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Relatório – 2011/2012 

 I – Apresentação: 

Após a realização do último CONBRACE (Porto Alegre – 11 a 16 de setembro 

de 2012), o GTT de Movimentos Sociais iniciou seus trabalhos de contatos e 

articulações políticas e científicas, no sentido de dar corpo à avaliação e planejamento 

apresentados para o biênio 2011-2013.  

Em particular ao fato de entregarmos o relatório do GTT após as atividades do 

CBCE na 64 Reunião Anual da SBPC, também apresentamos elementos e 

contribuições da mesma a este relatório. 

Destacamos, para pontuar, as propostas do GTT: 

1. Organização de Banco de Dados das produções no campo das pesquisas 

em Movimentos Sociais; 

2. A Elaboração de artigo ligado à temática do GTT para a Revista Brasileira 

de Ciências do Esporte (RBCE); 

3. Organização do GTT para a proposição de Mesas Temáticas no interior do 

GTT nos eventos promovidos pelo CBCE; 

4. Levantamento dos Grupos de Pesquisa das Temáticas dos Movimentos 

Sociais; 

5. Reorganização da lista de contatos e discussão do GTT; 

6. Articulação mais orgânica com os demais GTT’s e Coordenação de GTT, 

assim como com as secretarias estaduais e comissões provisórias. 

Evidentemente, a essas ações, os contatos mantidos durante os primeiros 

meses com os membros do Comitê Científico demandaram outras reflexões e 

preocupações, assim como também foi incorporando ações de seus membros 

localmente. Essas também serão descritas a seguir. 

 II – Sobre as ações propostas: 

 Gostaríamos de destacar os obstáculos já mencionados no relatório de 

avaliação do último CONBRACE, quando constatávamos a dificuldade de mantermos 

uma lista de contatos permanente durante uma gestão de GTT. Cumpre-nos destacar 

que esse obstáculo foi relatado, também, por outros GTT’s durante as reuniões na 



 
última SBPC em São Luis, se caracterizando, portanto, em algo que ainda permanece 

na cultura científica de membros de GTT’s dentro do CBCE. 

 Evidentemente, essa condição de dificuldade em manter-se a regularidade e 

cotidianidade dos contatos, discussões, reflexões e trabalho, via e-mail, oferece um 

obstáculo a regularidade de suas tarefas. No caso particular (e sem mencionar 

comparação com outros GTT’s) do GTT Movimentos Sociais, existe também uma 

certa distância geográfica entre seus membros, o que também acaba obstacularizando 

ações pontuais e cotidianas. 

 Nesse sentido, uma das primeiras tarefas encaminhadas foi a tentativa de 

reativar a lista de contatos e discussão do GTT. O GTT/Movimentos Sociais já possui, 

há alguns anos, uma lista de discussão que constantemente é utilizada por seus 

membros (permanentes ou temporários, haja vista não ser uma lista restrita) e o 

exercício foi inscrever novos membros (principalmente os presentes no último 

CONBRACE) e o atual Comitê Científico. 

 Entretanto, percebe-se que a lista acaba por se limitar aos membros do Comitê 

Científico, haja vista a pouquíssima, quase inexistente, manifestação e interesse 

daqueles que deixam seus contatos durante as atividades do GTT (mesmo aqueles 

que participam de todas as atividades do GTT). Trata-se, acima de tudo, de uma tarefa 

permanente e que continuará a ser otimizada pelo seu coletivo e comitê científico. 

No que diz respeito à construção do Banco de Dados de produções e o 

levantamento de Grupos de Pesquisa no tema de Movimentos Sociais, essa tarefa já 

havia sido inicialmente realizada após o CONBRACE de 2007 (Recife/PE) e ainda não 

foi retomada. Neste momento, ainda estamos restritos à participação de seus 

membros em eventos tocados por grupos de interesse temático. As Professoras 

Joelma Albuquerque e Nair Casagrande haviam iniciado este trabalho no início de 

2012 e, certamente, será uma tarefa cumprida ao final da gestão 2011-2013.  

Em relação à participação do GTT nos Congressos Regionais, assim como 

outros GTT’s, não tivemos qualquer contato de Comissões Organizadoras locais para 

ações de coordenação (quer no SOAC, quer nas atividades locais do GTT) neste 

período recente. Isso acabou caracterizando a participação do GTT em duas situações 

distintas. A primeira, que foi a confirmação de membros do GTT ou DN em 

Coordenações Locais, a exemplo do Prof. Bruno Emmanoel (Congresso Sulbrasileiro) 

e da Prof.ª Nair Casagrande (Congresso Nordeste). No caso dos Congressos Sudeste 

e Centro-oeste, já a indicação de Professores localmente, porém, sem qualquer 

consulta ao GTT, mesmo esse tendo indicações para esses locais. Durante as 

reuniões da SBPC, ainda assim, o GTT Movimentos Sociais não questionou as 

indicações, solicitando apenas que possa ser estabelecido o contado daqueles 

indicados com o nosso Comitê Científico. Por fim, o Congresso Norte-brasileiro, ainda 

em construção, será coordenador pelo Prof. Marcelo “Russo” Ferreira. 



 
No que diz respeito ao debate em torno das mesas temáticas, esse também 

não se constituiu junto às Coordenações dos Congressos Regionais. Porém, o GTT 

Movimentos Sociais já saiu das atividades da SBPC com a tarefa coletiva de 

estabelecer reflexões, debates e proposições com os demais GTT’s para a 

composição de mesas temáticas para o próximo CONBRACE, em Brasília/DF (2013). 

Haja vista termos delimitado a linha temática do próximo CONBRACE em torno do 

debate das identidades da Educação Física, já temos possibilidade da acelerarmos 

esse processo. Nesse caso, procuraremos cumprir com os prazos sugeridos durante 

as atividades do CBCE na SBPC. 

Quanto à elaboração de artigo ligado à temática “Movimentos Sociais” para 

possível publicação na RBCE, trata-se de uma tarefa que necessita de concentração 

de seu coletivo científico. Já havíamos sinalizado que o primeiro ano de gestão do 

GTT imprimiria alguns obstáculos para tal desafio, principalmente se considerarmos as 

tarefas pontuais de seus membros, pós-CONBRACE de Porto Alegre. Por outro lado, 

alcançamos uma maturidade temática importante ao quadro científico do GTT, 

principalmente após os debates realizados nas reuniões do CBCE na SBPC e, em 

particular, as Mesas Temáticas realizadas desse evento, a saber: a questão dos 

Megaeventos Esportivos (e a atenção dada, entre outros, ao acompanhamento e 

aproximação em nome do CBCE junto ao Comitê Popular da Copa de as Olimpíadas 

(sic!) e o debate presente no conflito entre Licenciatura e Bacharelado. 

Esses dois temas (o primeiro, mais temporal, mas com muita gordura para 

queimar e o segundo histórico no campo da Educação Física) estão profundamente 

presentes no debate ampliado dos Movimentos Sociais. Se considerarmos as recentes 

formas de mobilização da sociedade, em particular nos Estados/Cidades sedes dos 

jogos da Copa das Confederações e do Mundo e dos Jogos Olímpicos de 2016, no 

Rio de Janeiro e, por exemplo, as ações de desapropriação sumária de comunidades 

inteiras em função das obras de acessibilidade e mobilidade para os mega eventos, 

por um lado e o avanço contra as escolas do campo (mais de 20 mil fechadas nos 

últimos 10 anos) que implica, também, na formação de professores de Educação 

Física, por outro, estamos, à bem da verdade, demandando de maneira inequívoca 

uma histórica tarefa à uma entidade científica como o CBCE se posicionar – científica 

e politicamente – frente aos desmandos privatistas contra a vida das pessoas e, ao 

mesmo tempo, de acompanhar a organização popular na defesa de seus direitos 

(dentre eles, mas ainda distantes da população, o da sistematização e produção do 

conhecimento socialmente referenciada). 

Se considerarmos que na história do GTT Movimentos Sociais, já existe uma 

tradição junto a grupos de pesquisa e pesquisadores próximos à temática campesina, 

evidencia-se uma ampla rede de possibilidade de articulação e mobilização social e 

científica, no campo da Educação Física e Ciências do Esporte, fato que consolida a 

presença deste tema no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. 



 
III – Considerações Finais: 

Por fim, cumpre registrar que outras ações, que surgiram no decorrer do 

primeiro ano da atual gestão do CBCE, se somam a aquelas desafiadas em 2011. 

Destacamos, a exemplo, a aproximação deste Grupo, institucionalmente, junto ao 

Fórum Paraense de Educação do Campo e, por consequencia, junto ao Fórum 

Nacional de Educação do Campo. Essa frente de aproximação no Estado do PA tem 

demandado uma significativa frente de atividades pontuais e institucionais, as quais o 

GTT Movimentos Sociais tem sempre registrada sua presença, com os destaques: 

Tapiri Pedagógico (realizado duas vezes ao ano no PA), Coordenação Executiva Pró-

Educação do Campo na Região do Guamá (PA); Seminário da Licenciatura em 

Educação do Campo do Pará e Amapá e Encontro de Pesquisa da Educação do 

Campo no Estado do Pará (presentes na Coordenação e Comitê Científico). 

Também estamos aglutinando a experiência de membros do GTT a outros 

eventos pontuais, a exemplo da nossa participação no Comitê Científico do I 

Congresso Nacional Movimentos Sociais e Educação, a ser realizado em agosto 

na Universidade Estadual de Santa Cruz-BA (ver site www.uesc.br no link eventos). 

Assinam esse relatório: Coordenação e Comitê Científico 

     GTT Movimentos Sociais 

 

Atualização dos dados – Comitê Científico: 

 

Nome GTT e-mail Fone 

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

Coordenador bruno.univali@univali.br (048) 9937-
1838 

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 – 
Doutoranda - PPGTE 
da UTFPR) 

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