
XVII CONBRACE/IV CONICE 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA/UFRGS 

Porto Alegre, 11 a 16 de setembro de 2011 
 

Reunião GTT – Movimentos Sociais 
 
 
Data: Sexta-feira, 16 de setembro de 2011 (último dia programação XVII CONBRACE/ IV 
CONICE) 
Local: ESEF/UFRGS                      Horário: 09:00 as 12:00 hs. 
Presentes: Tiago Nicola Lavoura (UESC/BA), Bruno Emmanoel Santana da Silva 
(UNIVALI/UFSC), Marcelo “Russo” Ferreira (UFPA/Castanhal), Ricardo Augusto de Jesus 
Sales (UFMG), Daniela Isabel Kuhn (UTFPR/Curitiba), Joelma de Oliveira Albuquerque 
(UFAL/Arapiraca), Nair Casagrande (UFBA), Luiz Wolker (discente/UFRGS) 
 
Pauta: 
 
1. Avaliação do GTT 
2. Nominata 
3. Plano de Trabalho 
  

1.  Avaliação: Inicialmente foi retomado o histórico do Grupo de Trabalho de Movimentos 

Sociais o qual teve seu anúncio de criação durante o Conbrace de Goiânia, em 1997.  A 

partir daí o GTT-MS teve suas atividades iniciadas no Conbrace de Florianópolis, em 

1999. Marcelo  também destacou outros elementos historicizando o andamento das 

atividades do GTT-MS no decorrer desses doze anos de atividades desenvolvidas até 

esse momento. Dá destaque ao movimento construído por seus membros no sentido de 

identificar pesquisadores e grupos de pesquisas que atuam neste campo, os eventos 

locais, regionais e nacionais (dando exemplos de eventos tradicionais e Grupos de 

Trabalho Temático – ou semelhantes – nestes eventos) e a necessária retomada do 

debate epistemológico do GTT. 

Em relação à avaliação da última gestão, os presentes inicialmente retomaram as 

dificuldades que estiveram presentes no último período de gestão. Nesse sentido a 

coordenadora, da gestão 2009-2011, retomou as dificuldades apontadas em avaliação 

anterior realizada em reunião da atual Direção Nacional (DN) com os coordenadores de 

GTT´s. 

As principais dificuldades destacadas foram: a) uma 'evasão' de alguns 

pesquisadores que tradicionalmente vinham participando das atividades do GTT-MS; b) 

uma redução de trabalhos enviados ao GTT durante os últimos três CONBRACE’s – em 

que pese este movimento ter sido acompanhado, também, por outros GTT’s; c) uma 

redução da participação dos participantes do GTT na lista de discussão interna desse 

grupo; d) dificuldades na comunicação e mobilização dos participantes em geral; e) 



dificuldades de implementação do plano de ação planejado no CONBRACE de 2007, 

realizado em Recife; f) a não elaboração de um plano de ação da nova gestão no 

CONBRACE de 2009, realizado em Salvador, dentre outras. 

A partir desses elementos, destacou-se a necessidade de que todos os presentes 

façam esforços para participar e impulsionar as ações desse GTT frente à observação de 

que, mesmo diante de todas essas dificuldades, os trabalhos e debates internos 

realizados durante esse atual XVII CONBRACE/IV CONICE foram de ótima qualidade. 

Na avaliação do coletivo que participou das atividades do GTT neste 

CONBRACE/CONICE, importante reforçar este entendimento sobre os trabalhos 

apresentados e o debate decorrente deles. E, neste sentido, o entendimento que tanto no 

que diz respeito ao marco epistemológico, quanto ao método científico, que o GTT vem se 

caracterizando por uma postura científica profundamente criteriosa, ao mesmo tempo que 

os/as pesquisadores/as que, nos últimos CONBRACE’s/CONICE’s, vêm apresentando 

seus trabalhos no GTT Movimentos Sociais não o estão escolhendo pelo critério da 

“competitividade” (optar pelo GTT por aparentemente ter menos trabalhos inscritos e, 

conseqüentemente, mais “fácil” aprovar os mesmos) mas pela qualidade dos próprios 

trabalhos/pesquisas e pela identificação temática concreta. 

Importante registrar, também, a participação do GTT Movimentos Sociais em duas 

mesas conjuntas. A primeira, com o GTT de Inclusão e Diferença, com o tema “Educação 

Física, Movimentos Sociais, Formação e Inclusão: desafios e perspectivas para a próxima 

década”, com a participação pelo GTT Movimentos Sociais do Professor Marcelo “Russo” 

Ferreira (coordenador-adjunto do GTT) e na mesa conjunta com o GTT Políticas Públicas, 

com o tema: “Esporte e lazer na agenda pública nacional: reconhecendo os atores 

envolvidos e analisando os interesses atendidos”, com a participação pelo GTT 

Movimentos Sociais da Professora Fátima de Souza Moreira (UFPA/Guamá). 

Em relação às atividades realizadas pelo GTT- Movimento Sociais, durante a 

gestão 2009-2011, junto ao CBCE foram destacadas as seguintes: a participação na 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) ocorrida em 

julho de 2010, em Natal, na UFRN. Não conseguimos estar presentes na SBPC de 

Goiania (UFG), ocorrida em julho de 2011. Ainda, as atividades do GTT se concentraram 

no recebimento dos trabalhos para a avaliação e organização da programação do GTT 

para o XVII CONBRACE/IV CONICE. 

 

 

 



2. Nominata: 

 

Nesse ponto de pauta os presentes se manifestaram no sentido de expressar suas 

intenções e possibilidades de participar e contribuir com os trabalhos do Grupo de 

Trabalho Temático Movimentos Sociais. Todos expressaram limites em relação, em 

especial, à disponibilidade de tempo frente ao fato de estarem envolvidos em diversas 

atividades em sua rotina de trabalho e acadêmica. A primeira, inclusive, circunscritas à 

própria dinâmica do pesquisador atuante nos Movimentos Sociais do Campo e da Cidade 

e afins, elemento profundamente característico deste GTT e de seus pesquisadores. 

Após algum tempo de debates com o grupo, chegou-se à concordância com a seguinte 

nominata que constituirá a gestão 2011-2013 

 
Nome GTT e-mail Fone 

Prof. Doutorando 
Bruno Emmanoel 
Santana da Silva 
(UNIVALI/UFSC)   

Coordenador bruno.univali@univali.br (048) 9997-
0450 

Prof. Mestre Marcelo 
“Russo” Ferreira 
(UFPA/Castanhal) 

Coord.-adjunto russo.marcelo@uol.com.br (091)  
8827-6766 

Prof. Doutorando 
Tiago Nicola Lavoura 
(UESC/BA) 

Comitê Científico nicolalavoura@uol.com.br (073) 9155-
9759 

Prof.ª Doutoranda 
Joelma de Oliveira 
Albuquerque 
(UFAL/Arapiraca) 

Comitê Científico joelmaepistefal@yahoo.com.br (082) 9924-
8978 

Prof.ª Mestre Daniela 
Isabel Kuhn 
(UTFPR/Curitiba) 

Comitê Científico kuhndaniela@hotmail.com (041) 3076-
7428 e 
9962-4340 

Prof. Mestre Ricardo 
Augusto de Jesus 
Sales (UFMG) 

Comitê Científico ricksales_107@hotmail.com 
ricksalesufmg@gmail.com 

(031) 9972-
8615 

Prof. Mestre Benedito 
Libório Araújo (UFS) 

Comitê Científico beneufs@gmail.com (079) 8807-
6482 

 
 

3. Plano de Ação: Nesse momento foi discutido um plano de ação que possa ser 

implementado na próxima gestão do GTT-MS. Assim, seguem as propostas levantadas 

pelo coletivo para direcionar os trabalhos do grupo. 

 

a) Organização de um banco de dados das produções (textos, vídeos, outros) do GTT-

MS, isto é, sobre experiências dos trabalhos e pesquisas dos participantes do GTT-MS 
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até o momento, incluindo dos participantes dos CONBRACE’s anteriores. 

Temos como exemplos o Vídeo “Catadores de Si” de Daniela Kuhn, apresentado 

nesse CONBRACE; o vídeo sobre a formação do Iterra/MST, apresentado por Nair 

Casagrande e editado por Joelma Albuquerque, durante o CONBRACE de 2007 em 

Recife; o texto elaborado coletivamente pelo comitê científico do GTT-MS que foi 

publicado no livro do CBCE (“Política Científica e Produção do Conhecimento em 

Educação Física” organizado pro Yara Carvalho e Meily Linhares – 2007) que foi lançado 

no Conbrace de Recife, dentre outros.  

 

b) Elaboração de um artigo ligado à temática demandada no GTT para encaminhar a 

RBCE. Temas sugeridos nesse momento são, por exemplo, o debate sobre a 

conceituação de movimentos sociais; uma análise da produção do conhecimento dos 

trabalhos apresentados no GTT; outra a definir. 

 

c) Organização do GTT para sugestão de mesas temáticas no interior do GTT dos 

eventos regionais, estaduais e nacional/internacional; 

 

d) levantamento dos grupos de Pesquisa que das temáticas dos Movimentos 

Sociais em geral (diversas áreas) – desde já, Joelma Albuquerque e Bruno Santana irão 

coordenar esta ação que já tem um material acumulado desde 2007. 

 

e) Reorganizar a lista de contatos e discussão do GTT-MS para facilitar e viabilizar a 

articulação e comunicação dos participantes do GTT – reativação da lista de discussão, 

publicização da lista na Lista de GTT’s (professora Márcia Chaves, atual coordenadora) e 

convite aos participantes do GTT neste XVII CONBRACE/IV CONICE. 

 

f) articulação mais orgânica com os demais GTT’s e coordenação de GTT, bem 

como com as secretarias estaduais e comissões provisórias. 

 
Sem mais, a reunião foi encerrada com o compromisso dos presentes em seguir 

encaminhando e organizando as atividades do GTT-MS atentando-se para a necessidade 
de manter a comunicação ativa principalmente entre os participantes do comitê científico.  


