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Ações desenvolvidas no período

 O GTT conseguiu manter comunicação permanente entre os seus membros e

entre o GTT e a DN (informes, discussões e deliberações).

 Estabeleceu uma agenda de compromissos para o GTT perante a atual gestão do

CBCE.

 Deu continuidade a uma discussão iniciada no XVII CONBRACE sobre

mudanças no nome e na ementa do GTT, conseguindo viabilizar junto a DN os

trâmites para a mudança da ementa e da nomenclatura do GTT.

Nome sugerido: Lazer e sociedade. Ementa sugerida: "Estudos de ordem

conceitual e/ou empírica sobre o lazer e possíveis articulações com temáticas

afins, vinculados às práticas e problemas da Educação Física e Ciências do

Esporte, em interface com as Ciências Sociais e Humanas".

Justificativa: O campo de estudos do lazer vem ao longo dos anos se

modificando e se articulando com a sociedade das mais diversas formas. Sob a

análise do comitê cientifico desse GTT, a nomenclatura Recreação e Lazer e sua

respectiva ementa, não condizem com as modificações e articulações

supracitadas, dando ao GTT um viés restrito. Dessa forma, o grupo de

pesquisadores que compõe esse GTT se articulou no último CONBRACE em

Porto Alegre e decidiu por unanimidade solicitar tais alterações.

 O  GTT participou informalmente dos seguintes eventos: em 2011: I Congresso

de Educação Física (Ilhéus / Bahia), II Seminário Regional de Discussão

Curricular da Rede Estadual de Educação e III Semana de Educação Física da

Universidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus / Bahia). Em 2012: Lazer em

Debate 2012; Congresso de Países de Língua Portuguesa 2012.

 Os membros do GTT (via eventos e outros) têm estabelecido contato com outros

pesquisadores da área do lazer com o objetivo de aproximá-los do GTT.

 O GTT está realizando diagnóstico de seu funcionamento nos últimos 5

CONBRACEs (mediante análise dos trabalhos apresentados) para melhor



avaliação de questões como a inserção do GTT nas diversas regiões do país e o

perfil dos pesquisadores que têm procurado o GTT para exporem suas pesquisas.

 Os membros do GTT têm se envolvido na organização e avaliação de trabalhos

dos Congressos Regionais do CBCE. O GTT estará presente na programação do

CBCE durante a reunião da SBPC.
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