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Este tão esperado volume veio contribuir para o debate crescente da globalização da
sociedade em que se vive hoje, moldada pela economia, tecnologia, tele-comunicações e
também pelo esporte. Este livro mostra os resultados de um longo trabalho de investigação
científica no campo do Esporte para Todos (SFA). Trata-se de um gigantesco banco de dados
no qual informações sobre recursos nacionais de cada país estão prontas para serem usadas
como

referência

por

alunos,

pesquisadores,

legisladores,

líderes

esportivos

e

administradores. É um dos maiores estudos comparativos jamais realizados na área do
esporte contando com a análise detalhada da participação de cada um dos 36 países dos
cinco continentes na área do SFA. Os 87 autores utilizaram uma abordagem padrão em
todos os capítulos, incluindo os dados coletados de casos nacionais de história, gerência e
cultura do esporte assim como interpretações de marketing, patrocínio, finanças, públicoalvo, locais para a prática de atividades físicas, estratégias de intervenção, e mudanças
sociais relacionadas à promoção de uma vida ativa. Esta abordagem multicultural oferece
significado adequado para as práticas de cada país, incentivando a pesquisa em temas
específicos das atividades físicas para a saúde e para o lazer, tanto nas situações sociais
mais favorecidas quanto nas menos favorecidas. O livro também fornece dados concretos
sobre a contribuição do SFA para os Jogos Olímpicos através da experiência empírica, em
alguns casos mostrando uma combinação criativa das duas maiores, mas contrastantes
ideologias do esporte, onde se verificam desempenho e excelência de um lado, e
participação e inclusão no outro.

O capítulo final apresenta fundamentos para a área do

SFA, que tem sido recentemente negligenciada por teóricos, exatamente quando as
atividades físicas têm se tornado um assunto chave para uma melhor qualidade de vida em
qualquer parte do mundo. Este volume será do interesse de alunos e especialistas das
ciências do esporte, promoção da saúde e estudos de lazer tanto quanto do leitor comum.

