com 12.610 participantes

DANÇA CURITIBA

(ver tabela na pág. 30).
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TORNEIO ESPORTIVO

Esporte
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ESPORTE
% DA POPULAÇÃO ATENDIDA POR EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
E NÚMERO DE PARTICIPANTES EM EVENTOS ESPORTIVOS

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

A área Esporte obteve índice grupal de 41,26% de satisfação considerado bom. Foi
analisado com base em 7 indicadores: % da população atendida por equipamentos esportivos
emprestados à comunidade, população participante de torneios esportivos de 7 a 16 anos,
participantes nas modalidades esportivas (PASE), participação de atletas na Maratona de
Curitiba, número de participantes no Esporte Comunitário, número de participantes no Esporte
Estudantil e participação de atletas nos Jogos da Juventude do Paraná. Também nessa área
os limiares melhor e pior valores foram definidos a partir do desempenho obtido nas Regionais
Administrativas de Curitiba e na série histórica.
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O indicador % da população atendida por equipamentos esportivos emprestados à
comunidade obteve índice parcial de 49,38%. O melhor desempenho ocorreu na Regional
Boa Vista (1,05%) e o pior na Regional CIC (0%). O mau desempenho da Regional CIC se
justifica pela ausência de equipamento da SMEL na localidade.

% DA POPULAÇÃO ATENDIDA POR EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
EMPRESTADOS À COMUNIDADE POR REGIONAL

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Para o indicador participante em torneios esportivos de 7 a 16 anos, a melhor situação
ocorreu na Regional Cajuru com 3080 participantes e a pior, na Regional Portão com apenas
28 participantes. Esse indicador obteve índice de satisfação de 20,48%, classificado como
regular. O valor empírico de 653 foi obtido através da média de participantes nas regionais.

PARTICIPANTES EM TORNEIOS ESPORTIVOS DE 7 A 16 ANOS POR REGIONAL

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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O terceiro indicador, participantes nas modalidades esportivas (PASE), obteve índice
parcial de satisfação de 27,51%, classificado como regular. Para determinar o melhor e o pior
valores foram utilizados os desempenhos das regionais. O melhor valor ocorreu na Regional
Bairro Novo, com 1528 participantes, e o pior na Regional Cajuru, com 263 participantes.

PARTICIPANTES NAS MODALIDADES ESPORTIVAS (PASE) POR REGIONAL

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

O melhor desempenho da área, com 100% de satisfação, foi a participação de atletas na
Maratona de Curitiba que a cada ano tem aumentado, tendo o limiar inferior 2.097 participantes
em 2005, e o limiar superior 5.350 participantes em 2009 (ver gráfico página 37).
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O número de participantes no Esporte Comunitário também teve um desempenho
considerado excelente com 91,42% de satisfação. Os limiares utilizados foram da série
histórica. O limiar inferior foi de 34.120 participantes em 2005 e o limiar superior foi de 2007
com 114.973 participantes.

PARTICIPANTES NO ESPORTE COMUNITÁRIO

FONTE: SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

O indicador Participantes no Esporte Estudantil obteve índice parcial de satisfação
ruim, em que o pior valor coincide com o valor empírico de Curitiba. O melhor desempenho
ocorreu no ano 2007 com 23.148 participantes e o pior em 2009 com 15.190 participantes (ver
gráfico página 37).
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O último indicador analisado, número de atletas representantes de Curitiba nos Jogos
da Juventude do Paraná, juntamente com o anterior, obteve o pior resultado desta área.
Considerou-se para definição dos limiares a série histórica, tendo o ano de 2009 a menor
participação com 458 atletas representantes.

NÚMERO DE ATLETAS REPRESENTANTES DE CURITIBA
NOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ

FONTE: SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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MARATONA DE CURITIBA COM PARTICIPAÇÃO DE PARA-ATLETAS

Infraestrutura
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INFRAESTRUTURA
NÚMEROS DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PARTICULARES
DE APOIO AO ESPORTE E LAZER

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

O índice grupal da área Infraestrutura foi de 42,25%, considerado bom. Para análise
dessa área foi utilizado 6 indicadores, são eles: número total de equipamentos da Secretaria
de Esporte e Lazer, número de academias ao ar livre, número de estádios esportivos, número
de eixos de animaçãos, número de bosques e número de parques. Os piores e melhores
valores foram obtidos considerando os dados da cidade por Regional Administrativa e o valor
empírico foi obtido por média (total da cidade/número de regionais).
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CENTROS DE ESPORTES E LAZER POR REGIONAL

FONTE: IPPUC - Banco de Dados, SMEL
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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O indicador número total de equipamentos da Secretaria de Esporte e Lazer foi
considerado ótimo com 64% de satisfação. O total de equipamentos se refere a centros de
esporte e lazer, centro de atividade física e clube comunitário, que em 2009 apresentou um
total de 30.
O melhor valor foi encontrado na Matriz, com 5 equipamentos, e o pior, no CIC, onde
não há equipamento da Secretaria do Esporte e Lazer.
O indicador número de academia ao ar livre apresentou 35% de satisfação, considerado
regular. O melhor desempenho foi verificado na Regional Portão com 7 equipamentos, e o pior
foi verificado nas regionais Pinheirinho, Cajuru e Boa Vista com 3 equipamentos em cada uma

academia ao ar livre

das regionais (ver mapa página 62).

65

Com relação ao número de estádios de futebol em Curitiba, foi também utilizado para
definição dos limiares, a distribuição dos equipamentos por regionais. O melhor valor foi
encontrado nas regionais Boa Vista e Portão com 6 estádios e o pior nas regionais CIC e
Cajuru, onde não há nenhum estádio. O índice de 61,67 % de satisfação é considerado ótimo.

NÚMERO DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL POR REGIONAL

FONTE: IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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O indicador número de eixos de animação obteve um índice parcial de 20%, considerado
ruim. A Regional Boa Vista, com 5 desses equipamentos, apresentou o melhor valor e as
regionais CIC, Boqueirão, Cajuru, Pinheirinho e Santa Felicidade, com 1 equipamento instalado
em cada uma das regionais, ficaram com o pior valor.

NÚMERO DE EIXOS DE ANIMAÇÃO POR REGIONAL

FONTE: IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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Curitiba possui 14 bosques e 21 parques. Eles são uma das opções de lazer e esporte
colocados à disposição da população. Pois são dotados de equipamentos tais como: canchas
de futebol, ciclovias, aparelhos de ginástica, pistas de caminhada, playgrounds, quiosques
e outros atrativos. O tipo de equipamento à disposição da comunidade varia conforme a
localidade.
O indicador número de bosques apresentou índice de 40% de satisfação, considerado
bom. A Regional Boa Vista apresentou o melhor valor com 4 bosques, enquanto as regionais
Pinheirinho e Bairro Novo apresentaram os piores resultados com nenhum bosque.

NÚMERO DE BOSQUES POR REGIONAL

FONTE: IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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NÚMERO DE PARQUES POR REGIONAL

FONTE: IPPUC - Banco de Dados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Com relação ao número de parques, o indicador apresentou índice de satisfação
de 32,86%, considerado regular. A Regional Boa Vista apresentou o melhor valor com 7
parques enquanto a Regional Pinheirinho apresentou o pior resultado com nenhum parque
na localidade.
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