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CONHEÇA MAIS SOBRE O POLIS, GRUPO DE PESQUISA DA 

UFMG 

Criado em 2013, o POLIS realiza Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas de Esporte e Lazer. 

Inicialmente esteve vinculado ao curso de Educação Física e ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar 

em Estudos do Lazer, ambos da Universidade Federal de Minas Gerais. Além de docentes dessa instituição, 

congrega estudantes de graduação, mestrado e doutorado da UFMG e de outras instituições de ensino, além 

de gestores públicos de políticas de esporte e lazer.        

 Entre 2013 e 2016, coordenado pela Prof. Dr. Luciano Pereira da Silva, desenvolveu pesquisa 

financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) através do Edital 01/2013 – 

Demanda Universal, intitulada “Políticas Públicas de Esporte e Lazer: trajetória histórica na cidade Belo 

Horizonte (1897-2012)”. A investigação foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e 

Lazer da Prefeitura de Belo Horizonte (SMEL/PBH), representada pelo Centro de Memória do Esporte e do 

Lazer (CEMEL). Com o intuito de aprofundar discussões no campo das políticas públicas de esporte e lazer, 

o estudo elegeu como foco de análise as ações realizadas pelos diferentes órgãos que foram responsáveis pelas 

políticas municipais de esportes e lazer em Belo Horizonte-MG. A análise dessas ações possibilitou ao grupo 

conhecer e problematizar as dinâmicas das políticas públicas do setor na capital mineira.  

 No ano de 2017, o POLIS se une a outro grupo de pesquisa da UFMG, o Núcleo de Estudo de Exclusão 

e Políticas Sociais (NeoPOLIS), coordenado pela Profa. Dra. Luciana Assis Costa, e passa a estar vinculado 

também ao curso de Terapia Ocupacional da UFMG.  

Organizado em diferentes linhas de pesquisa, atualmente, o grupo possui os seguintes objetivos: 

ampliação do conhecimento acerca das ações do Estado frente ao problema da exclusão social e acesso aos 

direitos sociais; desenvolvimento de ações articuladas com o poder público no sentido de compartilhar o 

conhecimento produzido na academia; aprofundamento de uma reflexão crítica sobre a temática da cidadania, 

exclusão social, políticas públicas, que possa contribuir com o processo de formação dos alunos; 

desenvolvimento de ações interdisciplinares, de caráter transversal e interinstitucionais. 
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Pesquisadores 

Luciano Pereira da Silva 
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Ludmila Miranda Sartori 

Marcelo Sena Jaques  

Natascha Stephanie Nunes Abade 

Simone Costa de Almeida 

Valéria Cristina de Oliveira 
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Karyne Carvalho Reis 
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Rafael Silva Diniz 
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Pesquisa do Grupo POLIS vinculada ao Centro MG da Rede CEDES 

“Financiamento das políticas públicas de esporte e lazer na cidade de Belo Horizonte” 

 

Integrante do Centro de Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer, da Rede CEDES, (Núcleo 

Minas Gerais), o grupo desenvolve atualmente pesquisa sobre o financiamento das políticas públicas de 

esporte e lazer na cidade de Belo Horizonte. Para isso, utiliza como fonte o Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG) e o Plano Estratégico BH 2030 (PEBH).      

 O PEBH foi criado em 2009 e contém os objetivos estratégicos e metas a serem obtidos em 20 anos 

para a capital mineira. O documento também apresenta um planejamento de curto e médio prazo: o “Programa 

BH Metas e Resultados”, que possui 12 áreas de resultados e 40 projetos sustentadores, que são definidos 

como empreendimentos que mobilizam recursos financeiros e humanos para a execução da política.  

Os projetos sustentadores são complementados pela elaboração do PPAG, que corresponde ao 

planejamento estratégico de médio prazo. Com vigência de quatro anos, o PPAG inicia-se no segundo ano do 

mandato do prefeito e termina no primeiro ano da gestão seguinte.  

Em sua fase final de desenvolvimento, a partir dos documentos pode-se constatar que o planejamento 

municipal para o esporte e o lazer se direciona à manutenção, qualificação e implantação de equipamentos e 

estruturas. No entanto, são poucas as ações que incluem o desenvolvimento de ações e o estímulo à 

apropriação em tais locais.      

Ressalta-se também o lazer vinculado com a promoção da qualidade de vida e da saúde, o que 

demonstra que o discurso que subsidia a execução das políticas de esporte e lazer ainda precisa ser ancorado 

em outros direitos e finalidades.  
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Coordenadores do Grupo NeoPolis 
 

 

Nome completo: Luciano Pereira da Silva 

 

Formação:  

 

• Graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas;  

• Mestrado em Desenvolvimento Social pela Universidade Estadual de Montes Claros;  

• Doutorado em Educação pela UFMG.  

Nome completo: Luciana Assis Costa 

 

Formação:  

 

• Graduação em Terapia Ocupacional pela UFMG;  

• Mestrado em Ciências Sociais pela PUC Minas;  

• Doutorado em Sociologia pela UFMG.  

 

 

Coordenadores do NeoPolis (Foto: Assessoria EEFFTO) 
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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: Frederico Prado da Silveira 
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