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INTRODUÇÃO 

Entre os dias 19 e 20 de junho nas dependências da Universidade de Passo Fundo, ocorreu o 

I Seminário Internacional de Políticas Públicas do Esporte e Lazer: vivencias e marcas no cotidiano 

das comunidades promovido pelo Polo de Desenvolvimento da 4º região em parceria com a 

Secretaria Estadual do Turismo, Esporte e Lazer, a FUNDERGS e outros parceiros e apoiadores. 

Nesses dois dias foram discutidas várias questões referentes ao desenvolvimento humano e 

educacional na área do esporte e do lazer, cujos resultados estão sintetizados neste relato assim 

como sugestões de ações conjuntas para solucionar os problemas detectados, respeitando e 

entendendo o posicionamento de seus idealizadores e comissão organizadora.     

 
 
DESENVOLVIMENTO 
 Durante os dois dias foram debatidos diversos trabalhos na área do esporte e lazer, sendo 

que havia quatro eixos temáticos os quais eram o foco do seminário: esporte e lazer participação, 

esporte e lazer educacional, esporte e lazer alto rendimento e gestão do esporte e lazer. Em cada 

uma das salas temáticas ocorreram diversas apresentações com uma enorme variedade de trabalhos, 

os quais eram socializados e discutidos sobre os processos de aprendizagem, trocas de experiencias. 

Em cada sala temática haviam professores convidados para serem os sistematizadores e debatedores 



dos trabalhos, os quais deveriam fazer o papel de articuladores dos debates após a apresentação dos 

trabalhos.  

Na sala temática do esporte e lazer participação foram apresentados e debatidos muitos 

relatos de experiências que emocionaram os ouvintes, repercutiram e muitos debataes. O foco desta 

sala era sobre o esporte e o lazer nas comunidades, ou seja, participativo aonde enquadram-se 

atividades com grupos sociais, com pessoas portadoras de necessidades especiais, projetos de 

âmbito social, campeonatos esportivos municipais que de alguma forma serve de lazer para os 

espectadores, e tantas outras atividades em que o lazer esta envolvido nas comunidades e grupos 

sociais. 

Já na sala temática do esporte e lazer educacional foram discutidos trabalhos de âmbito 

escolar ou de ensino. Nestes trabalhos foram apresentados experiências e relatos de casos em que 

acadêmicos e professores desenvolvem em suas escolas. Nestes são apresentados como os trabalhos 

desenvolvidos na área do esporte ou Educação Física interferem no lazer dos alunos, qual a 

importância do lazer na vida social dos alunos. 

Na sala do esporte de alto rendimento, foram apresentados trabalhos em que possuía relatos 

de experiência de atletas, trabalhos de pesquisa nos diversos esportes, trabalhos de pesquisa 

desenvolvidos com atletas, entre outros. 

A sala temática de Gestão do Esporte e do lazer foi discutida trabalhos e relatos sobre os diferentes 

gestores do esporte e do lazer no setor publicam e particular. O papel do gestor em uma secretaria 

de esporte, o gestor em uma equipe, entre tantos outros. 

Presenciamos no decorrer dos debates alguns discursos emocionados dos participantes que 

apresentaram trabalhos com enfoques diferentes, de crianças a idosos, profissionais a amadores,  

levando-nos a crer que  ações bem sistematizadas proporcionam um grande impacto à vida do ser 

humano; compartilhar experiências em um fórum aberto é a melhor maneira de disseminarmos 

práticas sociais com benefícios relevantes aos indivíduos. O público ainda pode banhar-se em uma 

riqueza de expressões e ideias aumentando seu leque de conhecimentos levando do Seminário 

reflexões, opiniões, com questionamentos construtivos na maneira de se pensar e agir quanto à 

abrangência e o gerenciamento do desporto, do lazer como um meio útil no desenvolvimento 

coletivo quando se busca uma sociedade equilibrada e feliz. 

Outros aspectos destacados nos debates e as principais recomendações podem ser expostos 

da seguinte maneira: A definição de diretrizes que encontrem repercussões e suportes nacionais e 

internacionais para o desenvolvimento e aplicação das metodologias realizadas bem como o de suas 

avaliações são essenciais. 



Os objetivos da qualidade das práticas em conjunto com as produções cientificam são 

fundamentais, isso inclui o estabelecimento de intercambio com especialistas e instituições.  

O Seminário também serviu de incentivo na promoção de pesquisas e projetos sociais 

requerendo demandas e custeios específicos sejam eles de aspectos administrativos ou políticos.  

Desta forma, o Seminário refletiu mais que mudanças de fundo quanto ao redirecionamento 

das políticas públicas e suas inserções nas diferentes comunidades. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Desta forma percebeu-se que o SIPPEL foi de fundamental importância para entender os 

processos de gestão na área do esporte e do lazer, isto implica desde uma gerencia na área de 

market esportivo, clubes esportivos perpassando por gestores no setor público nesta área. 

Compreende-se ainda que o lazer e o esporte sejam praticas fundamentais e que a sociedade tem 

direito de usufruir destes direitos, desde atividades sociais até de âmbito escolar. A gestão não fica 

restrita em quatro paredes, mas sim esta para além, esta ligada intimamente com a sociedade e é 

dever dos órgãos federativos a responsabilidade de oferecer praticas esportivas e de lazer para a sua 

sociedade.  
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NÚMERO DA APROVAÇÃO CEP OU CEUA ( para trabalhos de pesquisa): Número da 
aprovação. 
 
 
 
ANEXOS 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 


