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CHAPA “CBCE-PE: DO LITORAL AO SERTÃO” 

  
Caros (as) colegas associados do CBCE-PE 
  

A formação da chapa “CBCE-PE: do litoral ao sertão” vem como aceitação ao desafio 

de continuidade da Secretaria Estadual com vista à ocupação do nosso espaço político para 

debater, estudar, valorizar, apoiar, (re)significar e socializar experiências da prática pedagógica 

da Educação Física no Estado. Além da retomada das discussões locais poderemos voltar, de 

forma coletiva e responsável, a nos articularmos no cenário local e nacional da área. 

Perante esse desafio, e o contexto atual de número bastante reduzido de 

associados(as)ativos(as) no Estado de Pernambuco, nossa chapa “CBCE-PE: do litoral ao 

sertão” buscará continuar com o desenvolvimento de suas ações, dentre outras que possam ser 

demandadas pelo coletivo associado, são algumas ações: 

1- Promover espaços, presenciais e virtuais, para tratar de demandas, tanto oriundas do contexto 

nacional como local, e sendo espaço para gerar encaminhamentos; 

2- Articular instituições de ensino superior (públicas e privadas) para divulgar a entidade 

científica, utilizando materiais de divulgação do CBCE, bem como reestabelecer contato com 



sócios que se distanciaram do CBCE-PE, buscando fortalecer o coletivo que representa a 

Educação Física do Estado; 

3- Promover debates sobre diferentes temáticas relacionadas à prática pedagógica 

dos(as)professores(as) em parceria com grupos de pesquisa da área; 

4- Fomentar a participação dos(as) associados(as) do CBCE-PE em eventos acadêmico-

científicos e/ou relacionados à prática pedagógica da Educação Física promovido pelas diversas 

instituições de Ensino Superior do Estado e Institutos Federais de Educação, e outras correlatas; 

5- Estabelecer articulação com os membros dos grupos de trabalhos temáticos (GTTs) do 

CBCE, através da Secretaria de Pernambuco, fomentando a elaboração de trabalhos com a 

finalidade de apresentações para congressos locais, regionais e nacionais do CBCE e outros 

eventos acadêmicos locais; 

6- Ampliar o apoio aos eventos científicos, políticos e/ou culturais organizados 

pelos(as) estudantes, e resgatar a participação dessa categoria no CBCE. 

Diante do exposto pretendemos ampliar as ações da secretaria CBCE-PE, sobretudo, 

buscamos reafirmar o compromisso do CBCE enquanto entidade científica que congrega 

pesquisadores(as), de diferentes níveis de formação, interessados(as) em contribuir 

qualitativamente com a área da Educação Física.  
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Doutoranda e Mestre em Educação Física pela UPE/UFPB, Licenciada em Educação Física pela UPE. Professora 

da Universidade de Pernambuco e da Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco. Membro do 

Grupo de Pesquisa Estudos Etnográficos em Educação Física e Esportes (ETHNOS) do Laboratório de Estudos 

Pedagógicos da ESEF- UPE. Participa como professora formadora da Política de Formação Continuada 

desenvolvida pelo Estado de Pernambuco sob assessoria do Grupo ETHNÓS. Atualmente secretária do Colégio 

Brasileiro de Ciências do Esporte no Estado de Pernambuco. Tem experiência na área de Educação, atuando com 

Educação Física Escolar na Educação Básica e no Ensino superior. Linhas de pesquisa: Educação Física escolar; 

Prática pedagógica; Formação inicial e continuada; Currículo e Políticas públicas. 
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Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (2009) e Mestre em Educação pela 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (2001). Graduada em Licenciatura em Educação Física e Técnico 

em Desporto pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE (1992). Atualmente é professora da Escola 

Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco - UPE, atuando na área de Educação Física. Temas 

de pesquisa: educação física escolar, dança e educação física, currículo, prática pedagógica e produção do 

conhecimento. Coordenadora do Grupo de Estudos Etnográficos em Educação Física e Esporte - ETHNÓS. 

Professora do Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física UPE/UFPB na linha Prática Pedagógica 

e Formação Profissional em Educação Física.  
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Atualmente é professor assistente do Curso de Educação Física na Universidade de Pernambuco (UPE). Professor 

do Curso de Pós-Graduação em Latu Senso em Educação Física Escolar pela ESEF-UPE. Doutorando e Mestre 

em Educação Física na linha de pesquisa Prática Pedagógica e Formação Profissional em Educação Física do 

Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física UPE/UFPB. Tem Especialização em Educação Física 

Escolar da ESEF/UPE. Possui graduação em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade de 

Pernambuco (2008). É membro do Grupo de Pesquisa Estudos Etnográficos em Educação Física e Esporte 

(ETHNÓS) do Laboratório de Estudos Pedagógicos da ESEF-UPE. Integrante da Secretaria Estadual de 

Pernambuco do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte CBCE-PE: do litoral ao sertão?. Participa do Projeto de 

Formação Continuada dos Professores de Educação Física do Estado de Pernambuco. Desenvolve estudos nas 

seguintes áreas: Inovações Pedagógicas, Pedagogia do Esporte, Sociologia do Esporte, Formação Continuada e 

Prática Pedagógica. 

 

 


