
Prezada comunidade da Educação Física no estado do Rio de Janeiro, 

Através dessa carta apresentamos os componentes e a proposta da chapa “Educação 

física, soberania popular, ciência e vida”, candidata a assumir a gestão da Secretaria 

Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte no Rio de Janeiro (CBCE-RJ), 

no biênio 2020/2022.  

O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (http://www.cbce.org.br), criado no final 

dos anos 70, em momento de abertura política, é uma entidade científica que congrega 

pesquisadores e pesquisadoras ligados à área de Educação Física/Ciências do Esporte. 

As Secretarias Estaduais e os Grupos de Trabalhos Temáticos, liderados por uma 

Direção Nacional, constitui sua organização. O CBCE está presente no cenário nacional, 

em várias situações, como na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, com 

representação em vários órgãos governamentais, para contribuir com as principais 

discussões relacionadas à área – como vem ocorrendo nesse contexto da pandemia pelo 

COVID-19, em que as notas técnicas e o debate público através de lives apresentam 

argumentos e pesquisas que defendem uma atuação profissional em favor da 

preservação da vida. 

Após o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE) e o Congresso 

Internacional de Ciências do Esporte (CONICE), realizado em Goiânia, em 2017, a 

Secretaria Estadual do Rio de Janeiro retomou suas atividades, com uma comissão 

provisória. Estamos à frente da atual gestão do CBCE no RJ e, ao renovar nossa 

candidatura, agregando um novo integrante, finalizamos um compromisso e um período 

de retomada da Secretaria do CBCE em nosso estado. 

A COVID-19 nos fez reorganizar o trabalho de aproximação das instituições 

formadoras, programas de pós-graduação, redes de ensino da educação básica, órgãos 

financiadores, grupos de pesquisa, movimentos sociais, Secretarias de Educação, 

esporte e lazer, dentre outras relativas aos interesses do CBCE. Considerando as 

urgências e mudanças convocadas por esse contexto, renovamos o compromisso social 

e político de mobilização do CBCE a partir do diálogo com a produção e disseminação 

do conhecimento, a formação profissional e as políticas públicas voltadas para este 

campo de conhecimento e intervenção social.  

Com o intuito de fazer da gestão da Secretaria Estadual do CBCE-RJ um exercício da 

vida em democracia favorecida pela soberania popular, em que as produções científicas 

da área possam contribuir para a plenitude da vida, esta carta programa é também um 

convite ao diálogo e às contribuições de docentes, pesquisadores, estudantes, gestores e 

membros da sociedade em geral que compartilham o compromisso de fortalecer o 

campo de conhecimento e intervenção da Educação Física/Ciências do Esporte em suas 

dimensões culturais, tecnológicas, políticas, filosóficas e científicas.  Por isso, 

pretendemos uma coordenação colegiada, a partir da constituição de um comitê 

científico estadual, formado por àqueles/as associados/as estaduais que participem, de 

forma orgânica a essa Secretaria, representando seus grupos de trabalhos temáticos no 

estado do Rio de Janeiro. 



Propostas: 

1. Criar uma coordenação colegiada, a partir da constituição de um comitê 

científico estadual; 

2. Executar campanhas sistemáticas de divulgação das ações do CBCE, ampliando 

e consolidando o corpo de associados/as no estado do Rio de Janeiro; 

3. Estabelecer estratégias de ação que contribuam para constituição de espaços de 

diálogo, promovendo a aproximação e participação de atuais e novos/as 

associados/as, grupos de estudos e pesquisas, instituições de Ensino Superior e 

docentes da Educação Básica, representantes da gestão pública e de movimentos 

sociais;   

4. Incentivar parcerias regionais e nacionais, aproximando a Secretaria Estadual do 

CBCE-RJ de outras entidades científicas, instituições de Ensino Superior, 

grupos de estudos e pesquisas e, Redes de Ensino da Educação Básica;    

5. Consolidar processo de comunicação da Secretaria Estadual do CBCE-RJ com 

os/as associados/as e demais entidades, através de canais de diálogo tradicionais 

e ampliando o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação (e-mail, 

redes sociais, site, blog etc.);   

6. Realizar, em parceria com as instituições de Ensino Superior, debates científicos 

em diferentes áreas de estudos e pesquisas no âmbito da Educação 

Física/Ciências do Esporte, ajudando a construir uma política de produção e 

socialização do conhecimento no estado do RJ;    

7. Organizar, apoiar e participar de eventos acadêmicos com a intenção de divulgar 

e promover debates para a circulação da produção do conhecimento na área da 

Educação Física/Ciências do Esporte no RJ – como os Encontros Estaduais do 

CBCE no RJ; 

8. Em conjunto com as demais Secretarias Estaduais do CBCE na Região Sudeste, 

contribuir para a organização dos Congressos Sudeste de Ciências do Esporte;   

9. Apoiar, opinar e difundir as decisões e ações da Diretoria Nacional, sobretudo 

em relação ao planejamento, realização e avaliação do XXII Congresso 

Brasileiro de Ciências do Esporte e IX Congresso Internacional de Ciências do 

Esporte, no ano de 2021.   

Tendo por referência as propostas, acima listadas para o biênio 2020-2022, 

apresentamos, a seguir, os membros que compõem a chapa “Educação física, soberania 

popular, ciência e vida”:  

Função e membro Atuação profissional, formação e endereço eletrônico   

 

Secretária:  

Rosa Malena de Araújo 

Carvalho 

 

 

Graduada em Educação Física pela UFRJ, Mestre em 

Educação pela UFF, Doutora em Educação pela UERJ, 

com pós-doutorado pela Universidade de Barcelona 

(UB), é Professora Associada no Instituto de Educação 

Física (IEF) da Universidade Federal Fluminense - UFF 

e Professora no Programa de Pós-Graduação em 

Educação - Processos formativos e desigualdades sociais 

da FFP/UERJ, integrando a Linha Políticas, Direitos e 

Desigualdades. Com ampla experiência na área da 

Educação, coordena o Curso de Especialização em 

Educação Física Escolar; lidera o Grupo de Pesquisa 

ELAC (Educação física escolar; experiências Lúdicas e 



Artísticas; Corporeidades). É a atual secretária do 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) no 

Rio de Janeiro.  

Endereço eletrônico: rosamalena@id.uff.br 

Participa do GTT Escola do CBCE. 

 

Secretário Adjunto: 

 

Alexandre Palma de 

Oliveira 

 

 

Possui graduação em Educação Física pela Universidade 

Gama Filho (1986), mestrado em Educação Física pela 

Universidade Gama Filho (1995), doutorado em Saúde 

Pública pela Fundação Oswaldo Cruz (2002) e estágio de 

pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria (IPUB) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (2005) e no 

Programa de Pós-graduação em Ciências do Exercício e 

do Esporte da Universidade Gama Filho (2014). 

Atualmente, é professor associado da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, onde leciona na Escola de 

Educação Física e Desportos. Atua, ainda, como 

parecerista dos seguintes periódicos: Journal of Sports 

Sciences, Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 

Revista Movimento, Ciência & Saúde Coletiva e 

Arquivos em Movimento (UFRJ). Tem experiência 

acadêmica no campo da Educação Física nas seguintes 

áreas: treinamento desportivo, atividade física e 

promoção da saúde e futebol. É o atual secretário adjunto 

do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) no 

Rio de Janeiro.  

Endereço eletrônico: palma_alexandre@yahoo.com.br 

Participa do GTT Atividade física e saúde do CBCE. 

 

Tesoureiro: 

André dos Santos Souza 

Cavalcanti 

Possui graduação em Educação Física pela Universidade 

Salgado de Oliveira (2000); Especialização em Educação 

Física Escolar pela UFF - Universidade Federal 

Fluminense (2017); Mestre em Educação pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ-FFP, 

área de concentração Processos formativos e 

desigualdades sociais (2020)). Atualmente trabalha na 

rede municipal de educação da cidade do Rio de Janeiro 

e na rede municipal de educação de Itaboraí. É filiado à 

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN). 

Endereço eletrônico: profandresantos.s@gmail.com 

Inserido no GTT Inclusão e Diferença 

 

 

Nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas, nossos e-mails estão acessíveis 

para tal.   

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2020. 


