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Introdução: Após o Brasil ser escolhido como sede dos dois maiores eventos esportivos
com dimensões econômicas e midiáticas globais – e por esses fatores caracterizados
como megaeventos esportivos - discussões e reflexões acerca desta temática
disseminaram-se por diversas áreas em todo o país. Tais discussões recaem também no
âmbito acadêmico, trabalhos científicos apontam aspectos sociais positivos e negativos
decorrentes da realização dos megaeventos esportivos. Dentre estes, há pouca incidência
de estudos que abordem diretamente os legados de megaeventos esportivos ao contexto
acadêmico e ao âmbito escolar, especificamente na área da Educação Física escolar.
Objetivo: Comparar e analisar o entendimento de professores e acadêmicos da área da
Educação Física escolar referente aos megaeventos esportivos e seus possíveis legados.
Metodologia: O estudo caracteriza-se por ser de natureza qualitativa e de cunho
exploratório. Os dados serão analisados por meio da Análise de Conteúdo (BARDIN,
2009). Resultados: Este trabalho encontra-se em fase inicial e visa levantar e relacionar
características de dois estudos concluídos na cidade de Maringá – um com professores
de Educação Física da rede municipal e outro com acadêmicos de licenciatura em
Educação Física da UEM – que se referem a temática dos megaeventos esportivos. Tais
estudos recorrem-se ao entendimento de ambos os públicos sobre a temática dos
megaeventos esportivos e a discussão por legados materiais, e sobretudo, legados
imateriais esportivos educacionais. Conclusão: O estudo visa contribuir para a discussão
acerca dos megaeventos esportivos e seus possíveis legados buscando uma relação com
o âmbito educacional, e em específico com a discussão desta temática nas aulas de
Educação Física no ambiente escolar.
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