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deepening our 
knowledge of the 
olympic world 

The importance and scope of Olympic Games, with 
their 13 centuries of history, are what guide the activities of 
the Olympic Studies Research Group (GPEO). The 
group is coordinated by Professor Nelson Todt, President of 
the Brazilian Pierre de Coubertin Committee (CBPC). 

There are six lines of research being pursued 
by this group. The Center for the Study of History and 
Memory of Sport and Physical Education at UFRGS 
partners with the group to address historical and social 
representations. The objective of this line of research 
is to preserve the history and implications for athletes 
of sports and the Olympic games at different times in 
history. The study entitled the Architecture of Typology 
and Sports Complexes is being undertaken in partnership 
with the School of Architecture and Urbanism at PUCRS. 
In both veins of research, the GPEO has cooperated with 
archeologist Christian Wacker, director of the Olympic 
Museum of Qatar. The other areas of interest for this 
group are high-efficiency performance, which involves 
the training and development of athletes, especially in 
the Olympic and Paralympic modalities; Sport Pedagogy, 
which investigates the initiation of children and youth 
into sports; Sports Psychology, which analyzes factors 
associated with sports participation and performance; 
and Olympic Education, which promotes Olympic values. 
In this line of research the GPEO works in collaboration 
with the CBPC and the School Letters, both at PUCRS. 
Created in 2002, the group includes 38 students and 
researchers. Since its creation, the group has enabled 
the University to receive official recognition from the 
Olympic Museum and the Center for Olympic Studies in 
Lausanne, Switzerland for the promotion and production 
of scholarly work on Olympism. 

The group has published chapters in the Atlas 
of Sports in Brazil, 2004 and collaborated on the 
book University and Olympic Studies, the fruits of an 
international effort by the Ministerio de Educación y Ciencia 
(Spain) and CAPES (Brazil). 

The GPEO intends to consolidate and expand its 
research projects on Olympic Education, thus contributing 
to building the cultural legacy of the 2016 Olympic Games. 

Aprofundando 
conhecimentos no 
universo olímpico 

Com 13 séculos de história, a importância e a 
abrangência dos Jogos Olímpicos pautam as atividades do 
Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos (GPEO), 
coordenado pelo professor Nelson Todt, presidente do 
Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin (CBPC). 

As pesquisas são desenvolvidas em seis linhas. O 
Núcleo de Estudos em História e Memória do Esporte e 
da Educação Física da UFRGS é parceiro na linha Memória 
e Representações Sociais, que visa ao resgate histórico 
e repercussões dos atletas, esportes e Jogos Olímpicos 
em diferentes épocas. Em Arquitetura das Tipologias e 
Complexos Esportivos, a parceria é com a Faculdade de 
Arquitetura Urbanismo da PUCRS. Em ambas as linhas, o 
GPEO tem a colaboração do arqueólogo Christian Wacker, 
diretor do Museu Olímpico do Quatar.  As demais linhas são: 
Performance em Alto Rendimento, que trata do treinamento 
e aperfeiçoamento de atletas, especialmente nas modalidades 
olímpicas e paraolímpicas; Pedagogia do Esporte, investigando 
a iniciação esportiva de crianças e jovens; Psicologia do 
Esporte, analisando os fatores associados à participação e à 
performance nos esportes; e Educação Olímpica, pesquisando 
a promoção dos valores olímpicos. Nesta linha, o GPEO 
trabalha em parceria com o CBPC (sediado na Universidade) 
e com a Faculdade de Letras da PUCRS. 

Criado em 2002, o grupo conta com 38 membros, 
entre pesquisadores e estudantes. Desde então, possibilitou 
à Universidade o reconhecimento oficial do Museu Olímpico 
e do Centro de Estudos Olímpicos de Lausanne (Suíça) 
pela promoção e produção de trabalhos acadêmicos sobre 
Olimpismo. 

O grupo tem capítulos publicados no Atlas do 
Esporte no Brasil, de 2004, e colaborou com o livro 
Universidade e Estudos Olímpicos, obra internacional 
fruto do acordo entre o Ministerio de Educación y Ciencia 
(Espanha) e a Capes (Brasil). 

O GPEO pretende consolidar e ampliar projetos 
e pesquisas sobre Educação Olímpica, contribuindo para 
construir um legado cultural dos Jogos Olímpicos de 2016.
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diversidade no estudo de 
atividades físicas e saúde

As atividades investigativas da Faculdade de 
Educação Física e Ciências do Desporto estão concentradas 
no Núcleo de Pesquisa em Atividade Física e Saúde. 
Coordenado pelo professor Luciano Castro, abriga três 
grupos: de Avaliação e Pesquisa em Atividade Física (Gapafi); 
de Estudos e Pesquisa em Intervenção Motora para 
Populações Especiais (Gepimpe); e de Pesquisa em Estudos 
Olímpicos (GPEO).

As linhas do Gapafi têm foco em avaliação funcional, 
ergonomia e avaliação postural, biomecânica e fisiologia 
do exercício. Em 2010, o grupo obteve recursos do edital 
Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde 
(PPSUS) para investigar a arquitetura muscular de idosos. 
A meta é saber qual o efeito dos exercícios físicos na 
organização da estrutura muscular em 36 representantes 
da terceira idade, entre praticantes de musculação e 
sedentários. No mesmo ano, por iniciativa do Gapafi, foi 
reestruturado o Laboratório de Avaliação e Pesquisa em 
Atividade Física, oferecendo suporte às áreas de ensino, 
pesquisa e extensão, e atendendo às comunidades interna 
e externa, inclusive atletas profissionais. Com equipe e 
aparelhagem de alto nível, o local tem capacidade para 
aproximadamente 480 avaliações mensais.

Voltado a uma área crescente em investigações 
em saúde, o Gepimpe tem linhas de pesquisa que tratam 
de atividades físicas e saúde nos campos da deficiência, do 
envelhecimento e de distúrbios crônico-degenerativos. O 
grupo, que gera conhecimento a partir dos exercícios com 
esses públicos, realizados nos estágios da graduação, logo 
lançará um curso de extensão para formar recursos humanos 
aptos a trabalhar com esse segmento da população. 

O GPEO é um dos espaços de excelência no Brasil 
em sua especialidade, mantendo colaborações científicas 
com o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, o Núcleo de 
Estudos em História e Memória do Esporte (ESEF–UFRGS) e 
o Centro de Estudos Olímpicos da Universidade Gama Filho.

Pesquisas contemplando a Copa de 2014 e os 
Jogos Olímpicos de 2016, ambos no País, estão em fase de 
elaboração. 

diversity in the study 
of health and physical 
activities 

The research activities of the School  of Physical 
Education and Sport Science are conducted by the 
Nucleus of Research on Physical Activity and 
Health. Coordinated by Professor Luciano Castro, the 
nucleus has three groups: Evaluation and Research in 
Physical Activity (Gapafi); Studies and Research in Motor 
Intervention for Special Populations (Gepimpe); and 
Olympic Studies Research Group (GPEO).

The studies of Gapafi focus on functional 
and postural assessment, ergonomics, posture as 
biomechanics, and exercise physiology. In 2010, the 
group received funding from the Research Program 
for a Unified Health System (PPSUS) to investigate 
the muscular architecture of the elderly. The goal is to 
understand the effects of physical exercise on the muscle 
structure of 36 elderly participants who are either 
sedentary or actively exercising their muscles. Also in 
2010, and led by Gapafi, the Laboratory for Evaluation 
and Research on Physical Activity offered support in the 
areas of education, research, and extension and worked 
to support internal and external communities, including 
professional athletes. With a robust staff and sophisticated 
equipment, the site has the capacity for approximately 
480 monthly assessments. Dedicated to a growing area 
of health research, Gepimpe does research associated 
with physical activity, health, disability, aging, and chronic 
degenerative disorders. The group, which generates 
information via graduate studies on exercise, will soon 
launch an extension course intended to train workers to 
interact with this segment of the population. The GPEO is 
one of the most excellent groups in Brazil in its area and 
maintains scientific collaborations with the Brazilian Pierre 
de Coubertin Committee, the Center for the Study 
of History and Sport Memory (ESEF–UFRGS), and the 
Olympic Studies Center at the Universidade Gama Filho.

Research covering the 2014 World Cup and the 
2016 Olympic Games, both to be held in Brazil, is in the 
planning stages.
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GRUPo/GRoUP CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Grupo de Avaliação e Pesquisa em Atividade Física
Luciano Castro lucianoc@pucrs.br

Group for Evaluation and Research in Physical Activity 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Intervenção Motora para Populações Especiais
Daniela Boccardi Goerl daniela.goerl@pucrs.br

Group for Studies and Research in Motor Intervention for Special Populations 

Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos 
Nelson Schneider Todt nelson.todt@pucrs.br

Olympic Studies Research Group (GPEO) 

NúCLEo/NUCLEUS CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Núcleo de Pesquisa em Atividade Física e Saúde 
Luciano Castro lucianoc@pucrs.br

Nucleus of Research on Physical Activity and Health 
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