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SAIBA MAIS SOBRE O GESPEL, GRUPO DE PESQUISA DA 

EEFFTO/UFMG 

 O Grupo de Estudos de Sociologia e Pedagogia do Esporte e do Lazer (GESPEL), da UFMG, dedica-se 

a estudar os fenômenos atuais do esporte, da saúde e do lazer, influenciados pela educação olímpica. Centra-se 

em analisar e discutir temas de abrangência e emergência social, que tenham como foco a formação humana, em 

todos os seus vieses. É um grupo de repercussão nacional e internacional e visa buscar parcerias com 

organizações governamentais e da sociedade civil, além de instituições educacionais. 

 

Integrantes do Gespel 

 
Site do Grupo: https://gespelufmg.wordpress.com/ 

 
Facebook: https://www.facebook.com/GespelUFMG

CENTRO MG DA REDE CEDES COMUNICA 
 

https://gespelufmg.wordpress.com/
https://www.facebook.com/GespelUFMG
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Dados Gerais sobre o Gespel 

Coordenadora: Professora Doutora Kátia Lúcia Moreira Lemos 

Linhas de estudo: Sociologia do esporte, sáude e lazer; Pedagogia do esporte (CNPq https://goo.gl/di6nbi)  

 

Objetivo: O grupo se dedica a estudar os fenômenos atuais do esporte, da saúde e do lazer na escola e fora da 

escola, à luz da Ciência do Esporte, com seus ramos específicos na Sociologia do Esporte e na Pedagogia do 

Esporte, influenciados pela educação olímpica. Centra-se em analisar e discutir temas de abrangência e 

emergência social que tenham como foco a formação humana, em todos os seus vieses, quer seja na saúde, no 

esporte e no lazer. 

Integrantes: 

Ana Cláudia Porfírio Couto Pós-Doutora 

Kátia Lúcia Moreira Lemos Doutora 

Tereza Nair de Paula Pachêco Mestre 

Cristina Carvalho de Melo Mestre 

Poliana Gonzaga Rocha Mestre 

Ana Carolina Soares Ferreira Especialista 

Adriana Goncalves Queiroz Mestre 

Allana Joyce Soares Gomes Scopel Mestre 

André de Carvalho Bandeira Mendes Mestre 

Marcos Gonçalves Maciel Doutor 

Mauro Costa Rodrigues Doutorando 

Karine Barbosa de Oliveira Doutorando 

Elton Ferreira de Araújo Mestrando 

Larissa Vieira Pedrosa Graduanda 

Karolini Rodrigues Teixeira Graduanda 

Pedro Augusto Resende Amorin Graduando 

César Teixeira Castilho Doutor  

Natascha Stephanie Nunes Abade Mestre 

Ivana Montandon Soares Aleixo Doutora 

Sheylazarth Presciliana Ribeiro Doutora 

Rafael Frois da Silva Doutorando 

Aládia Cristina Rodrigues Medina Doutorando 

https://goo.gl/di6nbi
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Metas:  

• Contribuir com a fundamentação teórico-prática sobre a relação lazer e saúde nas políticas públicas; 

 

• Produção de conhecimentos sobre o lazer e a saúde e internacionalização; 

 

• Formação de pesquisadores para o campo da Sociologia do esporte e lazer; 

 

• Produção de 2 artigos para publicação em periódico classificado no Qualis-Capes; 

 

• Participação em três eventos científicos no Brasil (Congresso da Anpel; Enarel e FIEP) e 01 no exterior 

(Congresso Mundial de Lazer), que tenham relação com a temática do estudo a ser desenvolvido; 

 

• Apresentação de trabalho referente à pesquisa em eventos científicos: 03 no Brasil (Congresso da Anpel; 

Enarel e FIEP) e 01 no exterior (Congresso Mundial de Lazer); 

 

• Produção de 01 artigo para o livro do CENTRO MG; 

 

• Produção de 01 livro com as produções do GESPEL. 

 

Pesquisa vinculada ao Centro MG da Rede CEDES: "Pesquisando as academias a céu aberto: uma temática 

de lazer e saúde no contexto das Políticas Públicas"  
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Pesquisa vinculada ao Centro MG: "Pesquisando as academias a céu aberto: 

uma temática de lazer e saúde no contexto das Políticas Públicas" 

 Esta pesquisa busca articular os fenômenos lazer e saúde, uma temática relevante que ainda requer 

estudos que aprofundem essa discussão no contexto acadêmico, especialmente quando se pensa nesta relação 

em uma política pública. O objeto de estudo está centrado no estudo de uma política pública de lazer e saúde, as 

academias a céu aberto. Dessa maneira, a pergunta de partida deste estudo se organiza na intenção de saber em 

que medida a política pública das academias a céu aberto contribui para o lazer e a saúde dos seus 

frequentadores.   

Objetivo Geral: Consiste em analisar a política pública das academias a céu aberto considerando o que pensam 

os frequentadores sobre o seu papel no seu lazer e sua saúde. 

Objetivos específicos:  

1) Analisar a política pública das academias a céu aberto em Belo Horizonte;  

2) Identificar e analisar o que pensam os frequentadores acerca de lazer e saúde diante do uso das academias;  

3) Traçar um perfil social dos frequentadores das academias a céu aberto; 

4) Dialogar com o que pensam os frequentadores das academias a céu aberto de Lisboa, de modo a contribuir 

para a internacionalização das políticas. 

Metodologia:  

 Esta pesquisa será de caráter qualitativo. Dessa maneira, essa abordagem permitirá obter um maior 

detalhamento do objeto a ser pesquisado. A investigação será iniciada com uma pesquisa bibliográfica. Essa 

estratégia servirá como base nas discussões sobre os temas abordados no estudo e na análise dos resultados.

 A amostra da pesquisa será definida por uma investigação aleatória que consistirá em selecionar uma 

maior diversidade de frequentadores nas academias a céu aberto de toda a cidade de Belo Horizonte, buscando 

investigar todas as regionais, independente de faixa etária e sexo. Como instrumento será utilizado um 

questionário fechado que será aplicado pelos pesquisadores. No momento da aplicação serão anotadas as 

respostas dos voluntários, bem como as observações que eles mencionarem a respeito das perguntas do 

instrumento.             

 Os questionários serão aplicados por um período de 90 dias nos vários turnos do dia, tomando-se o 

cuidado para não inquerir a mesma pessoa mais de uma vez. Não há condição de se calcular uma amostra 

significativa uma vez que não se tem mapeado a quantidade de frequentadores que utilizam as academias, deste 

modo o tempo de investigação determinará a amostra.       

 Para compor os procedimentos da pesquisa, será feita uma análise de documentos que servirá para 
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compreender como esse Programa foi implantado e está sendo executado atualmente. Pretende-se ter acesso ao 

documento formulado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Além disso, serão utilizados dados anteriormente 

coletados em Lisboa – Portugal, de modo a se estabelecer um diálogo entre as políticas de saúde e lazer dos dois 

países.              

 Para a análise dos resultados, será utilizado o software Statistical Package for Social Science for Windows 

(SPSS), que consiste em uma análise estatística de dados nas ciências sociais. As informações coletadas serão 

definidas por esse modelo de análise a partir do estabelecimento da distribuição de uma variável, testes da 

correlação e de hipóteses, contagens de frequência, ordenação de dados e reorganização da informação. Além 

disso, será realizada a análise de conteúdo, que consiste em empreender um estudo minucioso de seu conteúdo, 

das palavras e frases que compõem as respostas obtidas, através do software NVivo. 

Desenvolvimento:  

Foram cumpridas as etapas de:  

• Pesquisa bibliográfica;  

• Pesquisa documental;  

• Mapeamento de BH – regionais e academias; 

• Elaboração dos instrumentos de pesquisa; 

• Organização e execução de um evento acadêmico de caráter formativo para os pesquisadores envolvidos 

e a comunidade acadêmica em geral; 

• Aplicação do projeto piloto; 

• Pesquisa de Campo; 

• Coleta de dados através de aplicação de questionários; 

• Conclusão da pesquisa. 
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PUBLICAÇÕES DO GESPEL 

1 - Dissertação “Não tô boa, preciso passear - O Lazer de moradores de dois Serviços Residenciais Terapêuticos 

de Belo Horizonte”, de Adriana Gonçalves Queiroz. 

2 - Dissertação “Skate; Espaço urbano; Equipamento; Uso; Apropriação”, de Allana Joyce Soares Gomes. 

3 - Dissertação “Fala Juventude: a relação dos jovens de bairros populares com os eventos e equipamentos de 

esporte, lazer e cultura no espaço urbano da cidade de Belo Horizonte”, de Rafael Frois. 

4 - Dissertação “O lazer dos jovens trabalhadores da Cruz Vermelha Brasileira na Universidade Federal de 

Minas Gerais: uma análise das compreensões, vivências e relações sociais”, de André de Carvalho Bandeira 

Mendes. 

5 - Programa Esportes e Lazer da Cidade – PELC: Interfaces Entre o PELC e as Desigualdades Sociais (Adriana 

Antunes Vieira, Juliana Cristina de A. Teixeira, Rafael Frois e Ana Cláudia P. Couto) – LICERE – Revista do 

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer.  V. 20, n. 1 (2017): março 

6 - Voluntariado e Megaeventos: Aproximações Possíveis. Ana Cláudia Porfírio Couto, Sheylazarth Presciliana 

Ribeiro, Allana Joyce Soares Scopel, Rafael Frois, Kátia Lúcia Moreira Lemos. Revista Brasileira de Estudos do 

Lazer. V.2 N.3 Set-Dez 2015. 

 

CBEL 2018 / SEMINÁRIO LAZER EM DEBATE 

 

 

 

O III Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer (CBEL) será realizado entre os dias 27 e 30 de abril de 

2018 na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Para obter mais informações sobre o evento, 

clique aqui. 

  

http://lattes.cnpq.br/1011148093057747
http://lattes.cnpq.br/1011148093057747
http://hdl.handle.net/1843/BUBD-A7EGDZ
http://hdl.handle.net/1843/BUBD-A7EH3G
http://hdl.handle.net/1843/BUBD-A7EH3G
http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9BFJ5L
http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9BFJ5L
https://seer.ufmg.br/index.php/licere/article/view/4433
https://seer.ufmg.br/index.php/licere/article/view/4433/3202
https://seer.ufmg.br/index.php/licere/article/view/4433/3202
http://anpelbrasil.net/index.php
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Conhecendo um pouco mais sobre Kátia Lemos, coordenadora do Gespel 

Nome completo: Kátia Lúcia Moreira Lemos 

 
Formação:  

• Graduação em Educação Física; 

• Mestrado em Ciências do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 

• Doutorado em Ciências do Desporto pela Universidade do Porto. 

 

 

            Kátia Lemos ao lado do bolsista do Gespel Pedro Augusto 

 
Atuação:  

• Professora Adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 

 

• Diretora do Centro Esportivo Universitário (CEU);  

 

• Coordenadora do Grupo de Estudos Gespel; 

 

• Pesquisadora do Centro de Minas Gerais da Rede CEDES; 

 

• Professora pesquisadora na Universidade Aberta do Brasil (UAB); 

 

• Conselheira do Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região (CREF6/MG). 
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Com a palavra: Pedro Augusto - Bolsista de Iniciação Científica do Gespel

Nome completo: Pedro Augusto Resende Amorim 

 
Formação: Educação Física Bacharelado 

 
Data de ingresso no Gespel: dezembro de 2016 

 

 

1 - O que te motivou a participar do Gespel? 

Pedro: A contribuição com a minha orientadora, Kátia Lemos, e a oportunidade de participar de um projeto de 

Iniciação Científica como bolsista. 

2 - Qual a importância do tema abordado? 

Pedro: Mostrar a eficácia da política pública "Academia ao céu aberto" de acordo com a percepção dos 

usuários. 

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

Pedro: Essa experiência contribui para a minha formação na medida em que me expõe a áreas que não são do 

meu domínio e me permite ter contato com temas diferentes. 
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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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