
CONFERÊNCIA NACIONAL DO ESPORTE

RELATÓRIO

Instituída através do Decreto de 21 de janeiro de 2004 e regulamentada pela
Portaria nº 13 de 03 de fevereiro de 2004, e suas alterações, a 1ª Conferência Nacional
do Esporte (CNE), ocorrida entre 17 e 20 de junho de 2004, representa um marco na
história esportiva brasileira. Pela primeira vez o Esporte e o Lazer foram discutidos por
toda a sociedade com o objetivo de promover a construção coletiva da Política Nacional
do Esporte. 

O evento que teve como temática Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano, foi
precedido  de  26  conferências  estaduais  e  uma  no  Distrito  Federal,  além  de  vários
encontros municipais  e regionais  que envolveram representantes de diversos setores,
entre  eles,  os  movimentos  sociais,  as  entidades  de  classe,  as  universidades,  os
movimentos estudantis e as (diversas) entidades esportivas brasileiras.

    As  datas  em  que  foram  realizadas  as  conferências  estaduais  e  do  DF  estão
apresentadas no quadro abaixo:

Unidades da
Federação

Data estadual

Roraima 06 e 07/05
Amazonas 10 e 11/05
Piauí 13/05
Amapá 14 e 15/05
Paraíba 14 e 15/05
Rondônia 25 a 27/05
Santa Catarina 26 e 27/05
Maranhão 27 e 28/05
Acre 28 e 29/05
Bahia 28 e 29/05
Ceará 28 e 29/05
Minas gerais 28 ,29,30/05
Alagoas 29/05
Distrito Federal 29 e 30/05
Goiás 29 e 30/05
Pará 29 e 30/05
Pernambuco 29 e 30/5
Mato Grosso 31/05 e 01/06
São Paulo 01/06
Mato Grosso do Sul 01/06
Paraná 01 e 02/06
Sergipe 01 e 02/06
Rio de Janeiro 05/06
Rio Grande de Sul 04/06
Espírito Santo 04 e 05/06
Tocantins 04 e 05/06
Rio Grande do Norte 04 e 05/06

Participantes da CNE
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          Para a organização e desenvolvimento de suas atividades, a CNE contou com o
apoio  da Comissão  Organizadora  Nacional.  Esta comissão,  presidida  pelo  Ministro  do
Esporte, tinha entre suas atribuições, discutir e aprovar as linhas gerais da Conferência
(textos a serem discutidos em todas as etapas, forma de mobilização, etc.).

A  conferência  era  aberta  ao  público  em  geral  em  suas  etapas  municipais  e
estaduais.  Da  Etapa  Nacional  participaram  delegados  com  direito  a  voz  e  voto,  e
convidados com direito à voz. 

Foram delegados na etapa nacional:

1. Os eleitos nas etapas estaduais (considerando os números previstos no art.18, da
Portaria nº 13 de 03/02/04 e alterações, conforme Portaria nº 35 de 30/03/04, do
Ministério do Esporte);

2. Os indicados pelos Ministérios e Secretarias Especiais do Governo Federal;

3. Os membros titulares do Conselho Nacional do Esporte;

4. Representantes das comissões específicas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal;

5. Representantes das entidades nacionais de administração de esporte;

6.     Representantes  da  sociedade  civil  organizada,  escolhidos  a  partir  de  critérios
definidos pela Comissão Organizadora Nacional.

O sistema on-line desenvolvido para a conferência possibilitou, além da inclusão
das deliberações estaduais, o cadastramento antecipado de delegados e convidados, e
ainda  a  inscrição  dos  delegados  e  parte dos  convidados.  No total  foram eleitos  861
delegados em todas as conferências estaduais. O processo de construção da CNE contou
com a  participação  direta  de,  aproximadamente,  80  mil  pessoas.  A  distribuição  dos
delegados, por região do país, está assim configurada:

Região do País Número de participantes nas
conferências dos Estados

Número de delegados
eleitos por região

N 2.089 142

NE 3.487 267

CO 1.294 97

SE 1.434 241

S 1.050 114

Brasil 9.354 861
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Delegados Eleitos e Participantes das Conferências Estaduais

Todas as Unidades da Federação, com exceção do Estado de Minas Gerais, atingiram o
limite estipulado para a delegação. O gráfico a seguir ilustra a quantidade de delegados
eleitos em cada um dos Estados brasileiros e no distrito federal.
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Dos  delegados  eleitos,  625  são  homens  e  236  mulheres,  com  a  distribuição
percentual ilustrada na figura abaixo:
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Além dos delegados eleitos todos os Estados tiveram ainda o direito de trazer 10%
convidados.  No  quadro  abaixo  pode-se  verificar  o  número  máximo  estabelecido  por
Estado e a quantidade real de participantes nesta categoria.

Os demais delegados, conforme previsto no art.18, da Portaria nº 13 de 03/02/04,
representavam  as  entidades  de  administração  esportiva  nacionais,  ministérios  e
secretarias  especiais  do  governo  federal,  Câmara,  Senado  e  sociedade  civil.  Pelo
cadastramento no sistema estiveram assim distribuídos:
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No total  a  etapa nacional  contou,  de acordo com as normas estabelecidas no
regulamento  nacional,  com  a  participação  ativa  de  1375  pessoas  distribuídas  entre
delegados  eleitos  nas  etapas  estaduais,  indicados  pelos  Ministérios  e  Secretarias
Especiais  do  Governo  Federal,  membros  titulares  do  Conselho  Nacional  do  Esporte,
representantes  das  comissões  específicas  da  Câmara  dos  Deputados  e  do  Senado
Federal,  representantes  das  entidades  nacionais  de  administração  de  esporte,
representantes da sociedade civil organizada, e convidados. 

Etapas Municipais e Estaduais

Na prática, a estruturação da Conferência Nacional se deu a partir da realização de
Conferências  Estaduais  em  todos  os  Estados  e  no  Distrito  Federal.  A  realização  de
Conferências Estaduais tinha como objetivos principais:

1. Promover ampla mobilização, articulação e participação popular em torno das
questões  do  Esporte  e  do  Lazer  (contando  com  a  colaboração  de
representantes de diversos setores);

2. Contribuir para o Diagnóstico Situacional do Esporte e do Lazer no Brasil, em
todas as suas manifestações;

3. Apresentar propostas para a elaboração de Programas e Projetos Nacionais nas
áreas de Esporte e Lazer, sintonizadas com necessidades e identidades locais;
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4. Eleger delegados para representarem seus Estados e o Distrito Federal  em
Brasília.

          Para  subsidiar  e facilitar  a  organização  dessas  etapas  e para orientar  as
discussões, foi elaborado um manual intitulado  Passo a Passo, contendo a estrutura da
conferência,  as  orientações  gerais  para  a  organização  das  etapas,  o  temário  a  ser
discutido,  a  proposta  de  regimento  para  as  conferências  e  as  referências  legais  da
Conferência Nacional.  Esse material  foi enviado a todos os Estados e entregue a cada
representante estadual no evento de capacitação. Além do manual foi enviado a todos os
Estados  materiais  de divulgação da Conferência:  cartazes  e folders.  Nos cartazes  foi
reservado um espaço em branco para que os Estados pudessem informar data e local das
conferências estaduais.

     Durante  o  período  de  preparação  das  etapas  da  Conferência,  a  equipe  de
mobilização  e  o  pessoal  de  apoio  deram  todo  o  suporte  necessário  às  comissões
estaduais,  através da central  Fale Conosco  que oferecia atendimento telefônico e via
internet  em tempo  integral. Além  disso,  no  Portal  do  Ministério,  foi  criado  um  link
específico  para a Conferência  Nacional,  que contém todas as informações relativas  à
Conferência.  Alimentado  diariamente  pela  assessoria  de  imprensa  esse  link contem,
inclusive, informações dos Estados e municípios. Foi criado ainda um Boletim Informativo
virtual  e  impresso,  com  periodicidade  semanal,  enviado  a  todos  os  envolvidos  na
conferência. Todos os números encontram-se disponíveis no sítio  do Ministério,  assim
como todas as informações relativas à Conferência. 

          Os debates e discussões nas etapas da conferência se deram a partir do texto
elaborado pelo Ministério, o qual foi chamado de Texto Básico. A 1ª versão do texto foi
apresentada à Comissão Organizadora Nacional, que propôs algumas alterações de forma
e inclusão de citações a respeito de documentos já existentes. Com essas alterações,
elaborou-se a 2ª versão do Texto Básico que foi distribuída em todos os Estados e no DF
para que a sociedade pudesse conhecer, debater e apresentar propostas para o Esporte e
o Lazer. Nesse período, mais sugestões foram incorporadas ao texto e, para a realização
das Conferências Estaduais, foi publicada e distribuída a 3ª versão denominada  Texto
Básico – Versão para deliberação na Conferência Estadual. 

As conferências  municipais,  regionais  e estaduais,  foram legítimos  espaços  de
participação abertos a toda a sociedade. Além da discussão e votação do Texto Básico,
coube às conferências municipais, regionais e estaduais debater os Eixos Temáticos e os
Subtemas  da  conferência.  Para  cada  subtema,  os  participantes  deveriam  discutir  e
apresentar  potencialidades  e  dificuldades,  construindo  o  cenário  atual  de  cada  eixo
temático.  A  partir  das  potencialidades  e  dificuldades,  os  grupos  deveriam  discutir  e
apresentar propostas de ação para cada um dos eixos temáticos. 

            Alguns  Estados  realizaram conferências  municipais  e/ou regionais,  todas
culminando com a conferência estadual. Estas tiveram um desenho muito semelhante:
subgrupos de discussão, grupos temáticos e plenária final, na qual foram votadas todas
as  propostas  e  eleitos  os  delegados  na  proporção  de  1  delegado  para  cada  10
credenciados presentes à assembléia final,  considerando 20% de gênero, e o número
máximo de delegados por Estado estipulado na portaria.

O  processo  de  sistematização  do  resultado  das  conferências  estaduais  foi
organizado a partir de categorias de propostas: aquelas originárias das emendas ao texto
básico, das dificuldades e potencialidades em torno dos principais temas do esporte e do
lazer e, as propostas de ação sobre grandes eixos de atuação do próprio esporte e lazer.
O  sistema  on-line  desenvolvido  agilizou  o  processo  e  garantiu  a  segurança  na
transmissão dos dados em todos os momentos das conferências estaduais.

A Equipe de Sistematização foi composta por jornalistas, capacitados para esse
fim, supervisionados por especialistas em relatoria. Além disso, houve a participação de
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pessoas  com  formação  na  área  de  Educação  Física  e  Esportes,  especializadas  nas
respectivas  áreas  dos  Eixos  Temáticos,  que  coordenaram  o  trabalho.  A  equipe  de
jornalistas fez o trabalho de síntese, e a equipe técnica fez a análise da sistematização,
considerando a área em questão. 

O  trabalho  foi  acompanhado  por  representantes  de  entidades  da  comissão
organizadora nacional, a saber: Conselho Federal de Educação Física, Colégio Brasileiro
de  Ciência  do  Esporte,  Conselho  de  Dirigentes  das  Escolas  de  Educação  Física  e
Confederação  Brasileira  de  Clubes.  Essa  comissão  foi  indicada  pela  comissão
organizadora,  com  o  objetivo  de  acompanhar  e  supervisionar  a  sistematização  dos
resultados das conferências estaduais e a preparação dos novos documentos. A partir
desse material foram elaborados os novos textos que foram utilizados na etapa nacional:

• O Caderno de Potencialidades e Dificuldades que constituiu o que foi chamado de
cenário nacional, e a partir do qual foram elaboradas as propostas de ação;

• A Tese Guia  que foi construída a partir do texto básico e da sistematização das
emendas aprovadas pelos Estados e das propostas de ação.

Etapa Nacional

• Cerimônia de Abertura: Realizada no Teatro Nacional, das 14 às 16 horas do dia
17  de  junho,  a  cerimônia  de  abertura  contou  com  a  participação  de
aproximadamente 1.500 pessoas. Com a presença do Presidente da República Luiz
Inácio Lula da Silva, da Primeira Dama Marisa Letícia Lula da Silva, do Ministro do
Esporte Agnelo Queiroz, de gestores estaduais, de representantes das entidades
de administração esportiva,  de representantes da sociedade civil  e de grandes
nomes do esporte nacional.

• Aprovação do Regimento: A proposta de Regimento Interno da 1ª Conferência
Nacional do Esporte foi apresentada à plenária inicial. Após leitura e destaque dos
itens  polêmicos,  os  participantes  apresentaram as  propostas  de  alteração  que
foram votadas na seqüência. Após a aprovação das emendas, o texto foi alterado
de  acordo  com a  deliberação  da  plenária.  O  Regimento  Interno  aprovado  foi
reproduzido  e  entregue  a  todos  os  participantes  para  orientar  e  regular  o
funcionamento da Conferência até a plenária final. 

• Mesas  Redondas:  Para  subsidiar  as  discussões  da  Política  Nacional,
particularmente  das  propostas  de  ação  que  passariam  a  integrá-la,  além dos
documentos  que  serviriam  de  base  (Texto  Básico,  Tese  Guia  e  Caderno  de
Potencialidades e Dificuldades), foram realizadas mesas redondas com o objetivo
de ampliar o debate a partir das exposições de especialistas nas respectivas áreas.
Cabe  ressaltar  que  a  composição  das  mesas  foi  definida  pela  Comissão
Organizadora  Nacional,  após  consulta  às  suas  bases,  e aprovada em reunião.
Alguns  nomes  tiveram que  ser  substituídos  em  função  da  impossibilidade  do
convidado, o que coube ao Ministério. 
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• Trabalhos em Grupo:  Após  os  debates,  os  participantes  se  dividiram  em 8
grupos, de acordo com os Eixos Temáticos. Cabia a cada grupo: a) discutir a Tese
Guia e votar as emendas propostas; b) discutir as Propostas de Ação do Eixo em
questão,  votá-las  e priorizar  cinco para serem encaminhadas  à plenária;  e  c)
discutir e propor moções à plenária. Os grupos possuíam um coordenador, um
relator  e  um  digitador  responsáveis  pela  organização  dos  trabalhos  e  pela
elaboração dos relatórios que foram encaminhados à equipe de relatoria, para a
preparação da plenária.

• Plenária Final: A plenária final tinha como tarefa discutir e aprovar: a) emendas
à Tese Guia, b) propostas de ação por eixo temático e c) moções. A plenária foi
presidida pelo secretário Executivo do ME Orlando Silva. As discussões e votações
se deram a partir dos destaques, conforme aprovado no regimento interno, e as
deliberações constam do Documento Final da Conferência. Além da aprovação das
emendas, das ações e das moções, a plenária discutiu e votou ainda o Sistema
Nacional de Esporte e Lazer, que passará a integrar a Política Nacional do Esporte.

O Documento final  encontra-se disponível  no Portal  do Ministério e está sendo
publicado para ser distribuído a toda a sociedade.

          

Avaliação do trabalho desenvolvido

    A Conferência foi um passo importante para a elevação do esporte e do lazer ao
status  de política  pública,  articulados com as  propostas  de inclusão social  que estão
presentes nos programas sociais do Governo Federal. 
            As conferências estaduais foram vistas como um importante espaço de discussão
do  esporte  pelos  órgãos  gestores,  que  se  mobilizaram para  a  realização  das  etapas
municipais/regionais e estaduais e para garantir a participação de seus representantes na
etapa nacional.
               A sistematização final das teses e propostas aprovadas na 1º Conferência
Nacional  do  Esporte  propõe,  sobretudo,  a  continuidade  da  mobilização  e  do  debate
presentes nesse rico processo que vivenciamos. É um processo que se iniciou na própria
decisão de realizar a Conferência e que segue em construção, levando-nos, sempre mais,
à ação.
            O documento final  tem a finalidade de levar ao conhecimento de todos,
comunidade esportiva e a sociedade em geral, o posicionamento e as deliberações que, a
partir de agora, passam a orientar e subsidiar a Política Nacional do Esporte e do Lazer já
implementada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, através do Ministério
do Esporte.
            Nunca no Brasil se debateu com tamanha profundidade e abrangência a questão
do esporte e do lazer. Esta é, hoje, uma questão de Estado em nosso país e por isso está
na pauta de prioridades do Governo Federal, em primeiro lugar, e dos governos estaduais
e municipais, que são em última instância o elo mais forte com a sociedade. 
            O desafio a nós imposto é o estabelecimento de uma agenda positiva de
implantação,  acompanhamento e  avaliação  destas  ações,  de forma a  criar  um canal
permanente de comunicação e prestação de contas à sociedade. 
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