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1) Apresentação:  

 

Este relatório parcial de atividades do GTT Atividade Física e Saúde do CBCE foi 

construído a partir do Plano de Trabalho o biênio, com o objetivo de integrar as 

atividades do CBCE na 64ª. Reunião da SBPC. O que apresentamos reúne as 

atividades do GTT até a presente data. Para tanto, objetiva descrever a atuação 

do GTT, e avaliar os próximos passos na SBPC, nos Congressos regionais do 

CBCE, e no Conbrace de 2013: 

 

 Realização de um Plano de Trabalho no início da gestão que foi entregue à 

DN. 

 Durante a gestão, o grupo se comunicou via e-mail e os membros do GTT 

contribuíram integralmente com as demandas solicitadas, favorecendo uma 

gestão coletiva.    

 O Plano de Trabalho elaborado para o biênio foi realizado com algumas 

adequações.  

 Contato junto a direção da Abrasco (Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva) para possível filiação, após contato decidimos desistir do pleito 

em função dos valores exigidos pela entidade. Decidimos incentivar atrvés 

de correspondência eletrônica os sócios participantes do GTT no último 

Combrace a enviar trabalhos para o próximo Congresso Nacional da 

Abrasco a ser realizado em novembro de 2012 em Porto Alegre. 

 O GTT participou das atividades do X Congresso Internacional da Rede 

Unida realizado em maio no Rio de Janeiro. Momento no qual parte do 

comitê científico se reunião para discutir o prosseguimento das ações do 

GTT. Além de um seus membros do Comitê Científco (Prof. Dr. Luis 
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Fernando Bilibio) ter participado de importante mesa–redonda no evento 

coordenada por Emerson Elias Merhi 

 O GTT começou a participar da Cooperação Tripartite Haiti-Cuba-Brasil 

com missões no Haiti para fortalecimento de seu sistema de saúde.  

 O GTT apoiou com artigos e contatos com a editora da Furg para 

publicação em agosto de livro em formato de coletânea da obra intitulada 

“Saúde Coletiva: dialogando sobre interfaces temáticas”, esta obra é a 

continuação da coleção saúde em debate, volumes 1, 2, 3 apenas com a 

mudança de nome em função de acordo editorial. 

 Foram elencadas na avaliação do GTT na gestão anterior, as seguintes 

sugestões para a próxima gestão que estão em andamento, mas que não 

foram concluídas ou encaminhadas: 

1.  Mudar o nome do GTT, aproveitando as discussões já iniciadas pelo 

grupo e rever a ementa do GTT. Temos discutido amplamente a 

mudança de nome do GTT de Atividade Física e Saúde para GTT de 

Saúde Coletiva, essa mudança tem não consenso no seu comitê 

científico, parte dos seus membros avalia a possibilidade de criação de 

um outro GTT claro que submetido ao regimento do CBCE  (assinaturas 

e aprovação no período). Outros participantes avaliam que o afastamento 

de nomes importantes da educação física brasileira ligados ás áreas mais 

críticas da saúde se afastaram do GTT pela presença massiva de 

trabalhos de corte epidemiológico. Temos a previsão de elaborar um 

consenso até dezembro de 2012.  

2. Estamos elaborando estratégias de publicação para que atraiam os 

pesquisadores (RBCE especial ou livro eletrônico, estando atento às 

normas da CAPES) e premiar 1 ou 2 trabalhos dos que foram 
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apresentados no GTT, de modo que eles possam ser contemplados na 

publicação para o próximo CONBRACE. 

3.  Agrupar por temas os trabalhos no CONBRACE, com diferentes 

abordagens de análise. 

4.  Disponibilizar os trabalhos que serão apresentados para os mediadores 

antes das mesas, com o intuito de dar mais elementos para a discussão.  

5.  Utilizar a página do GTT para informar os eventos sobre saúde. 
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Anexo 1 

II Extremos do Sul – Diálogos entre Educação Física e Saúde  
24 a 26 de maio de 2012 – Rio Grande – FURG  
 
PROGRAMAÇÃO  
24 de maio (Quinta-Feira)  
13h00min – Inscrições/Credenciamento.  
14h00min às 17h30min – Oficinas  
-Capoeira  
Ministrante: Sinval Farina  
-Fontes de Dados em Educação Física e Saúde  
Ministrante: Samuel Dumith  
-Atividade Física em Academia: É possível fazer diferente?  
Ministrante: Edison Marchand  
-Atividades Circenses  
Ministrante: Ico Baroni  
-Educação Física e O Deficiente Visual  
Ministrante: Felipe Motta  
Princípios e Aplicações do Treinamento de Força  
Ministrante: André Teixeira  
-Dançando Cultura: Afro-Contemporaneidade  
Ministrante: Rodrigo Soares  
 
18h30min – Solenidade de Abertura  
19h00min - Conferência de Abertura:  
Política Nacional de Promoção da Saúde: ações do Ministério da Saúde no 
âmbito das práticas corporais/ atividade física.  
Palestrante: Danielle Cruz – Ministério da Saúde  
25 de maio (Sexta-Feira)  
09h00min às 12h00min; 14h00min às 16h30min - Grupos de Trabalhos 
Temáticos:  
-A Pós Graduação em Educação Física e Saúde  
Coordenação: Leony Galliano  
-Núcleos de apoio a Saúde da Família (NASF) e a Educação Física  
Coordenação: Débora Freitas  
-Promoção da Saúde na Escola  
Coordenação: Mathias Roberto Loch  
-Programa da Academia da Saúde: princípios, Diretrizes e Implementação no 
SUS  
Coordenação: Danielle Cruz  
-Residências Multiprofissionais como espaço possível na Educação Física  
Coordenação: Deborah Andrade  
17h00min às 18h30min - Apresentação de Trabalhos Orais  
17h00min às 18h30min - Roda de Tertúlias (Trabalhos simples)  
19h00min - Palestra: - A Pesquisa em Educação Física: a distância do mundo 
acadêmico e profissional  
Mathias Roberto Loch – UEL  
21h00min - Palestra: -Subversivos sedentários: nova doença, Saúde Pública e 
pânico moral  
Alexandre Palma  



7 

 

 

26 de maio (Sábado)  
09h00min às 10h00min – Apresentação de trabalhos Orais, Roda de Tertúlias  
10h30min - Palestra:  
-Praticando saúde: uma intervenção nas escolas de Pelotas-RS  
Alexandre Palma - UFRJ  
14h00min - Palestra:  
-A Educação Física e as políticas de saúde em Rio Grande  
Simone Muna Comcli– Secretaria de Saúde de Rio Grande  
16h00min  
- Mesa de Debate:  
-Humanização e os processos formativos no cotidiano das práticas em saúde 
coletiva  
Dagoberto Machado – Ministério da Saúde  
Luiz Fernando Bilibio – Unisinos 
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Anexo 2 

“Saúde Coletiva: dialogando sobre interfaces temáticas” 

Autores: Marcos Bagrichevsky & Adriana Estevão (Organizadores) 

SUMÁRIO 

Apresentação..............................................................................................................15 

Artigo 1 – Nasce o corpo! Um transcurso heterogêneo – Fernando Yonezawa e Hélio 

Rebello Cardoso Júnior..............................................................................................19 

Artigo 2 – Experimentação e encontro intercessor: produzindo pistas para a educação 

física na saúde mental – José Geraldo Damico e Luiz Fernando 

Bilibio........................................................................................................................41 

Artigo 3 – Uma relação entre conceito de saúde, normatividade e biopolítica – Monica 

Roza..........................................................................................................................79 

Artigo 4 – A estetização da saúde – Francisco Romão 

Ferreira....................................................................................................................109 

Artigo 5 – Cuidar e curar para governar: as campanhas de saúde na escola – Iolanda 

Santos......................................................................................................................129 

Artigo 6 – Sobre a promoção da saúde na escola: uma contribuição da história – 

Fernanda Paiva........................................................................................................167 

Artigo 7 – Desigualdades sociais, promoção da saúde e práticas corporais: por uma 

ressignificação contextualizada – Marcos Bagrichevsky, Vitor Jorge dos Santos Júnior, 

Adriana Estevão e Paulo Roberto Vasconcellos-Silva 

...............................................................................................................................209

Artigo 8 – Promoção da saúde, empowerment e o discurso da vida ativa – Marcos 

Santos Ferreira e Luis David Castiel.........................................................................247 

Artigo 9 – Quando os estilos de vida se tornam estilos de risco – Luciana 

Caliman.................................................................................................................279 

Artigo 10 – Estratégias de governamentalidade no âmbito da promoção da saúde: o 

controle do peso corporal como estilo de vida saudável – Adriane Ra-

miro......................................................................................................................307 

Artigo 11 – Conselhos privados, escolhas e novas formas de exclusão social: a obesidade 

como metáfora contemporânea – Ivan Marcelo Gomes, Alexandre Vaz e Selvino José 

Assmann..................................................................................................................347 

Artigo 12 – Obesidade e pobreza na imprensa: epidemiologia de uma questão social – 

Monica Carvalho....................................................................................................383 
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Artigo 13 – Sob a égide da epidemiologia do risco: legitimidade e controle através da 

normalização social – Ednalva Neves......................................................................429 

Artigo 14 – Epidemiologia e senso comum: a construção compartilhada do 

conhecimento em saúde – José Wellington Araújo...................................................461 

Artigo 15 – Pensamento e prática em epidemiologia e saúde pública – Miriam 

Graciano................................................................................................................................501 

 

 

 


