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RESUMO 

 

Esse estudo trata-se de uma revisão bibliográfica e tem como objetivo analisar artigos 

publicados em língua portuguesa e inglesa entre janeiro de 2010 a dezembro 2017, que tenha 

como título políticas públicas de esporte e lazer no Brasil. A pesquisa foi realizada a partir de 

cinco bases de dados PubMed, Scielo, Bireme, Google Acadêmico e LILACS, sendo 

selecionados artigos publicados entre 2010 a 2017, a partir dos termos livres: “políticas 

públicas de esporte e lazer no Brasil” e “Public policies of sport and leisure in Brazil”. Os 

resultados  apontam a importância do estudo de políticas públicas de esporte e lazer no Brasil 

para o desenvolvimento social, bem como aponta a importância de um método teórico para 

que as pesquisas na área sejam mais fidedignas. Apesar disso, a interpretação dos nossos 

achados precisa ser feita com cautela, tendo em vista as delimitações e os critérios para a 

confecção deste referido trabalho. Sugerimos que estudos e debates sobre esse assunto surjam 

no meio acadêmico da Educação Fisica, com o intuito de enriquecer o campo de pesquisa.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na literatura, existem diversas discussões acerca do conceito de políticas públicas, 

porém a definição mais aceita é a de Laswell (1936) conciliando o conceito científico e 

acadêmico com base nas produções empíricas dos Estados partindo assim para um início de 

diálogo entre as ciências sociais e o Estado, analisando a dinâmica das políticas públicas 

respondendo as questões de: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. SIMON (1975) 

contribuiu com o conceito de racionalidade, preocupando-se com a racionalidade dos 

decisores públicos, que segundo ele, sofre influência de fatores subjetivos. Dessa forma, a 

partir da racionalidade, seria possível estabelecer um conjunto de regras compatíveis com a 

sociedade. Lindblom (1959)  surgiram com novas proposições acerca das relações de poder   e 

posteriormente Easton (1965) sistematizando as relações entre formulação, resultado e o 

ambiente sobre o pretexto midiático das políticas públicas e os grupos de interesse.  De forma 

geral, os autores concordam que o papel das políticas públicas contribui para a resolução de 

problemas principalmente de caráter sociais (MEAD, 1995; LYNN ,1980; PETERS, 1986; 

DYE, 1984).  

Resume-se então política pública como o campo do conhecimento que visa, ao mesmo 

tempo, a ação do governo e quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 

ações. A formulação de políticas públicas se estabelece no estágio em que os governos 

democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que 

produzirão resultados ou mudanças no mundo real (SOUZA, 2006).  

Visto a política pública como um campo holístico, que visa as dinâmicas socais, 

inclui-se o lazer, uma vez que o mesmo pode ser considerado um mecanismo de inclusão 

social.  

De acordo com Dumazedier: “O lazer é um conjunto de ocupações as quais o 

indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, seja 

para recrear – se, seja para entregar-se ou, ainda para desenvolver sua informação ou 

formação desinteressada, sua participação social voluntaria ou sua livre capacidade após 

livrar-se ou desembaraçar-se das suas obrigações profissionais, familiares sociais (citador 

por FALEIROS,2009, p.51).’’ 

O lazer se insere, enquanto direito social, no artigo 6° da Constituição Federal de 

1988/10. Mas é dentro do artigo 217 que mais se enfatiza e se evidencia qual seria o papel do 
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Estado no fomento às práticas de esporte e lazer (BRASIL,1988). Destaca-se, no inciso II 

deste artigo, o comprometimento do Estado na destinação de recursos públicos para a 

“promoção prioritária” do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de 

alto-rendimento (VIEIRA, 2006).  

O parágrafo 3° deste mesmo artigo declara o papel do poder público no incentivo ao 

lazer, como forma de promoção social. O lazer também pode ser considerado “como força 

reorganizadora da sociedade, agência educativa capaz de fomentar e colaborar para a 

construção de novas normas, valores e condutas para o convívio entre os homens”. Bem como 

tempo e lugar de construção da cidadania e exercício da liberdade (MASCARENHAS, 2004; 

VIEIRA,2006).   

Como forma de promover esse espaço, o esporte se destaca, sendo definido como 

‘’uma atividade competitiva institucionalizada que envolve esforço físico vigoroso ou o uso 

de habilidades motoras relativamente complexas, por indivíduos, cuja participação é 

motivada por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos ( SILVAI; SILVAII; 

PETROSKI, p.82,2013).”  

Em outras palavras também pode ser definido como atividade competitiva, quando 

ocorre sob condições formais e organizadas. Nesse caso, a competição é definida como um 

processo pelo qual o sucesso é medido a partir da comparação entre aqueles que estão 

executando a mesma atividade, seguindo regras e padrões (BARBANTI, 2006). 

O esporte enquanto atividade lúdica, dotado de certos valores e características, que 

reproduz valores éticos, de respeito, de coletivismo, solidariedade e amizade, que pode atuar 

como instrumento pedagógico de formação de cidadania ou de recuperação de jovens em 

situação de risco, diante da criminalidade e do uso de drogas. Além disso, é um fenômeno 

cultural que influencia e sofre influencias da sociedade, sendo muitas vezes caracterizado com 

os mesmos problemas da sociedade em que se insere (BARBANTI, 2006).  

O esporte para além do lazer, pode ser ilustrado a partir de estudos sobre os 

megaeventos sediados no Brasil e pelo mundo, bem como os benefícios do seu legado para a 

população.  

De acordo com Barbanti (2006) a população de países sedes de eventos de grande 

porte, não conseguem ter acesso aos estádios ou locais dos jogos promovidos. Nesse caso, 

aponta a importância de envolver os nativos nos megaeventos, principalmente a população de 

renda mais baixa. Assim, o legado não se refere apenas ao espectadorismo dos jogos, mas a 
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valorização de conhecimentos e tecnologia que possibilitam ações políticas esportivas que 

atinjam resultados positivos a curto, médio e longos prazos (BARBANTI, 2006). 

Aqui vale definir o conceito de legado, que se refere a um conjunto de elementos que 

abrangem tanto os aspectos esportivos como econômicos, ambientais, sociais e culturais, 

tendo como paradigma a sustentabilidade, sendo um elemento de interação entre os entes 

desde a candidatura para sediar um evento (OLIMPICO, 2016). 

Assim, os megaeventos podem facilitar o processo de transformação de uma cidade ou 

país, oportunizando legados tangíveis e intangíveis (PINTO, 2008). Ou seja, mesmo que o 

acontecimento esportivo não tenha como público o indivíduo mais pobre, esse pode ser 

favorecido pelas inúmeras ações em diversas áreas: habitação, transporte, segurança, 

convivência, educação e sucesso econômico. 

No Brasil, a Autoridade Pública Olímpica (APO) formada como consórcio Inter 

federativo pela Lei Federal nº 12.396/2011, pela Lei nº 5.949/2011, do Estado do Rio de 

Janeiro, e pela Lei nº 5.260/2011, do Município do Rio de Janeiro, foi constituída para 

integrar as ações dos três níveis de governo na organização e realização do evento, 

especialmente para assegurar o cumprimento das obrigações por eles assumidas perante o 

Comitê Olímpico Internacional – COI.  A criação dessa autarquia para Jogos Olímpicos de 

Verão Rio 2016, ilustra a preparação e criação de políticas públicas do país para a recepção do 

evento, bem como a preocupação com o legado (OLIMPICO ,2016).  

Nesse sentido, o objetivo da APO é:  

a) Dar transparência ao planejamento do legado realizado pelos entes responsáveis pelas 

instalações e demonstrar seu processo; b) Fazer proposições sustentáveis, entendidas como 

sugestões que contemplem aspectos ambientais, sociais e econômicos. 

Pelo mundo, nos países e cidades onde já ocorrem megaeventos, é possível perceber 

imagens e memórias permanentes que beneficiam a população local e turistas:  Em Barcelona 

(1992), os Jogos foram vistos como uma oportunidade para executar uma série de reformas 

urbanas anteriormente planejadas, após os Jogos, Barcelona se tornou um dos destinos 

turísticos mais procurados do mundo; os Jogos de Sydney/Austrália, em 2000, trouxeram 

melhorias urbanas, e foram profundamente influenciados pela incorporação de conceitos e 

valores de sustentabilidade (OLIMPICO,2016). A proposta de Sydney continha um 

planejamento para as instalações olímpicas com forte apelo social e de sustentabilidade 

econômica. Como consequência, a questão da sustentabilidade foi consolidada como item a 
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ser tratado no arcabouço conceitual e de exigências do COI para as candidaturas a partir de 

então (OLIMPICO,2016). 

Em outros países também é possível observar oportunidade para o desenvolvimento 

local, como no Canadá, onde ocorreram os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Inverno de 

Vancouver 2010 os jogos envolveram a população da cidade de Vancouver e ajudaram no 

aumento da autoestima da população, enquanto isso em Londres, nos  Jogos de Londres 2012, 

foi utilizada uma área que se encontrava degradada, que ao ser requalificada trouxe diversos 

benefícios para a comunidade. Além disso, estimulou a utilização das instalações esportivas 

transformados em centros de treinamento e lazer para atletas e a população local. As novas 

instalações possibilitaram a realização de grandes eventos esportivos do circuito internacional 

(OLIMPICO,2016).  
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2 OBJETIVO 

Identificar artigos publicados em língua portuguesa e/ou inglesa entre janeiro de 2010 

a dezembro 2017, que tenha como título políticas públicas de esporte e lazer no Brasil. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ARTIGOS 

 

3.1.1 Base de dados 

As buscas foram realizadas nas bases de dados bibliográficas Scielo e Bireme.   

Ao finalizar a pesquisa em cada base de dados, as referências duplicadas foram excluídas. 

3.1.2 Limite de tempo 

Foram selecionados artigos publicados entre 2010 a 2017.  

3.1.3 Idioma 

Foram selecionados artigos da língua portuguesa. 

3.1.4 Termos livres 

O descritor utilizado em todos os bancos de dados foi: políticas públicas de esporte e 

lazer no Brasil e Public policies of sport and leisure in Brazil. 

3.1.5 Critérios de exclusão 

Foram excluídos todos os artigos que estavam duplicados pelo título. 

 

3.2 PROCESSO DE SELEÇÃO E ANÁLISE DE ARTIGOS 

A figura 1 mostra o processo de seleção dos artigos em suas diferentes etapas e o 

respectivo número de artigos recuperados em cada uma. Todos os artigos previamente 

selecionados foram salvos em arquivo. Primeiramente, leu-se os resumos e foram eliminados 

os artigos cujo os objetivos não eram compatíveis com o tema desse trabalho. Após essa 

etapa, os artigos restantes foram lidos na integra e selecionados, sendo possível a elaboração 

de uma tabela (Tabela 1) contemplando as informações resumidas para esse estudo, contendo 

base de dados, título do artigo, autores, periódico e ano de publicação. 
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Figura 1 - Fluxograma do processo de seleção dos artigos pesquisados. O número de artigos em cada etapa está 

indicado entre parênteses. 

  

Nesta revisão, foram encontrados 55 (cinquenta e cinco) estudos científicos que 

atendem aos critérios de inclusão previamente estabelecidos, os quais estavam distribuídos 

nas bases de dados no seguinte modo GOOGLE ACADEMICO – 2 artigos com 2 

selecionados; BIREME-13 artigos com 9 selecionados; SCIELO 6 artigos com nenhum 

selecionado; PUBMED – 30 artigos com nenhum selecionado e LILACS – 4 artigos com 

nenhum selecionado.  

Referências 
Recuperadas 

(55)

Excluidos após a 
leitura do titulo 

(9)

Selecionados para a 
leitura dos resumos 

(46)

Excluidos após a 
leitura do resumo 

(35)

Escolhidos para 
leitura na integra 

(11)

Escolhidos  
após leitura na 

integra (9)

Excluidos após 
a leitura na 
integra (2)
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Dentre os 9 artigos selecionados para essa revisão, nota-se a publicação de um artigo 

em 2011, 1 em 2012 e 2 em 2013. Vale destacar 2 artigos publicados no ano de 2017 e 2 em 

2016, mostrando o quanto os estudos nessa área são recentes. O periódico com destaque para 

o tema foi: Movimento: Revista de Educação Física, com 3 publicações. De acordo com as 

buscas, outras revistas publicaram apenas 1 artigo. 

 

Tabela 1. Distribuição dos artigos encontrados e selecionados por base de dados. 

 

Legenda: BIREME = Centro Latino-Americano e do Caribe de informação em Ciências de Saúde, SCIELO = Scientific 

Eletronic Library Online, PUBMED = US National Library of Medicine, LILACS = Literatura científica e técnica da 

América Latina e Caribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encontrados Excluídos Repetidos Incluídos 

GOOGLE 

ACADEMICO 
2 0 - 2 

BIREME 13 4 2 7 

SCIELO 6 6 - 0 

PUBMED 30 30 - 0 

LILACS 4 1 3 0 

TOTAL 55 41 5 9 
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4  RESULTADO E DISCUSSÃO 

Nesta revisão, foram encontrados N= 55 (cinquenta e cinco) estudos científicos que 

atendem aos critérios de inclusão previamente estabelecidos e salvos em um arquivo, os quais 

estavam distribuídos nas bases de dados no seguinte modo GOOGLE ACADEMICO – N=2 

artigos (3,6%) com 2 selecionados (100%); BIREME – 13 artigos (23,6%) com 7 

selecionados (69%); SCIELO 6 artigos (10%); PUBMED – 30 artigos (54%); LILACS – 4 

artigos (7,2%),  Sendo que nas bases de dados Scielo, Pubmed e Lilacs não foram 

selecionados artigos relacionados ao objetivo deste estudo. Vale ressaltar que foram 

encontrados 5 (cinco) artigos duplicados nas bases de dados, sendo deles 2 (dois) no Bireme e 

3 (três) LILACS.  

Dentre os 9 artigos selecionados para essa revisão, primeiro artigo é de 

(STAREPRAVO et al. 2013) intitulado ‘’POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E 

LAZER NO BRASIL: UMA ARGUMENTAÇÃO INICIAL SOBRE A IMPORTÂNCIA 

DA UTILIZAÇÃO DA TEORIA DOS CAMPOS DE PIERRE BOURDIEU, onde os 

autores abordam as políticas públicas de esporte e lazer no Brasil numa perspectiva baseada 

nos pressupostos teórico-metodológicos da sociologia reflexiva dos campos de Pierre 

Bourdieu (STAREPRAVO et al., 2013). 

A partir desse conceito Starepravo et al. (2013) problematizam o desenvolvimento do 

subcampo científico/ acadêmico das políticas públicas de esporte e lazer no Brasil   

(STAREPRAVO et al., 2013). Além disso os autores sugerem uma ampliação do fenômeno 

social das políticas públicas de esporte e lazer, bem como seu tratamento científico por parte 

dos pesquisadores, estão ontologicamente imbricados, o que faz remeter, no decorrer do texto, 

à pratica dos políticos e gestores, bem como à pesquisa sobre o assunto (STAREPRAVO et 

al., 2013).  

Nesse sentido fica o convite a novas contribuições, críticas e debates públicos no 

subcampo científico/acadêmico das políticas públicas de esporte e lazer, a fim de avançar 

cada vez mais. Trata-se de analisar as pesquisas em políticas públicas de esporte e lazer no 

Brasil, apontar lacunas e fragilidades, e propor uma alternativa inicial de leitura da realidade 

social a partir dos pressupostos de Pierre Bourdieu (2004). 

Os autores concluem que a produção científica sobre políticas públicas de esporte e lazer no 

Brasil atualmente se baseia por dois víeis principais. De um lado da balança, tem o olhar 

marxista que privilegia as condições macroestruturais da sociedade e como as mesmas 

atingem as políticas de esporte e lazer. De outro, tem a exposição de relatos ou dados 
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empíricos que não estabelecem um diálogo mais efetivo e consistente com as teorias 

(STAREPRAVO et al., 2013). 

No segundo texto de Silva et al. (2014): A SOCIOLOGIA PÚBLICA NO AMBITO 

DA PRODUÇÃO E INTERVENÇÃO EM ESPORTE E LAZER NO BRASIL 

apresentam uma investigação qualitativa, associado as características de estudo exploratório, 

descritivo e explicativo. Escolheram coletar no campo acadêmico a partir de grupos de 

pesquisa, para isso, buscaram os trabalhos de grupos cadastrados na base corrente da 

Plataforma Lattes do CNPq, entre os que mais têm se dedicado a investigar o policy cycle 

(cliclo das políticas públicas em uma perspectiva sistêmica SILVA et al., 2014). A análise de 

dados foi feita a partir da análise de indicadores provenientes de quatro grupos de pesquisa 

dedicados ao tema a partir das categorias propostas por Burawoy (2006). 

Grupo de Pesquisa em Lazer – GPL (Universidade Metodista de Piracicaba/SP – 

Unimep), liderado por Nelson Carvalho Marcellino e Edmur Antônio Stoppa; Grupo de 

Pesquisa e Formação Sociocrítica em Educação Física, Esporte e Lazer – AVANTE 

(Universidade Federal de Brasília/DF – UnB), liderado por Fernando Mascarenhas e Edson 

Marcelo Húngaro; Centro de Pesquisa em Esporte, Lazer e Sociedade (Universidade 

Federal do Paraná/UFPR), liderado por Wanderley Marchi Júnior; Grupo de Estudos 

Sociológicos, Políticos e Culturais das Práticas Corporais – INSIÈME (Universidade 

Federal do Espírito Santo/UFES), liderado por Carlos Nazareno Ferreira Borges. 

Em uma primeira análise os autores identificaram indícios, entre os grupos 

pesquisados, de uma prática acadêmica da sociologia profissional a partir da qual se 

desdobram inserções na sociologia crítica, considerada exclusivamente nos marcos das 

implicações políticas das teorias sociais (SILVA et al., 2014).  

Por outro lado, não foram discerníveis indícios de uma produção ao modo de 

sociologia pública. Os dados dão indícios de que grande parte da produção se faz a partir de 

sociologias críticas ou políticas, predominando a avaliação das políticas públicas 

(BURAWOY 2006; SILVA et al., 2014).  

Os autores concluíram que seria função da sociologia pública organizar profundas 

discussão que envolva o esporte e lazer, com intuito de favorecer a conscientização e 

legitimação de tais prerrogativas, além dos limites da especificidade, agregando assim outras 

políticas, como emprego, transporte, moradia, educação. Possibilizando assim um novo  

caminho que inclua todos os responsáveis por essa temática (SILVA et al., 2014). 
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Para Starepravo et al. (2012): A teoria dos jogos competitivos de Norbert Elias 

como alternativa à leitura das políticas públicas de esporte e lazer no Brasil, apresenta 

uma possibilidade de leitura das políticas públicas de esporte e lazer, amparados nos 

pressupostos teórico-metodológicos da Teoria dos Jogos Competitivos de Norbert Elias 

(2005) problematizando a reorientação do conceito de poder e a consideração da contingência 

dos processos políticos, qualificando a discussão no subcampo científico/acadêmico das 

políticas públicas de esporte e lazer, usando a Teoria dos Jogos Competitivos como uma 

ferramenta para clarificar o olhar sobre as relações humanas, que envolvem as políticas 

públicas de esporte e lazer no Brasil, buscando compara-la com as práticas atuais 

(STAREPRAVO et al., 2012).  

Entende-se que os modelos de jogos competitivos recuperados e apresentados 

rapidamente nesse ensaio contribuem, de forma didática e de acordo com cada uma das 

situações, ao melhor entendimento e compreensão das relações entre pessoas, indivíduos ou 

agentes interdependentes, ou seja, aqueles que jogam em função dos outros jogadores e em 

conformidade com o movimento da balança do poder, inclusive em se tratando da formulação, 

implementação e avaliação das políticas públicas de esporte e lazer (STAREPRAVO et al., 

2012). 

  Para os autores à abordagem de Norbert Elias tem grande importância para as 

interdependências humanas e suas evoluções, nas  mais variadas formas, fazendo necessário 

um estudo aprofundado que levem em consideração as contingências dos processos políticos, 

indicando que tem relação com os modelos de jogo podem constituir uma rigorosa e 

consistente ferramenta metodológica para compreensão do mundo social, bem como para o 

aprofundamento do entendimento dos fenômenos sociais, no caso específico, do universo das 

políticas públicas de esporte e lazer (STAREPRAVO et al., 2012).  

De acordo com Bertolo e Schwenberg (2017) abordaram as interfaces entre igualdade 

de gênero e políticas pública no contexto da inclusão social no Brasil, examinando o III Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres, com ênfase no capítulo “Cultura, esporte, 

comunicação e mídia”, a partir de uma análise cultural. 

Dentro dessa analise os autores verificaram duas vertentes : uma com movimento que 

ilustrava uma expansão  do esporte e do lazer muito presente com o direito civil e das 

emergências contemporâneas da cultura esportiva; a segunda vertente perceberam um 

destaque  das ações relacionadas ao uso igualitário dos espaços e equipamentos esportivos e 
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lazer, bem como o reconhecimento da profissionalização das mulheres no esporte 

(BERTOLLO e SCHWENBERG, 2017). 

Foi constatado por meio do III PNPM que o carro-chefe de mudanças políticas e 

sociais no universo do esporte e do lazer das mulheres, teve como pauta a compreensão de 

ambos como direitos sociais, portanto, o alvo de políticas públicas de promoção de igualdade 

de gênero, sendo proposto a transversalidade de gênero como estratégia política potente para 

superar fronteiras e tratar de desigualdades entre homens e mulheres no campo do esporte e 

do lazer com  avanços pontuais, entretanto, as ações observadas ainda são mínimas, 

circulares, para dar conta de suprimir na prática as desigualdades de gênero que assolam as 

mulheres brasileiras  (BERTOLLO e SCHWENBERG, 2017). 

Assim, os autores acreditam no peso e na proeminência do Estado na sociedade 

contemporânea brasileira em relação às políticas, incluídas aí as da dimensão do esporte e 

lazer. Não se pode desprezar o que foi construído até agora em relação às ações na 

concretização de políticas de gênero e esporte, porém, ainda se há muito o que fazer 

(BERTOLLO e SCHWENBERG, 2017). 

Segundo Barra et al., (2017) PANORAMA DOS GRUPOS DE PESQUISA EM 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER NO BRASIL PRESENTES NO DIRETÓRIO 

DE GRUPOS DE PESQUISA DO CNPQ traz um estudo sistemático e descritivo em que  

localizaram grupos de pesquisa em Políticas Públicas de Esporte e Lazer no Brasil, os autores 

buscaram conhecer como se distribuíam geograficamente no território nacional, eles traçaram  

um panorama do que vêm produzindo nesta linha de pesquisa. Para isso, o método utilizado 

foi uma busca sistemática no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico Utilizando-se da técnica metodológica snowball, 

técnica usada pelos pesquisadores, principalmente quando estão pesquisando populações 

“escondidas” ou subculturas, amostragem normal e impraticável, sobre a temática Políticas 

Públicas de Esporte e Lazer. Os grupos certificados estão distribuídos entre as regiões 

Nordeste (n=12), Sudeste (n=8), Sul (n=5), Centro-Oeste (n=4) e Norte (n=1). Estes grupos 

desenvolvem 97 linhas de pesquisa, no entanto, apenas 33% (n=32) são específicas de 

Políticas Públicas de Esporte e Lazer. 

Foram identificados 30 (trinta) grupos de pesquisa cadastrados em três áreas de 

conhecimento, sendo 21 (vinte e um) em Ciências da Saúde (Educação Física, n=21), 8 (oito) 

em Ciências Humanas (Ciência Política, n=2, Educação, n=4 e Sociologia, n=2) e 1 (um) em 

Ciências Sociais Aplicadas (Administração, n=1). Os GPPPEL encontram-se distribuídos em 
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25 (vinte e cinco) instituições públicas e 5 (cinco) privadas. O número total dos GPPPEL está 

distribuído em 13 (treze) estados brasileiros: Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul, Roraima, São Paulo, abrangendo todas as regiões do Brasil. (BARRA et al., 2017). 

Para uma evolução substancial na criação dos GPPPEL, em um período de dezessete 

anos. Os autores consideraram este aumento expressivo positivo, já que um grupo de pesquisa 

colabora com a sociedade ao proporcionar uma formação sólida aos graduandos, ancorado no 

ensino, pesquisa e extensão, sem descuidar do aparato teórico conceitual e empírico, e busca a 

formação de cidadãos comprometidos com a transformação social, em direção a uma 

formação cidadã. Outro destaque deste estudo é a importante participação de pesquisadores de 

outras áreas do conhecimento, que não das Ciências da Saúde (BARRA et al, 2017). 

Barra et al. (2017) sinalizam que a criação de novos GPPPEL e suas respectivas linhas 

de pesquisa de PPEL são importantes no sentido de fomentar a consciência crítica dos 

estudantes e pesquisadores, objetivando a qualificação dos acadêmicos para que possam 

intervir nas questões sociais, de forma a melhorar as condições de participação nas PPEL. 

Espera-se que tais grupos estejam conscientes da sua importância na disseminação da ciência 

como participantes de um projeto coletivo, produção voltada a subsidiar proposições e 

avaliações de PPEL que contribuam para a transformação social (BARRA et al., 2017). 

Os autores concluíram que a limitação deste estudo se encontra no fato de ser um 

recorte da realidade dos GPPPEL nas linhas específicas de PPEL, nos anos de 1998-2015. 

Assim, destaca-se a necessidade da realização de outros estudos sobre essa temática no Brasil, 

enfocando as linhas de investigação estruturadas, a produção científica específica em PPEL 

desenvolvida nestes grupos, bem como a possibilidade de realizar um estudo, agora contando 

com os dados do Censo de 2015 do CNPq, a fim de traçar um paralelo de avaliação do 

processo de desenvolvimento do setor de PPEL (BARRA et al., 2017). 

De acordo com Starepravo e Junior (2015): (Re) pensando as políticas públicas de 

esporte e lazer: a sociogênese do subcampo político/burocrático do esporte e lazer no 

Brasil,  os autores buscaram resgatar o histórico de disputas no subcampo político/burocrático 

do esporte e lazer e destacar algumas tensões, rivalidades, ações e disposições, especialmente 

na gênese do subcampo, que poderão servir como subsídio para futuras reflexões sobre as 

políticas públicas de esporte e lazer no brasil através de uma releitura crítica de algumas 

relevantes obras que tratam do assunto, sob a perspectiva da constituição do subcampo, 

amparados especialmente nos pressupostos teóricos de Pierre Bourdieu e Norbert Elias. 
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Para Starepravo e Junior (2015), trazer à tona essas questões, podem ser úteis a 

pesquisadores e gestores, que, por vezes pautados apenas no empirismo, acabam 

reproduzindo, de forma consciente ou não, essas práticas, que têm como finalidade o acúmulo 

de capital de maneira individual e pouco contribuem para o desenvolvimento e a 

democratização do esporte no país. 

Segundo Lemos et al. 2016: Pesquisa documental com relatórios da UNESCO, de 

1990 a 2010, sobre os direitos ao esporte, ao lazer e à cultura de crianças e adolescentes, 

no Brasil.  Trouxe uma pesquisa histórica e documental, com o objetivo de descrever e 

analisar com base no método histórico genealógico, utilizado por Michel Foucault.  A 

presente pesquisa propôs pensar historicamente, documentos selecionados e recortados, de 

acordo com os objetivos da prática de interrogação do que é visto como natural e ocorre 

socialmente. 

Os relatórios analisados nesse estudo foram selecionados contemplando o período de 

1990 a 2010, e os recortes realizados se deram por meio da regularidade de discursos, a partir 

das quais séries discursivas foram selecionadas (LEMOS et al.,2016). 

Os relatórios escolhidos foram: Nossa diversidade criadora: relatório da comissão 

Mundial da Cultura e desenvolvimento pobreza de 1997; cultivando vida, desarmando 

violências: experiência em educação, cultura, lazer, esporte e cidadania com jovens em 

situação de pobreza 2001; e abrindo espaços: educação e cultura para a paz pobreza 2008. As 

séries discursivas selecionadas foram: a noção de expressão cultural; noção de crianças e 

adolescentes pobres; esporte e lazer como alternativa opcional (UNESCO, 1997; 2001; 2008).  

As contribuições de Lemos, 2016, apontam assim como Starepravo e Junior (2015), a 

importância de aprofundar-se no estudo de politicas publicas de esporte e lazer no Brasil, na 

medida em que problematiza as práticas aplicadas pela UNESCO, considerando-as ambíguas 

no modo como favorecem a inclusão social através do esporte e lazer. Nesse sentido, a autora 

sugere que sejam realizadas pesquisas com viés, na Psicologia, assumindo grande relevância e 

formas críticas de alguns fazeres psicológicos no âmbito dos direitos de crianças e 

adolescentes, aliados a história e filosofia da analises documentais.  

Para ZOTOVICI et al., 2013: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER 

NO BRASIL E POSSIBILIDADES DE INTERSETORIALIDADE, trata-se de um 

método de investigação que é um processo de construção de conhecimentos que tem como 

metas principais gerar novos conhecimentos, colaborando com os conhecimentos pré 

existente, e basicamente é um processo de aprendizagem. sobre a trajetória das políticas 
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públicas de esporte e lazer no Brasil e suas potencialidades para a intersetorialidade, a partir 

de uma leitura crítica da literatura disponível na área de educação física e ciências políticas. 

Para essa análise foi retomado percursos investigativos desenvolvidos por profissionais que 

tratam dessa temática, o que permitiu compor a teia argumentativa dessa discussão. 

Para o alcance do objetivo, os autores se propuseram a desenvolver dois tópicos. No 

primeiro, houve a necessidade de articulação de elementos da primeira Era Vargas (1937 a 

1954) até o Governo Lula 2003 com os dados da agenda pública brasileira, o que auxiliou na 

identificação das políticas públicas de esporte e lazer em vigor no Brasil e os seus 

desdobramentos (ZOTOVICI et al.,2013). 

 Assim, fez-se necessário o entendimento do ciclo da política, configurado na ação do 

planejamento e estratégias que visam a atender à demanda da agenda política, além de 

reconhecer o esporte e o lazer como foco de intervenções Inter setoriais existentes no contexto 

das políticas públicas (ZOTOVICE et al., 2013). 

Entendem-se que existem benefícios sociais em relação à intersetorialidade, uma vez 

que ela amplia perspectivas em setores como educação, saúde, segurança, com a geração de 

oportunidades que podem potencializar a vida de inúmeras pessoas, bem como, auxiliar no 

atendimento das necessidades básicas de subsistência da população (ZOTOVICI et al.,2013). 

Embora o Estado possui  em sua uma gama de ações a serem implementadas durante sua 

gestão, onde as políticas públicas estão relacionadas à demanda social, em cumprimento  à 

agenda pública de ações teóricas que resvalam em necessidades básicas de subsistência 

publica, -o jogo de interesses  político, o cenário que alimenta das crenças ideológicas e um 

processo de políticas públicas voltadas ao social (TUBINO,2010). 

É reforçado  a necessidade de que as políticas públicas de esporte e lazer precisa ser 

tema de intensos debates e reflexões por diferentes setores com vistas ao aprimoramento de 

seu campo de intervenção a partir da deflagração de ações que sejam significativas para os 

beneficiários, devidamente estruturadas e consolidadas de modo a manter os programas 

criados independentemente de partido político e interesses adversos ao que a população 

apresenta como necessidades e prioridades para uma vida digna e humanitária (ZOTOVICI et 

al., 2013).    

De acordo com STAREPRAVO et al., (2011), Políticas Públicas de Esporte e Lazer 

no Brasil: Uma Proposta Teórico-Metodológica de Análise, traz uma Revisão bibliográfica 

de alguns autores do campo científico/ acadêmico da Educação Física, recorrendo a alguns 

agentes de outras áreas do conhecimento, que com suas contribuições puderam auxiliar na 
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superação da proliferação horizontal da produção científica da área, promovendo seu 

crescimento vertical (STAREPRAVO et al., 2011). 

As reflexões apresentadas neste estudo visam contribuir com uma leitura mais refinada 

das políticas públicas de esporte e lazer por parte dos especialistas, seguindo conceitos e 

procedimentos metodológicos oriundos de outros campos do conhecimento, que podem ser 

apropriados pelos agentes/pesquisadores do subcampo científico/ acadêmico da Educação 

Física, no intuito de alavancar a qualidade dos estudos na área.  

Em outras oportunidades constataram a proliferação de estudos de casos e relatos de 

experiência de maneira horizontal, sem um avanço qualitativo (STAREPRAVO, 

STAREPRAVO e MEZZADRI, 2007). 

Mais tarde observaram as dificuldades dos pesquisadores em aliar a pesquisa empírica 

de fôlego com a discussão teórica e metodológica das políticas públicas (STAREPRAVO, 

NUNES e MARCHI, 2009). 

Os autores concluem que a superação do status quo da área, será possível somente a 

partir de debates acadêmicos e do desenvolvimento do campo cientifico das políticas públicas 

de esporte e lazer (STAREPRAVO et al., 2011). 

A tabela 2 resume as informações acima, incluindo também método e objetivo de cada 

pesquisa: 
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Tabela 2. Resumo de todos os artigos apresentados. 

Texto Autor Objetivo Método Resultados 

1 STAREPRAVO; 

et al (2013) 

Demonstrar a 

importância de 

fundamentar as 

pesquisas sobre 

políticas publicas de 

esporte e lazer no 

Brasil. 

Mapeamento a partir da Teoria 

de Pierre Bourdieu. 

As pesquisas existentes na área de políticas publicas de esporte e lazer são 

insuficientes em suas explicações. 

 

2 SILVA et al 

(2014) 

Investigar a 

configuração de uma 

sociologia pública, 

nos termos de 

Michael Burawoy, 

no âmbito dos 

estudos das políticas 

públicas de esporte e 

lazer no Brasil. 

Investigação qualitativa, bem 

como associaram as 

características estudo 

exploratório, descritivo e 

explicativo.  

 

A produção no campo das políticas públicas de esporte e lazer traz 

contribuições pontuais, porém ainda incipientes de uma sociologia pública e 

da atuação dos intelectuais como profissionais orgânicos. 

     

3 STAREPRAVO 

et al (2012) 

Apresentar neste  

uma possibilidade de 

leitura das políticas 

públicas de esporte e 

lazer, amparados nos 

pressupostos 

teóricometodológicos 

da Teoria dos Jogos 

Competitivos de 

Norbert Elias. 

 

 

 

Mapeamento a partir da Teoria 

de Jogos Competitivos de 

Nobert Elias 

Perceberam que a arquitetura teórica trabalhada pelo autor nos possibilita 

estudar as políticas públicas de esporte e lazer contemplando as 

interdependências sociais e o poder como uma característica estrutural das 

relações humanas. 
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Texto Autor Objetivo Método Resultados 

     

4 BERTOLLO e 

SCHWENBERG 

(2017) 

Objetiva 

compreender como 

se dá a 

operacionalização do 

gênero na proposição 

governamental da 

temática do esporte. 

Análise Cultural Esporte e lazer como um direito civil e das emergências e esporte e lazer 

como reconhecimento da profissionalização esportiva para as mulheres, tendo 

como princípio norteador a igualdade de gênero. 

5 BARRA et al 

(2017) 

Localizar grupos de 

pesquisa em Políticas 

Públicas de Esporte e 

Lazer no Brasil, 

conhecer como se 

distribuem 

geograficamente no 

território nacional, e 

traçar um panorama 

do que vêm 

produzindo nesta 

linha de pesquisa.  

Busca sistemática no Diretório 

de Grupos de Pesquisa do 

Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, utilizando-se a 

técnica 

metodológica snowball, sobre a 

temática Políticas Públicas de 

Esporte e Lazer. 

Observou-se que houve um aumento, por ano, de 5,93% no número de grupos 

de pesquisa, entre 1998 a 2015. 

6 STAREPRAVO e 

JUNIOR (2015) 

Resgatar o histórico 

de disputas no 

subcampo 

político/burocrático 

do esporte e lazer e 

destacar algumas 

tensões,rivalidades, 

acões e disposições. 

 

 

 

 

Releitura Crítica amparados 

pressupostos teóricos de Pierre 

Bourdieu e Norbert Elias. 

Essas discussões podem ajudar em futuros trabalhos sobre políticas publicas 

de esporte e lazer. 
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Texto Autor Objetivo Método Resultados 

     

7 LEMOS et al 

(2016) 

Busca analisar as 

práticas de esporte, 

lazer e cultura que 

têm tido visibilidade, 

no Brasil as práticas 

da UNESCO, no 

Brasil, de 1990 a 

2010, a respeito do 

direito ao esporte, 

lazer e cultura de 

crianças e 

adolescentes. 

Método histórico-genealógico 

baseado em Michel Foucault. 

Os resultados apresentam o levantamento de literatura das temáticas do 

estudo: história e direitos da criança e do adolescente; cultura, esporte e lazer; 

sociedade contemporânea e mecanismos de segurança; políticas públicas 

frente à UNESCO e ECA. 

8 ZOTOVICI et al 

(2013) 

Discorrer sobre 

trajetórias das 

políticas públicas de 

esporte e lazer no 

Brasil e suas 

possibilidades de 

intersetorialidade a 

partir de incursões 

teóricas. 

Revisão Bibliográfica Perceberam dificuldade existente em se mobilizar ações politicamente. 

Porém, observam-se avanços nas discussões e implementações de programas 

federais, principalmente na gestão do Governo Lula, a partir de 2003. 

9 STAREPRAVO 

et al (2011) 

Contribuir com uma 

leitura mais refinada 

das políticas públicas 

de esporte e lazer por 

parte dos 

especialistas. 

Revisão bibliográfica Existem conceitos e procedimentos metodológicos oriundos de outros 

campos do conhecimento, que podem ser apropriados pelos 

agentes/pesquisadores do subcampo científico/ acadêmico da Educação 

Física, no intuito de alavancar a qualidade dos estudos na área. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  
Legenda: UNESCO = Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura; ECA = Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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De acordo com os artigos analisados, é possível constatar a importância do estudo de 

políticas públicas de esporte e lazer no Brasil para o desenvolvimento social.  

Vale destacar, que quatro dos textos escolhidos são de autoria do mesmo autor, Em um 

de seus textos Starepravo et al, 2013, constata que as pesquisas existentes na área de políticas 

de esporte e lazer são insuficientes em suas explicações(STAREPRAVO et al., 2011; 

STAREPRAVO et al., 2012; STAREPRAVO et al., 2013; STAREPRAVO e JUNIOR 2015). 

Dessa forma, o autor e os demais pesquisadores de seu grupo, preocupam-se em buscar um 

referencial teórico metodológico para basear as pesquisas de políticas públicas de esporte e 

lazer no Brasil (STAREPRAVO et al., 2011; STAREPRAVO et al., 2012; STAREPRAVO e 

JUNIOR 2015).  

Nota-se que Silva et al, 2014 também problematiza o assunto, após concluir em seu 

trabalho que as pesquisas em políticas públicas são recentes e insuficientes na área da 

sociologia pública. Esse resultado, corrobora com a pesquisa de Barra et al (2017), em que 

identificaram que houve um aumento anual de 5,93% no número de grupo de pesquisa de 

políticas públicas entre 1998 a 2015. 

Lemos, 2016, aponta assim como Starepravo e Junior (2015), a importância de 

aprofundar-se no estudo de políticas públicas de esporte e lazer no Brasil, na medida em que 

problematiza as práticas aplicadas pela UNESCO, considerando-as ambíguas no modo como 

favorecem a inclusão social através do esporte e lazer. Zotovici et al (2013) também reforçam 

a necessidade de que as politicas publicas de esporte e lazer precisa ser tema de intensos 

debates e reflexões por diferentes setores.  

Entretanto, Bertollo e Schwenberg (2017), observam a inclusão do gênero feminino 

nas politicas publicas de esporte e lazer, bem como valorizam as ações construídas até agora 

em relação a concretização de políticas de gênero e esporte, porém, sinalizam que ainda há 

muito o que fazer. 
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5  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Nesta análise de periódicos constata-se uma importante área de debate com  

importantes pesquisadores e grupos de pesquisa, debruçados na interpretação sobre políticas 

públicas de esporte e lazer, dentro do espaço sociológico, espaço documental, espaço social e 

espaço histórico nas universidades do Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais que talvez 

não esteja à disposição de todos no âmbito acadêmico, principalmente para alunos de 

graduação em educação física. 

Mesmo diante do exposto é necessário um esforço maior de divulgação e exposição 

destes resultados afim de estimular outros acadêmicos e pesquisadores a produzir trabalhos 

sobre a temática regionalmente, uma vez que temos problemas políticos e sociais de tamanhos 

continentais implicando indireta e diretamente na educação física, lazer e esporte. 

Enriquecer o campo de pesquisa de políticas públicas do esporte e lazer com conteúdo 

regionais, pontuando esses e novos achados com as realidades de cada parte do país, pode 

servir de norte para fomento e entendimento das políticas públicas mais efetivas.  

Vale ressaltar que este estudo teve como principal limitação a pouca abrangência de 

artigos sobre o tema uma vez que os termos de busca se restringiram a uma forma genérica, 

em português e inglês. 

Mesmo com um número limitado de artigos, a qualidade das publicações demonstrada 

na indexação da revista foram fatores que nos motivou na condução do mesmo.  
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