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CENTRO MG DA REDE CEDES COMUNICA
PROGRAMA REDE CEDES: PROPOSTA E LINHAS DE PESQUISA
A proposta da Rede CEDES se baseia na gestão da informação e do conhecimento. Para isso, atua na
produção e socialização de conhecimentos através da publicação de periódicos; da realização de eventos; da
produção de livros, cartilhas, relatórios, artigos científicos, entre outros; da formação de gestores, educadores,
agentes de políticas públicas e da população; da preservação da memória e da difusão digital.
O programa, que é executado pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social
(SNELIS), do Ministério do Esporte, objetiva produzir e socializar informações e conhecimentos que
contribuam com o fomento e a qualificação das políticas públicas, programas e projetos de esporte e de lazer do
país. Sendo assim, a Rede apoia as seguintes linhas de pesquisa:


Memórias da Educação Física, do Esporte e do Lazer;



Perfil do esporte e do lazer desenvolvidos nos entes da Federação;



Políticas, programas e ações integradas de esporte e do lazer;



Povos e grupos com necessidades específicas - desenvolvimento de programas sociais de educação física,
esporte e lazer que tratam de temas como: valorização das diferenças culturais; questões de diferenças
geracionais e de gênero; demandas das pessoas com deficiências, dentre outras;



Observatório do esporte, lazer e saúde - aprofundamento de estudos sobre políticas públicas de esporte
e lazer, considerando análises sobre vivência e assistência do esporte e do lazer ao longo da vida;



Gestão do esporte e do lazer;



Ordenamento legal no âmbito das Políticas Públicas de Esporte e Lazer – estudos da legislação nacional,
estadual e municipal;



Infraestrutura e espaços de esporte e lazer;



Avaliação de políticas, programas e projetos sociais de esporte e lazer;



Formação de educadores, gestores e usuários – estudos que visam à qualificação de pessoas no âmbito
das políticas e práticas de educação física, esporte e lazer.
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CENTROS DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EM
POLÍTICAS DE ESPORTE E LAZER
Os Centros de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer, da Rede CEDES, são
mantidos pela SNELIS e desenvolvidos com Instituições de Ensino Superior parceiras. Os Centros visam
promover o desenvolvimento de atividades acadêmico-científicas, fundamentadas nas Humanidades e
articuladas em níveis local, estadual, regional, nacional, internacional e também, territorial. São objetivos
específicos dos Centros de Desenvolvimento da Rede CEDES:


Mobilizar e promover a integração de Grupos de Pesquisa de Instituições de Ensino Superior da
Federação (Estados e Distrito Federal), cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, aglutinando parceiros em torno de
questões das políticas públicas, de programas e projetos de esporte e lazer, estimulando a criação de
outros Centros da Rede CEDES conectados à Rede Estadual;



Desenvolver pesquisas, fundamentadas nas Humanidades, que contribuam com o fomento e a
qualificação das Políticas Públicas de Esporte e Lazer;



Socializar informações e conhecimentos produzidos pelas ações sistemáticas e os projetos da Rede por
meio de publicações e eventos específicos do Centro, bem como pela divulgação de documentos e
registros através do Repositório Vitor Marinho da Rede CEDES;



Contribuir com a formação e o assessoramento a pessoas e instituições, sobre a atuação em Políticas
Públicas de Esporte e Lazer;



Fomentar e contribuir com a criação e qualificação de Centros de Memória de Educação Física, Esporte
e Lazer no País;



Promover a cooperação técnica e acadêmica, bem como o intercâmbio entre os Centros de
Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e Lazer da Rede CEDES;



Contribuir com a formulação e os debates sobre ordenamento legal no âmbito das Políticas Públicas de
Esporte e Lazer;



Articular projetos, visando contribuir com a diminuição das desigualdades entre as regiões brasileiras no
que tange às oportunidades acadêmico-científicas relacionadas à produção de conhecimento e formação
para atuação nas Políticas Públicas de Esporte e Lazer.
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CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
O Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e de Lazer, da Rede CEDES, do
Estado de Minas Gerais, foi criado visando estabelecer uma rede de conexões e saberes entre as Instituições de
Ensino Superior e grupos de estudos situados no estado. Contribui assim, para a formação de gestores e
técnicos críticos e atuantes no cenário das Políticas de Esporte e de Lazer. O Centro é coordenado pela Profª
Dra. Ana Cláudia Porfírio Couto e tem como Coordenador Adjunto o Prof. Dr. Luciano Pereira da Silva. Entre
os objetivos específicos do Centro estão:
•

Desenvolver pesquisas e organizar seminários públicos com temas atuais referentes às Políticas de
Esporte e lazer;

•

Estimular o envolvimento de alunos de graduação e pós-graduação nas pesquisas do Centro;

•

Articular parcerias de formação com as Secretarias de Esporte e Lazer e parcerias de ação junto ao grupo
de formadores dos Programas de Esporte e Lazer da Cidade (PELC);

•

Divulgar as ações do Centro por meio de publicações eletrônicas e nas redes sociais;

•

Participar dos eventos internos das Instituições de Ensino Superior parceiras para divulgação do Centro
e também de eventos nacionais e internacionais;

•

Envolver gestores públicos nas ações do Centro;

•

Articular uma network com os Centros da Rede CEDES dos outros estados;

•

Contribuir com a elaboração, execução e avaliação das Políticas Públicas em Esporte e Lazer;

•

Organizar reuniões temáticas e periódicas com toda a equipe do Centro.

PROJETOS DOS GRUPOS PARCEIROS
Centro de Estudos de Educação Física, Esporte e Lazer (CEEFEL), da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUC Minas)
Tema: Vivências Culturais e Subjetividades em

Judicial

Vilas do Programa para Remoção e Reassentamento

Reassentamento Humanizado de Famílias do Anel

Humanizado de Famílias do Anel Rodoviário e BR-

Rodoviário e BR-381, tendo em vista subsidiar

381 em Minas Gerais.

Políticas Públicas de Lazer.

Coordenadora:

Prof.ª

Ms.

Patrícia

de

Conciliação

para

Remoção

e

Zingoni

Machado de Morais
Linha de estudo: Políticas Públicas de Esporte e
de Lazer (CNPq https://goo.gl/rFiVB9).
Objetivo

Geral:

Realizar

diagnósticos

das

manifestações culturais em Vilas do Programa
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EduDança, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Tema: A dança nos Programas de Esporte e Lazer

nos Programas Esporte e Lazer da Cidade (PELC) e

da Cidade (PELC): mapeamento e caracterização

Vida Saudável (VS) no território nacional, de 2010 a

das atividades sistemáticas e assistemáticas de 2010 a

2016.

2016.
Coordenadora: Prof.ª Dra. Elisângela Chaves
Linha de estudo: Dança, educação e cultura e
dança, corpo e lazer (CNPq https://goo.gl/x0RVRr).
Objetivo: Mapear e caracterizar as atividades
sistemáticas e assistemáticas que tematizam a dança
Grupo De Estudos e Pesquisas em Atividade Física, Esporte e Lazer (FAEFI), da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU)
Tema: Políticas Públicas de Financiamento de

financiamento de pesquisa no Estado de Minas

Pesquisas sobre Esporte e Lazer.

Gerais.

Coordenadora: Prof.ª Dra. Giselle Helena Tavares
Linha de estudo: Políticas Públicas de Esporte e
Lazer (CNPq https://goo.gl/Q0fTy1).
Objetivo: Realizar a gestão das informações sobre
as temáticas: esporte e lazer nas Políticas Públicas de
Grupo de Estudos em Sociologia e Pedagogia do Esporte e do Lazer (GESPEL), da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG)
Tema: Pesquisando as academias a céu aberto: uma

Objetivo: Analisar a Política Pública das academias

temática de lazer e saúde no contexto das Políticas

a céu aberto, considerando o que pensam os

Públicas.

frequentadores sobre o seu papel no seu lazer e na

Coordenadora: Prof.ª Dra. Kátia Lúcia Moreira

sua saúde.

Lemos
Linha de estudo: Sociologia do esporte, saúde e
lazer

e

Pedagogia

do

esporte

(CNPq

https://goo.gl/T0CX70)
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Grupo de Estudos Sobre Futebol e Torcidas (GEFuT), da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG)

Tema: Levantamento e análise do desenvolvimento

elaboração de Políticas Públicas para o campo do

da produção e do estudo sobre o futebol de 1980 -

esporte e do lazer.

2016.
Coordenador: Prof. Dr. Sílvio Ricardo da Silva
Linha de estudo: História do futebol e do torcer;
futebol, torcer e educação; futebol, torcer, cidade e
espetáculo esportivo; futebol, torcer, grupos e
identidade (CNPq https://goo.gl/L72L73).
Objetivo:

Contribuir

com

a

produção

do

conhecimento sobre futebol e o torcer, entendendo
que essa produção é de fundamental importância na

Laboratório de Pesquisa Sobre Formação e Atuação Profissional em Lazer (ORICOLÉ), da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Tema: Esporte, lazer e formação profissional:

atuação como gestor do Programa Esporte e Lazer

análise da trajetória e da construção do saber de

da Cidade (PELC).

gestores do Programa Esporte e Lazer da Cidade
(PELC).
Coordenador: Prof. Dr. Hélder Ferreira Isayama
Linha de estudo: Formação e atuação profissional
em lazer e Políticas Públicas de Lazer (CNPq
https://goo.gl/OqSDVr).
Objetivo: Analisar a trajetória profissional de um
grupo de gestores e compreender como os saberes
pessoais e oriundos da formação profissional são
construídos e articulados com a sua trajetória na
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Ludicidade, Cultura e Educação (LUCE), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Tema: O direito ao lazer nas Políticas Públicas das

Comunidade Andina, a partir da perspectiva dos

capitais dos países andinos: limites e possibilidades

gestores, em relação às possibilidades e limitações

da sua concretização.

que possuem para a concretização do direito ao

Coordenadora:

Profª

Dra.

Christianne

Luce

lazer.

Gomes
Linha

de

estudo:

Lazer

e

ludicidade:

conhecimento, formação, política e intervenção no
Brasil e América Latina; ludicidade, lazer, cultura e
educação (CNPq https://goo.gl/HA4NwY).
Objetivo: Analisar as Políticas Públicas de Lazer
nas capitais dos quatro países integrantes da

CENTRO MG da REDE CEDES realiza palestra na UFMG
O CENTRO MG da REDE CEDES realizará a palestra "Perspectivas sobre as Políticas
Públicas de Financiamento de Pesquisas sobre Esporte e Lazer no Brasil", ministrada pela Profª. Dra.
Giselle Helena Tavares, da Universidade Federal De Uberlândia (UFU), no dia 05 de maio de 2017,
às 14h. A palestra terá capacidade para 150 pessoas e acontecerá no auditório principal da Escola de
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO), da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), e será aberta ao público. Para participar é necessário fazer inscrição pelo link e os
presentes receberão certificado de participação.

FIQUE LIGADO NA PRÓXIMA EDIÇ ÃO!
Na próxima edição do nosso boletim mensal falaremos um pouco mais sobre o GEFuT, um
dos Grupos que fazem parte do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas de Esporte e
Lazer da Rede CEDES do estado de Minas Gerais. Então fique de olho, teremos muitas
informações interessantes e a divulgação de conhecimentos importantíssimos no âmbito das
Políticas Públicas de Esporte e Lazer.
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EDITORIAL
Coordenação do Centro: Ana Cláudia Porfírio Couto
Coordenador Adjunto do Centro: Luciano Pereira da Silva
Bolsista de Apoio Técnico: Davi Marins Penido
Bolsista de Iniciação Científica: Gabriele Álvares Silva

Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas
Públicas de Esporte e Lazer da Rede Cedes MG
Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Avenida Antônio Carlos, 6627 CEP: 31270-901

Contate-nos:
Email: centromgredecedes@gmail.com

Estamos nas Redes Sociais. Siga-nos:
Facebook: https://www.facebook.com/centroredecedesmg
Instagram: https://www.instagram.com/redecedesmg

REALIZAÇÃO:

APOIO:
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