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Ementa: Estudos das diferentes manifestações dos campos da Educação 

Física e do Esporte voltados para a preservação da memória e que tenham por 

base suportes teórico-metodológicos de diferentes campos disciplinares e suas 

relações com a história como processo. 

 

Apresentação 

 Durante a realização do XVII CONBRACE, em Porto Alegre, o GTT 

Memórias realizou reunião geral, no dia 15 de setembro de 2011, com 

propósito avaliar o biênio 209-2011, eleger um novo grupo coordenador e 

traçar linhas de continuidade para o trabalho. Nesta atividade estiveram 

presentes as coordenadoras do GTT (Meily, Maria Cristina), membros do 

Comitê Científico (Andre, Ana Carolina, Priscilla) e vários pesquisadores 

participantes do Grupo.  

 Os participantes realizarão uma avaliação do Biênio que encerrava e da 

organização do XVII Conbrace. Posteriormente foi feita a eleição do novo grupo 

coordenador e a apresentação de algumas sugestões para um novo plano de 

ações. No formato de tópicos, os itens avaliados são apresentados a seguir. 

 

Avaliação do Biênio (2009-2011) 

Encontramos dificuldades para cumprimento de algumas ações previstas no 

plano de trabalho (ver documento proposta), especialmente aquelas relativas à 

página do GTT, o mapeamento dos grupos de pesquisa e a articulação com 



outras entidades científicas. Também ressaltamos problemas no processo de 

comunicação entre GTTs e Direção Nacional do CBCE comprometendo a 

fluidez do trabalho. Destacamos como bastante positiva a nossa participação 

na reunião de GTTs realizada em Natal/RN durante a SBPC de 2010. Neste 

encontro muitas propostas foram estabelecidas  embora o mesmo não tenha 

acontecido com a efetivação ( ver relatório síntese). Realizamos também uma 

reunião ampliada do GTT, por ocasião do Seminário do CEMEF, em Belo 

Horizonte, no mês de agosto de 2010. 

Conforme apresentado na abertura dos trabalhos do GTT durante o XVII 

Conbrace, destacamos as atividades previstas no plano, sinalizando as que 

foram efetivadas ou não. 

 

 Elaboração da avaliação 2007-2009 SIM 

 Primeiros contatos com Coord. Geral dos GTTs e com DN  SIM  

 Elaboração de contribuições à org. do próximo CONBRACE SIM  

 Elaboração do documento de avaliação e do plano de ação do GTT SIM  

 Colaboração na org. dos Congressos Regionais NÃO (sem demanda) 

 Participação nas atividades do CBCE durante a SBPC SIM  

 Reunião do GTT  em BH durante o VI Seminário do CEMEF  SIM  

 Retomada do diálogo com o comitê ampliado SIM  (apenas para o 

conbrace)  

 Criação da página do GTT, vinculada ao sítio do CBCE NÃO  

 Alimentação da pag. do GTT com informes, artigos, etc NÃO  

 Levantamento dos Grupos de pesquisa afins ao GTT e dos Centros de 

Memória NÃO  

 Org. do GTT no CONBRACE (seleção de trabalhos, divulgação de 

result.) SIM  

 Org. e coord. dos trabalhos  durante o CONBRACE SIM  

 Elaboração do relatório final da gestão 2009-2011 SIM  

 

Avaliação do XVII Conbrace 

De modo geral, avaliamos como positivo o processo de organização do 

Conbrace, embora algumas dificuldades tenham sido identificadas. 

Ressaltamos a melhoria do SOAC, melhor ajustado às exigências de um 



evento do porte do Conbrace. Também nos pareceu importante a exigência de 

pareceres (aprovando ou reprovando) os trabalhos submetidos. Também o 

nosso destaque para o grupo técnico de apoio, sempre disponível na solução 

de impasses. Os pareceristas do GTT Memórias foram pontuais no 

cumprimento dos prazos estabelecidos, o que permitiu uma boa conclusão da 

tarefa no prazo previsto. 

Sobre o congresso e sua realização pontuamos: 

 Baixa presença de pesquisadores de referência nas sessões do GTT; 

 Problemas na sala inicialmente prevista para os trabalhos. Mas com a 

mudança realizada, no novo espaço nos atendeu plenamente; 

 Alguns colegas avaliaram como negativa a saída dos pôsteres de 

“dentro” do GTT como vinha sendo realizado. Neste ano foi tomamos a 

decisão de apresentar os pôsteres do GTT Memórias no mesmo formato 

dos demais, em sessão ampla e conjunta com os demais GTTs; 

 Questionou-se também a ausência dos resumos no caderno de 

programação do evento. 

 Com muita ênfase, foi destacada a pertinência da internet móvel e livre 

no local do congresso. 

 Também ressaltamos a positividade do trabalho realizado por nosso 

conferencista convidado, o Prof. Vinícius Terra, qualificando os debates 

no âmbito do GTT. 

 Por fim destacamos que TODOS os trabalhos do GTT foram 

apresentados, não tivemos nenhuma ausência. 

 

Eleição da nova coordenação e comitê científico 

Em um clima de bastante diálogo e colaboração foi realizada a escolha no 

grupo de trabalho para o próximo biênio. Com a participação de alguns 

membros de gestões anteriores e a chegada de novos colegas, ficou assim 

estabelecido: 

 Coordenação: Edivaldo Góes Junior 

 Vice Coordenação:Ana Carolina Vimieiro Gomes 

 Comitê Cientifico:  André Luiz S. Silva; Sergio Roberto Chaves Júnior, 

Elisangela Chaves, Vinicius Terra, Gustavo da Silva Freitas 



 

Propostas de ações 

 Retomada do diálogo com o comitê ampliado do GTT por meio de lista 

de discussão 

 Articulação do trabalho do GTT com os Centros de Memória 

 Implantação da página do GTT no sitio do CBCE 

 Estudo de viabilidade e proposição de mesas de comunicação 

coordenada no próximo conbrace 

 Levantando da produção na área temática da história da EF & Esportes 

 Produção de um livro eletrônico 

 Realização de um evento do GTT no ano de não conbrace 

 Rever a apresentação oral para os pôsteres. 

 

Desejamos aos colegas uma boa gestão! 


