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1) APRESENTAÇÃO: 

Neste relatório, sintetizo as atividades das quais participei, dentre as 

previstas na programação do CBCE, durante a 62ª Reunião Anual SBPC de 

2010.  

Os encontros específicos de GTTs foram conduzidos pela Profa. Beleni  

(coordenadora geral de Gtts) e os demais – que envolviam também as 

Secretarias Estaduais e/ou o público ampliado – foram dirigidos por outros 

membros da DN do CBCE. Além destas reuniões específicas, participei 

também de algumas mesas e debates promovidos pela entidade na 

programação geral desta 62ª Reunião Anual. 

Ressalto como muito positivo o fato da Priscilla (do nosso Comitê)  estar 

presente no evento, pela Secretaria de Sergipe. Sua companhia me ajudou a 

qualificar a interlocução relativa ao GTT Memórias! 

 

2) NUMERO DE ENCONTROS REALIZADOS:  

Ao longo da semana de trabalho foram realizados 10 encontros de 

trabalho que demandaram uma presença efetiva dos coordenadores de GTTS.  

Além destes, as outras atividades previstas na programação também contaram 

com a participação de vários coordenadores, estabelecendo-se como 

momentos importantes para a continuidade das reflexões do grupo. 

 

3) GTTS PARTICIPANTES:  

 Em sua maioria os coordenadores estiveram presentes, o que qualificou 

sobremaneira os debates e a construção de propostas. Alguns coordenadores 

ainda não se conheciam pessoalmente e, assim sendo, esta semana de 
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trabalho foi fundamental para as aproximações, os debates e a possibilidade de 

construção partilhada das ações.  

Foi possível reconhecer as parcerias e possibilidades de envolvimentos 

de cada coordenador de GTT com a tarefa em questão. A participação dos 

representantes dos GTTS nas reuniões realizadas encontra-se estabelecida do 

quadro a seguir. 

 

GTTS Coords. Participação 

Gtt 01 – Atividade Física e Saúde Mª Isabel 

(RN) 

Parcial  

Gtt 02 – Comunicação e Mídia Gustavo 

(RS) 

Em todos os encontros 

Gtt 03 – Corpo e Cultura Joelma (PA) Em todos os encontros  

Gtt 04 – Epistemologia  Márcia (SP) Em todos os encontros 

Gtt 05 - Escola Lívia 

(PE/PB) 

Em todos os encontros 

Gtt 06 – Form. profissional e 

mundo do trab. 

Roseli (PR) Em todos os encontros 

Gtt 07 – Memórias da EF & 

Esportes 

Meily (MG) Em todos os encontros 

Gtt 08 – Movimentos Sociais Nair (BA) Parcial - substituída por 

Marcelo (PA) em alguns 

encontros 

Gtt 08 – Política Pública  Sávio (PE) Ausente - representado 

por Silvana (MA) em 

alguns encontros 

Gtt 10 – Recreação e Lazer  Beto (GO) Parcial 

Gtt 11 – Treinamento Esportivo Alexandre 

(DF) 

Parcial 

Gtt 12 - Inclusão e diferença  Graça (ES) Em todos os encontros  

 

4) SÍNTESE DE CADA UM DOS ENCONTROS: 

Segunda feira, dia 26: 
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8h - Reunião da DN com GTTs e Secretarias 

Atividade de boas vindas, informes sobre os trabalhos, homenagem ao 

Prof. Atos, do RS, falecido dias antes. 

Essa reunião foi coordenada pelo Leo, Presidente, que ressaltou 

elementos importantes relativos ao caixa do CBCE. Circunstância que indica 

ser o tema financeiro um elemento a balizar os processos de tomada de 

decisões. 

 

9:30 - Reunião da DN com Gtts 

Apresentação dos relatórios e dos planos de trabalho de cada GTTs. 

Além dos coordenadores de GTTs presentes e da Beleni, coordenadora 

geral de GTTs, também participaram desta reunião o Alexandro (diretor 

cientifico) e a Dulce (vice-presidente). Cada GTT apresentou suas avaliações  

e perspectivas. Alguns apresentaram também as dúvidas relativas ao trabalho 

em curso, já que estão na atividade pela primeira ver.  

No momento de apresentação do GTT Memórias, entreguei uma cópia 

impressa do nosso documento para cada um dos presentes. Em minha fala 

ressaltei todos os pontos considerados essências pelo nosso comitê científico. 

A nossa avaliação foi bem aceita por todos. 

Ressalta-se que, dado o fato de que os GTTs farão 15 anos no próximo 

CONBRACE, sugeri ao grupo pensar uma exposição  a ser preparada para o 

evento. Propus consultar o CEME (em especial à Silvana) sobre a possibilidade 

de construção partilhada deste projeto. A proposta foi acolhida pelos colegas. 

Nessa reunião, o tempo ficou bastante apertado. Mas optamos por 

continuar a conversa nos outros momentos previstos. 

 

10:30 Reunião da DN com GTTs e Secretarias 

Nesta reunião realizamos a “recorrente” discussão sobre qual é o papel 

das Secretarias e qual é o papel dos GTTs. (Os parceiros de trabalho vão 

mudando e o assunto permanece!) 

Ressaltamos a idéia de que os GTTs devem estar à disposição das 

secretarias para auxiliar nos processos de organização de encontros estaduais 

e regionais. Todavia, as Secretarias têm também autonomia para demandar ou 

não a participação dos GTTs. Também foi indicado que os eventos regionais e 
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locais não precisam, necessariamente, reproduzir a mesma estrutura de GTTs 

existente no âmbito nacional. Podem “inventar” novos formatos. 

 

15:30 – Mesa redonda sobre Mídia e políticas publicas de esporte. 

 

18:00 - Reunião da DN e da comissão de preparação do próximo 

CONBRACE com GTTs e Secretarias 

A comissão de trabalho do próximo CONBRACE (coordenada pelos 

professores Stigger e Fabre) apresentou o plano de ação já existente para o 

evento que será realizado em setembro de 2011. Alguns dos presentes 

ressaltaram o compromisso do grupo do RS com o evento e o fato de que a 

realização do CONBRACE na própria universidade parece mais próxima da 

nossa realidade financeira e operacional.  Outros assuntos levantados foram: o 

número de mesas-redondas, a parte internacional do evento (o CONICE), o 

problema acústico do ginásio da ESEF, as propostas de hospedagem e 

alimentação.  

As Secretarias e GTTs enviarão posteriormente outras contribuições ao 

projeto, por meio da DN. 

 

 Terça-feira, dia 27 

9:00 – Reunião com o Diretor Científico (Alexandro) para apresentação 

das primeiras proposições para o Fórum de Pós-Graduação 

Este horário não estava previsto na programação. Foi solicitado pelo Alexandro 

para anúncio das primeiras idéias relativas ao Fórum. Os participantes da 

reunião também fizerem algumas sugestões. 

Proposições anunciadas pelo Alexandro: 

 Evento em março de 2011, em Florianópolis; 

 Esforço de convocação de todos os coordenadores de programa da área 

da EF; 

 Ampliação da participação para professores, alunos e secretários destes 

programas; 

 Participação dos coordenadores de GTTs do CBCE na atividade. 

Fiz uma proposta de que fosse realizada uma mesa redonda com 

pesquisadores do CBCE que atual em outros programas de pós, que não os da 
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EF. Desse modo poderíamos ter um parâmetro ampliado da demanda de 

capacitação existente entre os pesquisadores da EF, acolhida por outras áreas, 

especialmente no que se refere às humanidades. 

Os debates sobre este assunto continuaram na 5ª feira. 

 

10:30 – Conferencia do prof.  Elenor Kunz sobre Educação Física, Projeto 

Olímpico e Papel Social. 

 

15:30 – Reunião da DN com GTTs e Secretarias para discussão do SOAC 

O professor Ari Lazzarotti apresentou o Sistema e consultou os 

participantes sobre sugestões e encaminhamentos. Esclareceu que o SOAC 

pode sim ser sofisticado, mas que isso implica investimento financeiro do 

CBCE nesta ação. Foram feitas várias proposições, que foram assim 

sistematizadas (pelo Guego): 

1 - Criação de tutoriais para autores, coordenadores de gtts e avaliadores e 

que esses sejam amigáveis (bonitos) e fáceis de serem entendidos, 

contribuindo com o processo de aprendizagem;  

2 - Criação de um sistema de erros, por exemplo: quando da inclusão dos 

metadados em português, se não forem completado os metadados em 

inglês o sistema aponta o erro;  

3 - Criar um e-mail ao final da submissão informando que o processo foi 

finalizado com sucesso e que a mensagem seja direcionada 

automaticamente para a caixa de e-mail do autor;  

4 – Na fase de inscrição e avaliação de trabalhos do CONBRACE contratar 

um profissional para dar suporte para os autores e também investir em 

desenvolvimento do sistema com recursos da organização do evento;  

5 - Criar e-demos (demonstrações eletônicas) para os coordenadores de 

gtts e avaliadores, antecedendo o CONBRACE  

6 - Criar um sistema de contagem de caracteres tanto no espaço do resumo 

como no espaço de inserção do texto, para que não passe dos limites 

apresentado nas normas;  

7 - Verificar possibilidade de evitar erros com a barra de rodagem, pois ao 

escolher um gtt, se o autor não estiver atento, pode fazer rodar a página 
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com o mouse, mudando sem querer o gtt e, dessa forma, seu trabalho pode 

ser recusado;  

8 - Criar um plugging de geração de certificado de avaliação 

automaticamente no perfil, para ser impresso pelos avaliadores;  

9 - Criar mensagem informando o nível de desenvolvimento do SOAC para 

todos os sócios, dos seus limites e dos avanços, para que os mesmos 

acompanhem o seu processo de consolidação;  

10 - Encontrar uma solução para omitir a identificação dos autores nos 

trabalhos com menos erros que nos congressos passados.  

 

18:30 - Reunião da DN com GTTs e Secretarias para discussão para 

discussão da natureza científica do CBCE 

Proposto pelo GTT epistemologia, este encontro caracterizou-se por 

uma retomada de toda aquela discussão realizada na SBPC de Florianópolis 

em 2006. Algumas pessoas presentes sinalizaram a necessidade de 

flexibilização da estrutura dos GTT. Também feita uma recuperação de todos 

estes momentos e fazer do debate desde a fundação dos grupos em 1996. Não 

houve votação de propostas, apenas o encaminhamento de que a conversa 

sobre os Grupos de Trabalho Temático precisa continuar. 

 

 Quarta-feira, dia 28 

08:30 - Reunião da DN com GTTs para construção dos primeiros 

encaminhamentos para o CONBRACE. 

No início desta reunião os coordenadores presentes reafirmaram a 

disponibilidade para colaborar com os eventos regionais de 2010. Ressaltaram 

também como um grande avanço a possibilidade de um encontro presencial de 

GTTs em março de 2011. 

Sobre o próximo CONBRACE, foi estabelecido que o número de 

palavras do resumo fosse ampliado de 100 para 200, pelos problemas vividos 

um último processo.  

Ressaltamos também a necessidade de que a apresentação de posters 

não seja feita em horário de almoço, pois esvazia muito a presença do público. 

Para os GTTs que recebem um volume grande de trabalhos, foi cogitada 

a possibilidade de realização de 02 salas simultâneas de apresentação de 
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trabalhos. Sugerimos também que a eleição das próximas coordenações e 

comitês não fique para o final do evento, pois produz um esvaziamento do 

debate.  

Sugeriu-se inclusive que tal ação seja antecipada em relação à data do 

evento, uma espécie de previa entre os pesquisadores vinculados a cada GTT. 

Os coordenadores propuseram que uma das grandes mesas do 

CONBRACE seja substituída por um conjunto simultâneo de pequenas mesas 

construídas e coordenadas de modo articulado, entre os GTTs. Fizemos um 

rico exercício de pensar possíveis temas de conexão. As idéias surgidas estão 

no quadro abaixo e deverão ser apreciadas pelos Comitês Científicos de cada 

um dos GTTS, ainda no mês de agosto. 

 

Temas gerais...  Gtts proponente Gtts 

convidados 

Formação profissional em 

educação física / diretrizes 

curriculares 

Formação 

profissional 

Políticas 

públicas 

Epistemologia 

Articulação entre M. Sociais e 

políticas publicas 

Movimentos Sociais Política pública 

A problemática da relação T & P 

em perspectivas 

Epistemologia ? 

Corpo, escola e inclusão Inclusão e diferença Escola 

Corpo e Cultura 

A educação do corpo e a produção 

histórica dos padrões de 

rendimento e de exclusão/seleção... 

Memórias Inclusão e 

diferença 

Treinamento 

A EF na escola e as suas 

(re)formas.. 

Memórias Escola 

Lazer e vida ativa... Recreação e Lazer At. Física e 

Saúde 

Mídia 

A memória da produção cientifica  Memória Comunicação e 

mídia 
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Mídia e mega eventos Comunicação e 

mídia 

// 

 

15:30 – Mesa Redonda sobre formação e intervenção pedagógica com prof. 

Valter Bracht e João Carlos Teatine da CAPES 

 

18:30 – Reunião da DN com todos os associados para apresentação do 

Relatório do CONBRACE/2009. 

A coordenação geral do CONBRACE de Salvador fez uma apresentação 

de seu relatório final. Foi apresentado um vídeo do evento e, uma cópia do 

mesmo, distribuída para cada GTT e Secretaria. Foi anunciado que o evento 

não gerou nenhum prejuízo financeiro para o CBCE. 

OBS: sobre este ponto fiquei pensando posteriormente que, além de não 

gera prejuízos, os CONBRACES deveriam gerar algum lucro quando recebem 

expressivos financiamentos públicos e arrecadam inscrições. Talvez essa seja 

uma estratégia financeira para a “sobrevivência da entidade” nos anos sem 

CONBRACE. Talvez eventos feitos de formas mais modesta e mais articulada 

com as universidades favoreça essa preocupação.  

 

 Quinta-feira, dia 29 

16:00 - Mesa Redonda organizada pelo GT Inclusão e diferença  

 

18:30- Reunião para estabelecimento das diretrizes para o Fórum de Pós-

Graduação 

 Esta foi a última reunião que envolveu GTTs e Secretarias. Foram 

retomados alguns pontos daqueles anunciados na reunião de terça-feira. Como 

havia um número maior de pessoas, alguns temas foram re-discutidos.  

Os presentes construíram um indicativo de que o evento começasse na 

tarde de uma quinta-feira e encerrasse na manhã de sábado, perfazendo um 

total de 04 turnos de trabalho. Nesse caso a reunião especifica de GTTs 

aconteceria no dia anterior ao início do Fórum. 

Em linhas gerais, não se avançou muito do que já havia sido proposto. 

Um desenho mais detalhado da programação será construído pelo DN, 

coordenado pela Diretoria Científica. 
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OBS: vale comentar que nesta reunião os “ânimos” estavam um pouco 

exaltados. Alguns episódios de tensionamentos pessoais permearam o debate. 

Talvez indicando que já era hora de ir para casa!!!!  

De todo modo, ressalto que tais estranhamentos (bastante comuns no 

CBCE) não deveriam eclipsar a qualidade dos debates e proposições que 

foram construídos ao longo da semana de muito trabalho. 

 

 Sexta, dia 30 

Sem programação específica de gtts... Retorno dos participantes. 

 

5) ENCAMINHAMENTOS CONSTRUÍDOS: 

Destaco abaixo 06 pontos que considero os principais encaminhamentos 

construídos. Eles fazem avançar sobremaneira o trabalho da entidade 

científica, tanto no âmbito da articulação interna das diferentes instancias (DN, 

Secretarias e GTTs) quanto na promoção de eventos e ações externas. 

 Maior aproximação com as secretarias – num primeiro momento em 

função da realização dos encontros regionais; 

 Possibilidade de realização de outro encontro presencial da 

coordenação de gtts para ajustes do processo de seleção de trabalhos e 

outras ações do CONBRACE; 

 Possibilidade de participação dos coordenadores de gtt na reunião do 

fórum de pós-graduação (itens 2 e 3 articulados); 

 Indicativo de organização de uma exposição comemorativa dos 15 anos 

dos gtts durante o CONBRACE; 

 Diálogos com os coordenadores do SOAC para estudos e ajustes de 

alguns itens relativos aos processos de avaliação de trabalhos; 

 Construção partilhada de mesas redondas que, articuladas entre GTT, 

serão propostas ao grupo de coordenação do próximo CONBRACE. 

Além destes pontos, sugerimos também a criação de uma lista específica 

dos GTTS para que possamos dar prosseguimento à construção de propostas 

antes de socializá-las em um coletivo maior. 

Como desdobramentos deste momento penso que deveremos priorizar no 

GTT Memórias: 
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1) A reunião presencial do nosso Comitê durante o VI Seminário do 

CEMEF; 

2) A retomada dos contatos com os colegas do comitê ampliado; 

3) A construção da página do GTT memórias, a partir da página do 

CBCE. 

 

Meily Assbú Linhales, 13 de agosto de 2010. 

 


