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Manifesto do Grupo de Trabalho Temático 11 - Movimentos Sociais do Colégio 

Brasileiro de Ciências do Esporte 

 

Após mesa redonda com os movimentos sociais (Movimento Nacional Contra a 

Regulamentação da Educação Física, Comitê Contra as atuais Diretrizes da Educação Física, 

Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física, Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Teto e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) com o título “Conjuntura, esporte, 

movimentos sociais”, mesa redonda conjunta entre os Grupos de Trabalhos Temáticos (GTTs) 

Gênero, Relações Étnico-raciais e Movimentos Sociais com o título “Feminismo Negro, 

Interseccionalidade, E Re-Existências: Articulações Possíveis Na Educação Física”, e debates 

suscitados em decorrência da apresentação de diversos trabalhos na modalidade oral e pôster, 

ocorridos ao longo do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte 2021, o GTT 11 - 

Movimentos Sociais do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), vem por meio desta 

carta encaminhar à Assembleia Geral do CBCE, realizada no dia 16 de dezembro de 2021, no 

modo online, para aprovação, o seguinte manifesto: 

 

Considerando: 

 A conjuntura geral, que engloba o ataque à soberania da nação brasileira e de 

seu povo, à democracia, aos diretos fundamentais dos seres humanos e à 

destruição do meio ambiente; 

 Os constantes ataques a políticas públicas de interesse da classe trabalhadora 

em áreas como a ciência, a educação, a saúde e o esporte, por exemplo; 

 A situação conflituosa envolvendo interesses de classes antagônicas que se 

manifestam em enfrentamentos desiguais e desleais, como nos casos dos 

genocídios das populações indígenas e negras; 

 

O CBCE se manifesta contra a necropolítica, as políticas ultra neoliberais, o 

negacionismo e o obscurantismo que nunca estiveram em tamanha evidência na história recente 

e conclama a todos seus associados e associadas que afirmem as ciências e defendam vidas. 
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Além disso, o CBCE se manifesta na perspectiva da luta social em defesa da vida e da ciência, 

buscando a unidade com outras entidades cientificas, acadêmicas, movimentos sociais e outras 

forças sociais que defendam a democracia e a soberania nacional. 

 

 

mailto:cbcedn@gmail.com

