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Carta Proposta 

Prezados e Prezadas Associados do CBCE/RS 

Estamos nos comunicando, a partir desta carta, e ao mesmo tempo nos 

apresentando para constituir coletivamente a próxima gestão do CBCE/RS. 

Compreendemos que o Colégio possui pautas históricas ligadas a várias 

dimensões no debate acadêmico do campo e cada vez mais envolvidos no 

protagonismo do nosso fazer político-científico.   

Tendo em vista, que esta chapa se constituiu a partir do diálogo de sócios 

preocupados com a manutenção e a ampliação da pluralidade do debate 

acadêmico e social, especificamente, sobre as dimensões que envolvem o 

fenômeno do esporte e da Educação Física, apresentamos o nome 

“Pluralidade com Ciência”.  

Pluralidade, pois compreendemos que todas as vozes precisam ser ouvidas e 

que não podemos silenciar ninguém. Pretendemos também, que a atuação do 

CBCE/RS se constitua de intenso debate na comunidade acadêmica, bem 

como com a sociedade. Já o termo “com ciência” justifica-se pela posição da 

entidade que precisa se pautar pelos consensos da comunidade científica, 

sustentados por um intenso debate de mérito a respeito das demandas sociais. 

 De uma certa forma, fica evidente que na sociedade o debate está se 

pautando muito pouco pela produção científica. Neste sentido, cabe a entidade 

não apenas divulgar os achados realizados dentro do âmbito do Colégio, mas 

também, criar canais de interlocução cada vez mais eficientes com a 

sociedade.  

Tendo em vista as atividades já executadas pela Secretaria Estadual propomos 

as seguintes metas: 



 

 Promover estratégias de fomento para novas associações à entidade, 

assim como reavivar a participação de sócios/as que porventura estão 

momentaneamente afastados do CBCE para que, sintonizados aos 

esforços da Direção Nacional possamos fortalecer o coletivo e as lutas 

que preservam o direito e o acesso de todos aos conhecimentos 

pertinentes à Educação Física e ao Esporte;  

 

 Articular a constituição de um comitê de gestão ampliado com o objetivo 

de expandir a atuação da Secretaria do CBCE-RS a diferentes regiões 

do Estado, atuar de forma mais intensiva junto aos associados destes 

locais, e estimular a participação de docentes, pesquisadores/as e 

discentes nos eventos promovidos pelo Colégio. Desta forma, pensamos 

que a Secretaria Estadual poderá, na medida do possível, fazer 

palestras nas Universidades falando do papel do CBCE;  

 Abrir e/ou consolidar canais de comunicação da Secretaria Estadual do 

CBCE com os/as associados/as através de redes sociais, e-mails 

institucionais e publicação quadrimestral de um Boletim Informativo 

Digital. Não está descartado viabilizar um link da Secretaria CBCE-RS 

no site do CBCE-DN;  

  Realizar parcerias com instituições de Ensino Superior no sentido de 

organizar, apoiar ou participar de eventos acadêmicos, com a intenção 

de divulgar a entidade, promover debates e a circulação da produção do 

conhecimento da área de Educação Física e Ciências do Esporte no 

Estado do RS e Secretarias Estaduais do CBCE da Região Sul. Em 

especial, citamos a intenção de dar continuidade à política de 

socialização do conhecimento, a partir do Ciclo de Seminários de 

Dissertações e Teses pelo Estado;  

 Investir e incentivar ações que contribuam para o estabelecimento de 

espaços de diálogo, envolvendo associados, Grupos de Estudos e 

Pesquisas, instituições de Ensino Superior e docentes da Educação 

Básica, ampliando a política de parcerias da Secretaria Estadual do 

CBCE-RS;  



 

 Viabilizar condições para ampla participação dos/as associados/as do 

Rio Grande do Sul no XXI Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte 

(CONBRACE) e também no Congresso Sulbrasileiro de Ciências do 

Esporte (CSBCE), a ser realizado no Paraná, em 2018.  

 

Reiteramos que dentro da ideia de pluralidade com democracia, urge a 

necessidade do aumento da articulação em todos os âmbitos, e neste sentido, 

a participação do associado é de suma relevância para a efetivação destas 

propostas. 

 

Osório, 30 de Novembro de 2018. 

 

Composição 

 

Secretário – Prof. Dr. Leandro Forell 

Graduado em Educação Física pela Universidade Feevale. Especialista em 

Coordenação Pedagógica pela Universidade Feevale. Mestre e Doutor em 

Ciências do Movimento Humano pela ESEFID da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Professor Adjunto da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul - Unidade Litoral Norte. Coordenador do PPGED/UERGS - Programa de 

Pós-Graduação em Educação. Lider do Grupo de Estudos em Práticas 

Corporais - GEPRACO, Pesquisador ligado a rede CEDES/RS (Ministério do 

Esporte). Pertence a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação/ANPED. Membro associado do Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte/CBCE. Participa do Grupo de Pesquisa GESEF - UFRGS. Tem 

desenvolvido pesquisas em em Políticas Públicas de Esporte e Lazer; estudos 

etnográficos em Educação Física e Educação. Possui interesse em estudos 

históricos que relacionem lazer a educação 

Secretário Adjunto – Prof. Dr. Gustavo da Silva Freitas 



possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), Especialização em Educação Física Escolar pela Universidade 

Federal do Rio Grande, Mestre em Educação Física pela Universidade Federal 

de Pelotas (UFPel) e Doutor em Educação em Ciências (FURG). É professor 

adjunto no Instituto de Educação/FURG atuando no Curso de Educação Física. 

Mantém ênfase de atuação e pesquisa nos seguintes temas: Memórias das 

Práticas de Corporais e de Divertimentos; Ginásticas; Práticas de Aventura na 

Natureza; Educação Física Escolar; Esportes e Mídias. 

Coordenação Científica – Prof. Drª Marlon André da Silva 

Graduado em Educação Física pela Universidade de Cruz Alta (1989), 

Especialista em Educação Física e Mestre em Educação nas Ciências- área 

Educação Física pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul (UNIJUÍ) (2008). Doutor em Ciências do Movimento Humano 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2016). Integrante do Grupo 

de Estudos Qualitativos Formação de Professores e Prática Pedagógica em 

Educação Física e Ciências do Esporte (F3P-EFICE), coordenado pelo 

Professor Doutor Vicente Molina Neto na ESEFID/UFRGS. É professor no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - 

Campus Canoas. Desenvolve pesquisas abordando: A formação de 

professores de Educação Física e a problemática da prática pedagógica em 

Educação Física Escolar 

Tesoureira – Raquel da Silveira 

Possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (2004), mestrado em Ciências do Movimento Humano pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2008) e doutorado em Ciências do 

Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2016). 

Atualmente é docente da Universidade Federal do Rio Grande. Tem 

experiência na área de Educação Física, com ênfase em Educação Física, 

atuando principalmente nos seguintes temas: lazer, ciência, lutas e Educação 

Física escolar 

  



 

Coordenação de Comunicação – Rose Meri Santos Silva 

Possui graduação em Licenciatura Plena de Educação Física pela 

Universidade Federal de Pelotas (1990), mestrado em Educação Ambiental 

pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental pela Universidade 

Federal do Rio Grande (2008) e doutorado em Educação em Ciência Química 

da Vida e Saúde pela FURG/UFRGS. Professora titular da Escola Superior de 

Educação Física (ESEF) da Universidade Federal de Pelotas. Tem experiência 

na área de Educação, com ênfase em Educação, atuando principalmente nos 

seguintes temas: Esportes, Handebol, Vulnerabilidade social, corpo, Educação 

Física Escolar e processos de subjetivação. 


