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INTRODUÇÃO
Busca-se na produção do conhecimento sobre as políticas públicas de
esporte e lazer as explicações acerca das diferentes proposições teóricas
sobre o esporte, concepções de educação, formação humana e perspectiva
histórica que fundamentam essas políticas. Tais resultados permitem
compreender as contradições, limites e compromissos dessas políticas
perante a necessidade de transformação das atuais condições do ensino do
Esporte na escola.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória, bibliográfica e documental e de
uma análise epistemológica da produção que confronta concepções,
perspectivas, interpretações e resultados de pesquisas (2003 e 2018),
considerando seus desdobramentos para a prática de ensino do esporte na
escola.
Para a análise utiliza-se uma matriz paradigmática proposta por
Bengoechea (1978) na análise dos enfoques da teoria sociológica: estrutural
funcionalista e marxista (ALBUQUERQUE, 2007).

1º. Levantamento das produções científicas sobre Políticas Públicas de Esporte e Lazer
no Brasil;
2º. Construção de uma planilha no Excel contendo: a caracterização do trabalho e
concepções de educação física, esporte, formação humana, conhecimento e projeto
histórico, localizadas nos documentos.
3º. Leituras dos trabalhos selecionados na revisão bibliográfica ampliada e registro das
categorias na planilha Excel, considerando a temática da Política Nacional de Esporte e Lazer;
4º. Análise epistemológica considerando as categorias a) formação humana; b)
concepção de esporte; e c) proposição educativa; d) produção do conhecimento; e e) projeto
histórico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esperamos que este balanço epistemológico da produção do
conhecimento científico no campo da Política Pública de Esporte e lazer no
Brasil, revele os conflitos e as contradições, assim como seus limites e as
possibilidades de mudanças dessas políticas, visando o ensino do esporte
como elemento da cultura corporal e do desenvolvimento da pessoa humana.
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