
 1 

COLÉGIO BRASILEIRO DE CIENCIAS DO ESPORTE 

SBPC de Natal, julho de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Trabalho Temático:  

Memórias da Educação Física e do Esporte 

 

Documento de Avaliação 

Plano de Ações (2009-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação: Meily Assbú Linhales (UFMG) 

Sub-coordenação: Maria Cristina Rosa (UFOP) 

Comitê Científico:  

 Andrea Moreno (professora UFMG),  

 Andre Luiz S. Silva (doutorando UFRGS),  

 Ana Carolina Vimieiro Gomes (pós-doutoranda UFMG),  

 Priscilla Kelly Figueiredo (professora UFS). 

 

 

 

 

 

Julho de 2010



 2 

COLÉGIO BRASILEIRO DE CIENCIAS DO ESPORTE 

Grupo de Trabalho Temático: Memórias da Educação Física  e do Esporte 

-SBPC de Natal, julho de 2010- 

 

Coordenação: Meily Assbú Linhales (UFMG) 

Sub-coordenação: Maria Cristina Rosa (UFOP) 

Comitê Científico:  

 Andrea Moreno (professora UFMG),  

 Andre Luiz S. Silva (doutorando UFRGS),  

 Ana Carolina Vimieiro Gomes (pós-doutoranda UFMG),  

 Priscilla Kelly Figueiredo (professora UFS). 

 

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. 

 

1) Apresentação 

Este documento foi especialmente preparado para o encontro do CBCE 

durante a Reunião da SBPC, em Natal/RN, em julho de 2010. As questões aqui 

apresentadas visam contribuir para o processo de avaliação e de construção 

de ações e inovações, no que se refere ao trabalho realizado pelos Grupos de 

Trabalho Temáticos (GTTs), no âmbito do CBCE. 

 Ao contribuir para este debate, esperamos que no referido encontro 

possamos aprofundar reflexões e encaminhamentos, de modo  que as 

questões técnicas e operacionais não se sobreponham àquelas de ordem 

acadêmico-científicas.  Consideramos essas reflexões prioritárias para a 

reunião geral dos GTTs com a DN. 

Esclarecemos que a análise que se segue encontra-se ancorada na 

reflexão geral de que os GTTs do CBCE, criados em 1996, durante a Reunião 

da SBPC, em São Paulo, completam 14 anos de existência, com raras 

alterações e poucos momentos de efetiva avaliação ao longo de todo este 

tempo. O que, a nosso ver, coloca o CBCE sob o risco da acomodação de 

práticas e de relações institucionais. 
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Movidos por tais preocupações, apresentamos brevemente uma 

avaliação do biênio 2007-2009 e em seguida algumas propostas e sugestões 

para o período em curso (2009-2011). 

 

2) Avaliação do GTT Memórias no período 2007-2009 e alguns 

encaminhamentos estabelecidos 

Na gestão 2007-2009 o GTT Memórias foi coordenado pela Profa. Maria 

Cristina Rosa e teve seu Comitê Científico composto por: Andrea Moreno, 

Edivaldo Gois Junior, Kátia Danailof e Marcus Aurélio Taborda de Oliveira.  

Além desse grupo de trabalho, o GTT contou também com a 

participação de um significativo comitê ampliado de trabalho, que incluía outros 

15 membros participantes, aqui apresentados por ordem alfabética:  

 Dr. Antonio Jorge Soares (UFRJ) 

 Dr. Carlos Fernando Ferreira da Cunha Junior(UFJF) 

 Dra. Carmen Lúcia Soares (UINCAMP) 

 Dra. Eustáquia Salvadora de Sousa (PUCMG) 

 Doutorando Joelcio Fernandes Pinto (PUCMG) 

 Dr. Kleber do Sacramento Adão (UFSJ) 

 Dra. Marilita Aparecida Arantes Rodrigues 

 Dr. Meily Assbú Linhales (UFMG) 

 Máster Pablo Ariel Scharagrodsky (Universidad de La Plata) 

 Ms. Priscila Kelly Figueiredo (UFS) 

 Dr. Ricardo de Figueiredo Lucena (UFPB) 

 Dra. Silvana Vilodre Goelllner (UFRGS) 

 Dr. Tarcísio Mauro Vago (UFMG) 

 Doutoranda Vera Luiza Moro (UFPR)  

 Dr. Victor Andrade de Melo (UFRJ) 

Conforme registrado em documento avaliativo elaborado pela gestão 

anterior, as principais ações concretizadas no período foram:  

 Participação do GTT na ANPUH regional (Minas Gerais), em julho de 

2008, com a elaboração da proposta e realização do Simpósio Temático 

História dos Esportes e das Práticas Corporais, coordenado por Maria 

Cristina Rosa e Andrea Moreno, com apresentação de 40 trabalhos, 
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fortalecendo a inserção e aproximação de membros do GTT em outras 

entidades científicas. 

 Participação na elaboração da proposta do Simpósio Temático História 

do Esporte e das Práticas Corporais, realizado na ANPUH nacional, em 

Fortaleza/ 2009. Proponentes (Victor Andrade de Melo, Luiz Carlos 

Ribeiro, Maria Cristina Rosa, Andrea Moreno). 

 Participação na SBPC de Campinas e encontro dos coordenadores dos 

GTTs do CBCE. 

 Realização em parceria com o Centro de Memória da Educação Física, 

do Esporte e do Lazer (CEMEF), do V Seminário do CEMEF e II 

Encontro do GTT Memórias da Educação Física e do Esporte do CBCE, 

com o tema “Pesquisa histórica: fontes e narrativas”, sendo 

apresentados 31 trabalhos, publicados nos Anais Eletrônicos (ISBN 978-

85 61537-01-2). 

 Reunião presencial do GTT no V Seminário do CEMEF e II Encontro do 

GTT Memórias da Educação Física e do Esporte do CBCE em setembro 

de 2008. 

 Colaboração, mediante a participação em comissões científicas, dos 

congressos regionais do CBCE, como o II Congresso do Sudeste e IV 

Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte. 

 Participação da comissão organizadora do Painel Comemorativo CBCE 

30 anos, em setembro de 2008. 

 Participação na escolha dos nomes para a composição da mesa 

“Informação e Documentação em Esportes e os Centros de Memória” 

realizada no CONBIDE, em dezembro de 2008, em Belo Horizonte, e 

coordenação da mesma. 

 Elaboração e entrega ao Ministério do Esporte do documento intitulado 

“Considerações iniciais para fundamentar uma proposta de uma política 

pública nacional de preservação da memória da Educação Física, do 

Esporte e do Lazer”, no II CONBIDE, em dezembro 2008. 

 Participação em Brasília, no Ministério do Esporte, em fevereiro de 2009, 

de uma reunião para se pensar ações para fomentar e estimular a 
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criação de museus e centros de memória nas áreas da Educação Física, 

Esporte e Lazer. 

 Construção da programação do GTT para o CONBRACE 2009. 

 Atendimento de demandas da DN. 

 Debates virtuais realizados por meio da lista de discussão do Comitê 

Ampliado. 

Algumas fragilidades foram também percebidas no decorrer dos trabalhos. 

Entre elas merecem ressalva:  

 Na relação da DN com os GTTs. Um exemplo é a ficha de avaliação dos 

GTTs entregue aos coordenadores por ocasião do CONBRACE de 

Salvador, em que não há um campo específico para avaliar a relação 

entre essas duas instâncias do CBCE, como se o trabalho dos GTTs 

fosse isolado. 

 No pouco diálogo da DN com os GTTs em ações importantes, como 

estabelecimento do calendário do CONBRACE (período de submissão 

de trabalho, tempo para parecer etc.), composição das mesas do 

CONBRACE, escolha dos membros para o prêmio do CBCE, entre 

outras. 

 Na não resposta pontual da DN da sugestão do professor Pedro Luiz 

Moreno Martinez para compor uma mesa ou conferência no congresso 

de 2009. 

 A não sistematização pela coordenação geral dos GTTs das decisões 

estabelecidas durante a SBPC de 2008. 

 No processo de submissão e avaliação dos trabalhos enviados para os 

GTTs, pelo SOAC, entre as quais destacamos p. ex.: a) insuficiência das 

orientações para utilização do sistema; b) comprometimento do sistema 

do duplo cego, uma vez que muitos trabalhos foram para os pareceristas 

com a identificação dos autores; c) retorno de e-mails enviados aos 

autores dos trabalhos; não recebimento pelos autores de e-mails 

enviados pelo GTT. 

 Superficialidade da reunião de transição entre os coordenadores de GTT 

2007/2009 e aqueles que acabavam de ser eleitos em Salvador. Boa 
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parte do tempo deste encontro foi tomada por questões técnicas e 

operacionais. 

Parece-nos necessário evidenciar que muitos destes problemas 

apresentaram-se como fator de desmotivação entre os membros do GTT, 

gerando, inclusive, uma expressiva ausência de pesquisadores membros do 

Comitê Ampliado durante o CONBRACE de Salvador em 2009. 

Outros fóruns científicos tem se apresentado como acolhedores e mais 

atrativos aos debates relativos à Memória e à História das práticas corporais e 

dos esportes. 

 

3) Perspectivas de continuidade 

Além das ações efetivadas e das fragilidades aqui registradas, 

ressaltamos que outras ações foram planejadas e algumas já iniciadas, 

merecendo ser desenvolvidas, constituindo-se como pontos de continuidade 

para essa nossa gestão 2009-2011. São elas:  

 Mapeamento de grupos de pesquisa e da diversidade de projetos em 

andamento 

 Mapeamento dos Centros de Memória 

 Instituição do boletim do GTT 

 Efetivação da página do GTT na página do CBCE 

 Potencialização das ações em rede com outras entidades científicas 

(especialmente a ANPUH e a SBHE), grupos de pesquisas e grupos de 

trabalho do CBCE e de outras instituições.  

 Intervenção junto ao Ministério do Esporte para o término da elaboração 

do Edital para Museus e Centros de Memória da Educação Física e do 

Esporte e ajudar na efetivação de sua publicação bem como trabalhar 

para que seja finalizada a elaboração do documento que diz sobre a 

política de preservação da memória da Educação Física, do Esporte e 

do Lazer 

Além destas ações internas e específicas ao trabalho do GTT Memórias, 

outros pontos foram analisados para a composição deste documento: 
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3.1) Quanto ao próximo CONBRACE, no último dia 03 de julho de 2010 

enviamos à DN as seguintes sugestões: 

Sobre a estrutura e as atividades do XVII CONBRACE:  

Sugerimos a supressão das Mesas-Redondas, mantendo apenas 01 

Conferência de Abertura e 01 Conferência de Encerramento. 

Em contrapartida, sugerimos: 

a) Que, no âmbito dos GTTs, sejam realizadas mesas redondas 

para debate temáticos mais pontuais (garantido a cada GTT a 

possibilidade de indicar 01 convidado - nacional ou internacional). 

b) Que possamos também viabilizar atividades integradas entre 

GTTs. 

Consideramos que tais estratégias qualificam o espaço dos GTTs e, por 

decorrência, o avanço do debate acadêmico-científico, finalidade principal do 

CONBRACE.  

Por certo, os custos operacionais com a vinda de convidados de outros 

países precisarão ser equacionados e academicamente justificados pelo efetivo 

trabalho de internacionalização da produção que circula no GTT. Serviços de 

tradução simultânea devem ser evitados. 

Sobre a construção operacional do Congresso:  

Sugerimos que o CBCE/DN possibilite um encontro de trabalho dos 

coordenadores dos GTTs, no primeiro semestre de 2011, de modo a minimizar 

os problemas recorrentes no processo de seleção de trabalhos e de 

organização de programações. 

  

 3.2) Quanto ao trabalho de articulação entre GTTs, Coordenação Geral 

dos GTTs e DN, a experiência acumulada nos permite apresentar as 

seguintes propostas: 

- Efetivar a elaboração e acompanhar os planos de trabalhos dos GTTs. 

- Potencializar o debate entre DN e coordenadores dos GTTs em lista 

específica, evitando dispersão de informações e agendas. Avaliamos que tem 

havido um retrocesso neste fluxo de comunicação. 

- Viabilizar as ações asseguradas aos GTTs no Regimento, especialmente no 

Capítulo IV – Das Atribuições. 

- Aproximar a direção científica do CBCE dos GTTs,  
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- Buscar maior continuidade dos trabalhos entre uma gestão e outra. 

- Sugerimos que para ser coordenador(a) de GTT, que a pessoa já tenha 

participado do comitê científico de algum GTT. 

- Realizar reunião presencial dos coordenadores dos GTTs antes do início dos 

trabalhos do CONBRACE. 

- Refletir sobre a necessidade dos grupos de trabalho serem fixos ou se é 

interessante e importante avaliar a pertinência de criação de outros grupos de 

trabalho conforme a demanda dos pesquisadores. Refletir também formatos 

mais flexíveis de composição de grupos de trabalho 

- Permitir a submissão de trabalhos pelo(a) coordenador(a) para qualquer GTT. 

- Criar mecanismos institucionais para que seja preservada a memórias dos 

GTTs, atribuindo às diferentes instâncias do Colégio as responsabilidades com 

a preservação dos documentos. 

 

 4) Plano de Ações proposto para o GTT Memórias no período 2009-2011 

ATIVIDADES 

PROPOSTAS 

PARTICIPA

NTES 

200

9 

2010 2011 

out 

nov 

dez 

jan 

fev 

mar 

abr 

mai 

jun 

jul 

ago 

set 

out 

nov 

dez 

jan 

fev 

mar 

abr 

mai 

jun 

juj 

ago 

set 

Elaboração da 

avaliação 2007-

2009 

Cood do 

GTT  

2007-2009 

***        

Primeiros contatos 

com Coord. Geral 

dos GTTs e com 

DN  

DN, Coord 

geral de 

GTTs, 

Coords do 

GTT 

 ***       

Elaboração de 

contribuições à 

org. do próximo 

CONBRACE 

Comitê 

científico do 

GTT 

  *      

Elaboração do Comitê    *     
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doc.  de avaliação 

e do plano de ação 

do GTT 

científico do 

GTT 

Colaboração na 

org. dos 

Congressos 

Regionais  

Comitê 

científico do 

GTT 

   *** *    

Participação nas 

atividades do 

CBCE durante a 

SBPC  

Coordenador

a do GTT 

   *     

Reunião do GTT  

em BH durante o 

VI Seminário do 

CEMEF  

Comitê 

científico e 

comitê 

ampliado  

   *     

Retomada do 

diálogo com o 

comitê ampliado 

do GTT  

Comitê 

científico e 

comitê 

ampliado do 

GTT 

   ** *** *** *** *** 

Criação da página 

do GTT, vinculada 

ao sítio do CBCE 

Comitê 

científico do 

GTT  

   **     

Alimentação da 

pag. do GTT com 

informes, artigos, 

etc 

Comitê 

científico e 

comitê 

ampliado do 

GTT 

    *** *** *** *** 

Levantamento dos 

Grupos de 

pesquisa afins ao 

GTT e dos Centros 

de Memória  

Comitê 

científico e 

colaboradore

s 

   ** ***    
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Org. do GTT no 

CONBRACE 

(seleção de 

trabalhos, 

divulgação de 

result.) 

Comitê 

científico e 

comitê 

ampliado do 

GTT 

     *** *** *** 

Org. e coord. dos 

trabalhos  durante 

o CONBRACE  

Comitê 

científico do 

GTT 

       ** 

Elaboração do 

relatório final da 

gestão 2009-2011 

Coordenador

a do GTT 

       * 

 

 


