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Ouniverso das práticas corporais e dos esportes,
em particular, ocupa a cena nacional, projeta-
dos pelo fato do Brasil sediar eventos esportivos

internacionais. Do mesmo modo, repercutem disputas
e contradições relacionadas a diferentes expectativas
e projetos nos planos social, político e econômico. En-
quanto os discursos oficiais reverberam a euforia com
os megaeventos esportivos, especialmente com aquilo
que resultaria deles, contracenam uma variedade de
contestações quanto a forma, efeitos ou realização dos
mesmos. Tais polarizações passaram a compor o cená-
rio brasileiro atual, de forma que a análise deste cenário
tem sido temática de muitos eventos acadêmicos.

O VII Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte,
por sua vez, propõe à comunidade acadêmica a análise e
a reflexão sobre as implicações destes processos nos es-

paços cotidianos, nos quais "~;esenvolvem-se as rotinas
de trabalho com o esporte é outras práticas corporais.

I

Neste sentido, por um lado, este Congresso recoloca em
pauta temáticas já clássica~~,sugerindo, por exemplo,
que se atualize uma anális~i das implicações
deste cenário na escola. P~r outro lado,
espera-se expandir as an~:lises para
outros âmbitos de atuaçãl profis-
sional, como àqueles da fo ação
e do treinamento esportivo e das
práticas e espaços de lazer. I

A temática articuladora do
ICongresso trata dos "percursos

e percalços do trabalho" l=rf três
âmbitos de relações sociais ~ pro-
fissionais: do lazer, do espo I e da

escola, na medida em que esses são espaços de traba-
Iho interpelados pelos "tempos de megaeventos" e pela
agenda que pretende ranquear o Brasil entre os dez
primeiros colocados no quadro de medalhas dos jogos

olímpicos de 2016.
Esperamos que o conjunto das discus-

sões aqui realizadas contribuam com
o campo da Educação Física, do
Esporte e do Lazer, fortalecendo
a produção de conhecimento
e inspirando práticas reflexivas
para a atuação pedagógica e
profissional.

A todos um ótimo congresso!
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