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RESUMO:
As políticas governamentais que ampliam as possibilidades de busca e/ou melhoria da qualidade
de vida possibilitam o debate sobre as relações entre os fenômenos lazer e saúde. Assim, este
estudo pretende investigar os diálogos entre Lazer e Saúde no Programa “Congonhas mais
Saudável” da Secretaria de Esporte e Lazer do município de Congonhas/MG, bem como
compreender como tais fenômenos são apropriados e desenvolvidos pelos gestores locais, na
expectativa em interpretar os impactos para a população. A investigação utilizará a literatura
científica vigente sobre como o lazer e a saúde são compreendidos nas políticas públicas
buscando analisar os contextos de influência, produção de texto e prática do programa. Neste
sentido, centralizaremos os esforços na trajetória da formulação do programa, sua constituição,
as perspectivas do lazer e da saúde que emergem dos documentos e no contexto da prática
serão interpretadas as concepções de lazer e saúde apropriadas pelos sujeitos envolvidos no
planejamento e execução do programa. A metodologia acontecerá por meio de pesquisa
bibliográfica que buscará examinar obras e periódicos que contemplem os termos lazer, política
pública e saúde. A pesquisa documental será baseada nos documentos referentes ao programa
e suas proposições. A pesquisa de campo, por sua vez, será constituída por um estudo de caso
na secretaria de Esporte e Lazer da cidade de Congonhas/MG. Na coleta dos dados, no campo
de pesquisa será utilizada a entrevista semi-estruturada com a participação dos sujeitos
envolvidos no planejamento e execução das ações do programa. A interpretação dos conteúdos
partirão da identificação das categorias a partir dos procedimentos metodológicos estabelecidos
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por Bardin (2009) através da análise de conteúdo. Espera-se que ao final deste percurso
possamos colaborar com reflexões que qualifiquem os debates políticos e sociais relativos às
políticas públicas de promoção da qualidade de vida para a população de Congonhas/MG.
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