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O GTT Recreação e Lazer passa por um período de transição. Em 1997 e 1999, 

especialmente, o GTT abrigava alguns pesquisadores de ponta, nacionalmente 

reconhecidos na temática; além de uma série de ‘jovens’ pesquisadores iniciando suas 

carreiras. 

Com o tempo, o público do GTT foi se modificando e, nos últimos anos, tem-se 

visto uma saudável alternância de pesquisadores seja como conferencistas, 

apresentadores de trabalhos ou como membros do Comitê Científico. Estes novos 

pesquisadores, a exemplo dos primeiros membros dos GTT, tem-se estabelecido e 

recebido reconhecimento nacional e internacional por suas contribuições ao campo, 

ampliando e avançando os estudos da temática em relação aos pioneiros. 

Fruto desta dinâmica há um debate estabelecido e praticamente definido, de que 

o título do GTT deva ser alterado, bem como sua ementa, a fim de atender estes 

‘novos tempos’. 

Outro aspecto da atualidade determinante nas ações do GTT é que grande parte 

destes pesquisadores, são líderes ou membros de grupos de pesquisas e professores 

de pós-graduação. Isto tem gerado uma carga de trabalho bastante ampla, dificultando 

o esforço voluntário que o CBCE requer. Assim, em especial nesta gestão 2009-2011, 

houve algumas dificuldades as quais não conseguimos superar da maneira que 

desejávamos. 

Desta forma, o esforço do Comitê Científico desta gestão concentrou-se na 

tarefa de avaliação das submissões e na proposição das mesas internas ao Conbrace 

2011, não tendo havido outras atividades/ações específicas ao longo da gestão. 



Apesar disto, os membros do GTT, ao participarem de eventos, encontros e 

debates, sempre destacaram sua vinculação ao CBCE e ao GTT, ressaltando a 

importância da entidade para o cenário científico nacional da Educação Física/Ciências 

do Esporte, bem como, em algumas situações, para o cenário da América Latina. 

Em termos de números, o GTT recebeu 46 submissões de trabalhos para o Conbrace, 

dos quais 21 foram apresentados. 

O GTT ainda realizou duas mesas internas durante o Conbrace: uma em 

parceria com o GTT Atividade Física e Saúde e outra com o GTT Comunicação e 

Mídia. 

Ao final do Conbrace 2011 um novo comitê foi eleito, com a permanência de 

dois membros do comitê anterior e a inclusão de novos colegas. 
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