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GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ATIVIDADE FÍSICA, 

ESPORTE E LAZER (GEPAFEL), DA UFU 

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Atividade Física, Esporte e Lazer (GEPAFEL), da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU), é um centro de pesquisa, discussão e intervenção na área do esporte e lazer, o qual 

conta com a participação de estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais de diversas instituições. Sua 

criação se deu em setembro de 2015, com o objetivo de atender à demanda de reflexões concernentes ao campo 

do esporte e lazer. O GEPAFEL tem como meta desenvolver pesquisas e intervenções relacionadas às diversas 

temáticas das áreas do esporte e do lazer, com relevante impacto social e inserção internacional. O grupo é um 

dos integrantes do Centro MG da Rede CEDES. 

O GEPAFEL busca estimular a articulação entre pesquisa, ensino e extensão no curso de Educação 

Física da Universidade Federal de Uberlândia, no âmbito do esporte, lazer e saúde.  

Atualmente, o grupo possui 2 linhas de pesquisa:  

 

• Planejamento e avaliação de programas na promoção da atividade física; 

• Políticas Públicas de saúde, esporte e lazer.  

 

No âmbito da Graduação, o GEPAFEL atua no Curso de Educação Física da Faculdade de Educação 

Física da Universidade Federal de Uberlândia (FAEFI-UFU), bacharelado e licenciatura. São oferecidas as 

seguintes disciplinas relacionadas: 1 - Estudos do Lazer; 2 - Gestão da Educação Física.  
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Integrantes 

Prof. Dra. Giselle Helena Tavares – Coordenadora  

Professora adjunta da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, da Universidade Federal de Uberlândia - 

FAEFI-UFU. Possui graduação em Educação Física Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Uberlândia 

(2008) e doutorado em Ciências da Motricidade na UNESP - Instituto de Biociências - Rio Claro (2013). Pós-

doutorado em Desenvolvimento Humano e Tecnologias na UNESP.  

Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/7402979249353952 

 

Prof. Dra. Ana Carolina Kanitz – Colaboradora  

Professora adjunta do curso de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia. Doutora e mestre em 

Ciências do Movimento Humano pela Escola de Educação Física da UFRGS. Graduada em Educação Física 

também pela UFRGS.  

Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1915595580869319 

 

Prof. Dra. Gisele Maria Schwartz – Colaboradora externa 

Licenciada em Educação Física pela Universidade de São Paulo (1975), mestrado em Educação Física pela 

Universidade Estadual de Campinas (1991), doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano 

pela Universidade de São Paulo (1997). Professora Adjunta na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, com atuação no Programa de Pós-graduação em Ciências da Motricidade e no Programa de Pós-

graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias.  

Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9893065420927189 

 

Maria Clara Elias Polo – colaboradora  

Graduação em Educação Física Bacharelado e Licenciatura pela Universidade Federal de Uberlândia. Mestranda 

do Programa de Pós-Graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

(PPGEF/UFTM).  

Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0880281519722609 

 

Letícia Ramos Rodrigues – bolsista  

Graduanda do 6º período do curso de Educação Física, Faculdade de Educação Física da Universidade Federal 

de Uberlândia.  

Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2453535685662110 

 

Pesquisa vinculada ao Centro MG da Rede CEDES: "Políticas Públicas de Financiamento de Pesquisas 

sobre Esporte e Lazer". 

 

 

http://lattes.cnpq.br/7402979249353952
http://lattes.cnpq.br/1915595580869319
http://lattes.cnpq.br/9893065420927189
http://lattes.cnpq.br/0880281519722609
http://lattes.cnpq.br/2453535685662110
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Pesquisa do Grupo GEPAFEL vinculada ao Centro MG da Rede CEDES 

“Políticas Públicas de Financiamento de Pesquisas sobre Esporte e Lazer” 

 
Esta pesquisa tem como objetivo principal realizar a gestão das informações sobre as temáticas esporte e 

lazer nas políticas públicas de financiamento de pesquisa no Brasil, especialmente no Estado de Minas Gerais.  

Este estudo tem natureza quali-quantitativa. Sendo assim, optou-se por selecionar como objetos de 

pesquisa deste estudo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agência do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), fundação do Ministério da Educação (MEC); e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Minas Gerais (FAPEMIG).  O estudo une pesquisas documental e descritivo-exploratória.   

 
Objetivos específicos 

 

• Analisar as principais áreas de conhecimento que contemplam as temáticas esporte e lazer;  

 

• Analisar a incidência das temáticas esporte e lazer no que concerne às bolsas, projetos de pesquisas e 

eventos, na área da Educação Física; 

 

• Verificar quais são as linhas de pesquisa, incidência por região, principais resultados e 

desdobramento das ações; 

 

• Analisar representantes das agências financiadoras de pesquisa e de estudantes e pesquisadores; e a 

visão dos mesmos sobre o lugar das temáticas esporte e lazer nas políticas de financiamento do 

Brasil.  

 
Metodologia 

 
Na pesquisa documental serão tomados como base os sites do CNPq, Capes e FAPEMIG, analisando os 

editais, bolsas e projetos financiados no período de 2013 a 2015.  A pesquisa descritivo-exploratória será 

realizada por meio de entrevista semiestruturada, aplicada online, com os representantes do CNPq, Capes e 

FAPEMIG. Além disso, para complementação dos dados, será desenvolvida uma pesquisa descritivo-

exploratória, levando em consideração o Currículo Lattes dos pesquisadores e estudantes envolvidos e os grupos 

de pesquisa a que pertencem, inseridos na base de dados do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.  

Posteriormente a esta seleção, serão realizadas entrevistas com estes pesquisadores e estudantes afim de 

analisar a compreensão dos mesmos sobre o lugar do esporte e lazer nas políticas públicas de financiamento de 

pesquisa do Brasil e no estado de Minas Gerais.  A amostra será intencional do tipo não probabilística. Os dados 

serão analisados descritivamente e por meio da Técnica de Análise de Conteúdo Temático, bem como por meio 

de estatística descritiva. Os resultados poderão subsidiar a formulação de novas políticas públicas de 

financiamento de pesquisas no campo do esporte e lazer. 



4 
 

Desenvolvimento:  

 
Até o momento já foi realizada a coleta de dados relativa a etapa documental da pesquisa. Os dados 

preliminares sugerem que a temática do esporte e lazer tem pouco espaço no âmbito do financiamento de 

pesquisa ao analisar o principal edital de pesquisa publicado pelo CNPq. Focalizando especialmente a área da 

Educação Física, sendo esta a área que mais contempla grupos de estudos sobre lazer no Brasil, foi verificado 

que o lazer é tratado como variável secundária e não como objeto principal de pesquisa. 

 
Metas: 

 

• Contribuir com a gestão das informações no campo das políticas públicas de financiamento das 

temáticas esporte e lazer; 

• Apresentar subsídios para a necessidade de maior investimento público em pesquisas relacionadas com o 

esporte e o lazer; 

• Produzir conhecimentos sobre a temática, evidenciando a importância da interlocução do campo da 

pesquisa com o campo prático no âmbito do esporte e lazer; 

• Participar de eventos científicos no Brasil e no exterior para disseminação dos resultados da pesquisa, 

por meio de publicação de trabalhos orais e pôsteres; 

• Apresentar os resultados da pesquisa para os órgãos públicos pesquisados, como forma de apresentar 

indicadores suscitando maior investimento dos mesmos no campo do esporte e do lazer. 

 
Histórico da temática:  

 
A temática relacionada a gestão da informação e conhecimento sobre políticas públicas de esporte e lazer 

foi gerada a partir de um histórico de estudos realizados inicialmente no LEL – Laboratório de Estudos do 

Lazer da Unesp Campus Rio Claro.  

A partir do ano de 2008 o grupo de pesquisadores do LEL, coordenado pelas professoras Gisele 

Schwartz e Giselle Tavares, iniciou o desenvolvimento de estudos relacionados a gestão da informação e do 

conhecimento sobre esporte e lazer. Esta linha de pesquisa gerou como produto artigos, livros, dissertações e 

tese, contribuindo com a produção de conhecimento sobre esta temática.  
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PUBLICAÇÕES DO GEPAFEL 

Livro: Gestão da informação sobre esporte recreativo e lazer: balanço da Rede CEDES 

 

 

Editora: Fontoura 

Organizadores: Gisele M. Schwartz; Danilo R. P. Santiago; Cristiane N. Kawaguti; Giselle H. Tavares; 

Juliana P. Figueiredo; Murilo E. S. Nazário.  

Ano de publicação: 2010 

Páginas: 192 

Resumo: O livro é um balanço da produção da Rede CEDES. Essa rede de pesquisa é coordenada pelo 

Departamento de Ciência e Tecnologia do Esporte, da Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de 

Lazer, do Ministério do Esporte. A partir da realização do balanço dessa produção, que vai da criação da Rede 

em 2004 ao ano de 2010, esperamos poder melhor entender a construção de argumentos científicos e 

pedagógicos produzidos para subsidiar tomadas de decisão em nossas políticas de esporte recreativo e de lazer. 

Esta produção foi calcada no conhecimento da realidade e fundamentação teórico-prática das Ciências Sociais e 

Humanas, visando contribuir com o processo de formação de gestores, a implementação e a avaliação de 

políticas públicas, seus programas e projetos. 
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Livro: Gestão da informação sobre políticas públicas de esporte e lazer: impactos social 

e científico da Rede CEDES 

 

 

Editora: Fontoura 

Organizadores: Gisele Maria Schwartz; Giselle Helena Tavares; Ana Paula Evaristo Guizarde Teodoro; 

Viviane Kawano Dias; Nara Heloisa Rodrigues; Priscila Raquel Tedesco da Costa Trevisan; Denis Juliano 

Gaspar; Ivana de Campos Ribeiro; Luiz André Pereira de Oliveira; Marília Amábile Guarizo; José Pedro Scarpel 

Pacheco; Fernanda Lopes Andrade. 

 

Ano de publicação: 2015 

Páginas: 172 

Resumo: Este estudo, de natureza qualitativa, tem por objetivo investigar os impactos social e científico da 

Rede CEDES, com o intuito de auxiliar na formulação, implementação, avaliação e monitoramento de novas 

ações em Rede, subsidiando a gestão e a difusão de informações em Políticas Públicas de Esporte e Lazer do 

Ministério do Esporte. O estudo une pesquisas documental e descritivo-exploratória, tanto para a captação dos 

dados referentes aos impactos científicos quanto para os impactos sociais.  
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Com a palavra: Giselle Tavares - Coordenadora do GEPAFEL 

Nome completo: Giselle Helena Tavares 

 

 

Giselle (esq.) ao lado da bolsista Letícia Ramos 

 
1 - Quando começou a atuar no Grupo? 

Iniciei a atuação no grupo GEPAFEL no ano de 

2015, sendo este o ano de sua criação. Neste mesmo 

ano iniciei meu trabalho como professora adjunta 

na Faculdade de Educação Física da Universidade 

Federal de Uberlândia. Assumi nesta faculdade as 

disciplinas na graduação relacionadas à temática do 

lazer, da recreação e da iniciação esportiva. Senti 

logo no início a carência teórica e prática dos alunos 

deste curso relativo a estas temáticas. Esta demanda 

foi uma das motivações iniciais para a criação de um 

grupo de estudos que tivesse uma abordagem 

embasada nas Ciências Humanas e Sociais e que 

pudesse discutir estes assuntos tão importantes para 

a formação dos alunos.  

2 - Qual a importância do tema abordado e de 

que forma o Grupo contribui para as Políticas 

Públicas de Esporte e Lazer? 

A pesquisa desenvolvida pelo GEPAFEL no Centro 

da Rede CEDES em Minas Gerais discute um 

assunto pouco explorado na área da Educação 

Física, relativo à gestão da informação e do 

conhecimento. Este tema traz a reflexão, 

inicialmente, da importância de se estudar gestão 

pública do esporte e lazer e, especialmente a gestão 

do conhecimento sobre esta temática. No campo 

das políticas públicas do esporte e lazer, sejam em 

âmbito federal, estadual ou municipal, muitas ações, 

programas e projetos são realizados em todo Brasil. 

Entretanto, estas ações, em sua maioria, são 

realizadas sem uma política de planejamento, 

monitoramento e avaliação, fazendo com que os 

resultados não sejam alcançados com qualidade. 

Sendo assim, os estudos relacionados à gestão da 

informação e do conhecimento buscam sistematizar 

dados que normalmente estão esparsos, 

quantificando e qualificando as informações, a fim 

de contribuir com qualificação das políticas de 

esporte e lazer.  

Especificamente relacionado à pesquisa em 

desenvolvimento, o grupo busca realizar a gestão 

das informações relacionadas às políticas de 

financiamento de pesquisa sobre esporte e lazer. 

Busca-se compreender qual é o espaço do campo do 

lazer nestas políticas de financiamento e quais ações 

são realizadas para fomentar as pesquisas neste 

campo de estudo. 

3 - De que forma os alunos podem participar? 

Os alunos podem participar por meio de edital de 

seleção, realizado no início de cada semestre letivo.  
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Com a palavra: Letícia Ramos - Bolsista de Iniciação Científica do GEPAFEL

Nome completo: Letícia Ramos Rodrigues 

 
Formação: Graduanda do 6º período de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia. 

 
Data de ingresso no Grupo: setembro de 2017 

 

 

 
Funções realizadas: 

 
Letícia: Participo do grupo de estudos e realizo atividades relacionadas à pesquisa (pesquisa bibliográfica, coleta 

e análise de dados), bem como atividades administrativas (atualização de facebook, relatórios, etc.). 

1 - O que te motivou a participar do GEPAFEL? 

Letícia: A disciplina de estudos do lazer me levou a despertar interesse em entender mais sobre como funciona 

os projetos públicos e o financiamento público para o desenvolvimento de pesquisas sobre esporte e lazer, assim 

quando a professora Giselle Tavares propôs que trabalhasse com ela neste projeto, logo aceitei. 

2 - Qual a importância do tema abordado? 

Letícia: A importância do tema abordado é entender e analisar se o esporte e o lazer têm espaço nas políticas 

públicas de financiamento de pesquisas no Brasil, especialmente em Minas Gerais. 

3 - De que forma essa experiência no Grupo contribui para sua formação acadêmica e profissional? 

Letícia:  Essa experiência pode contribuir de forma positiva para a minha formação acadêmica e profissional, 

pois, com ela estou aprendendo mais sobre pesquisas, como coletar dados, como funciona a distribuição de 

programas e seus financiamentos voltados para a promoção da saúde e da atividade física e do lazer. 
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REALIZAÇÃO: 

 

APOIO: 

 

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 

https://centromgredecedes.wixsite.com/cedesmg 
 

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

Instagram: https://www.instagram.com/redecedesmg 

 

 

 
 

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 
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