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VI COLÓQUIO DE PESQUISA QUALITATIVA EM MOTRICIDADE HUMANA: 

ETNOMOTRICIDADES DO SUL 

(Versão em Português) 
 

Apresentação 
 

O Colóquio de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana (CPQMH) é um evento 

acadêmico e científico internacional organizado desde 2003 pela “Sociedade de Pesquisa 

Qualitativa em Motricidade Humana” (SPQMH) e que até sua 5ª. edição foi realizado na 

Universidade Federal de São Carlos-Brasil (UFSCar). Desde o início havia a 

intencionalidade dos/as organizadores/as a realização do evento de modo itinerante, ou 

seja, a cada evento outra cidade, na sede de uma das Instituições colaboradoras. Para o 

ano 2015, foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária a proposta para realização do “VI 

Colóquio de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana: etnomotricidades do sul” junto 

a Universidad Austral de Chile (UACh), localizada na cidade de Valdivia, sul do Chile. 
 

O CPQMH tem como foco o diálogo de temas pertinentes à Ciência da Motricidade 

Humana (idealizada por Manuel Sérgio com base, especialmente, nas obras de Maurice 

Merleau-Ponty), fomentando a socialização dos resultados de estudos, pesquisas e 

relatos de experiência realizados por acadêmicos e acadêmicas da graduação, pós-

graduação e profissionais de diversas áreas que têm suas produções pautadas na 

abordagem metodológica qualitativa. 
 

Propósitos 
 

 Criar tempos e espaços mais abrangentes visando a constituição de um locus para 

que se dê continuidade aos estudos da Motricidade Humana que se desenvolvem de 

forma rigorosa e sistemática no interior das instituições; 
 

 Apresentar trabalhos realizados por pesquisadores de diversas instituições, abrindo 

possibilidade para o questionamento e reflexão das produções apresentadas; 
 

 Contribuir para o aprofundamento de um diálogo profícuo, crítico, estimulador e 

gerador de proposições aos/as profissionais relacionados/as a Motricidade Humana, 

Educação Física, Educação, Educação Ambiental, Artes, História, Sociologia, Turismo 

e áreas afins; 
 

 Ressaltar, em todos os eixos do “VI Colóquio de Pesquisa Qualitativa em Motricidade 

Humana: etnomotricidades do sul”, as epistemologias do sul (metafórica e 

geograficamente): "[...] como um campo de desafios epistêmicos, que procuram 

reparar os danos e impactos historicamente causados pelo capitalismo na sua relação 

colonial com o mundo. [...] A ideia central é [...] que o colonialismo, para além de 

todas as dominações porque é conhecido, foi também uma dominação 

epistemológica" (do livro “Epistemologias do Sul de Santos e Meneses, 2010, p.19) 

ampliando a discussão em torno dos estudos da Motricidade Humana, em diálogo 

crítico e igualitário com outras epistemologias. 
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Cronograma 

 

ATIVIDADE DATA 

REALIZAÇÃO DO EVENTO (Universidad Austral de Chile 

– UACh – Valdivia-Chile) 

Entre 03 e 06/11/2015 

ENVIO DE TRABALHOS (exclusivamente para o e-mail 

spqmh2003@gmail.com ) 

Até 31/05/2015 

DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS ACEITOS E ENVIO DAS 

CARTAS DE ACEITE 

Entre 15 e 25/07/2015 

 

Eixos Temáticos: 
 

CURRÍCULOS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM MOTRICIDADE HUMANA (ou 

AFINS): estudos, pesquisas e relatos de experiências relacionados às 

concepções/propostas curriculares para os cursos de formação em Ciência da Atividade 

Física, Ciências do Esporte, Educação Física, Motricidade Humana, observando ramos de 

intervenção, estágios curriculares, mercado de trabalho e legislação. 
 

ECOMOTRICIDADE: estudos, pesquisas e relatos de experiências em contextos de 

intencionalidade às sinergias corpo-meio ambiente observando manutenção, 

transformação, mobilidade e sustentabilidade ambiental. 
 

EPISTEMOLOGIA DA MOTRICIDADE HUMANA: estudos e pesquisas sobre 

fundamentação e epistemologia da Ciência da Motricidade Humana e seus ramos de 

intervenção. 
 

ETNOMOTRICIDADE: estudos, pesquisas e relatos de experiências de práticas com 

características próprias de um povo/comunidade desenvolvidas com intencionalidade 

relacionada a processos educativos de tradição e resistência de tais manifestações. 
 

OCIOMOTRICIDADE: estudos, pesquisas e relatos de experiências de práticas lúdicas, 

de divertimento, de lazer, de ócio e de contemplação. 
 

MOTRICIDADE E ARTE: estudos, pesquisas e relatos de experiências de práticas 

envolvendo processos de criação relacionados à expressão corporal por meio das 

linguagens da dança, das artes visuais, teatrais e musicais, bem como as práticas 

corporais alternativas. 
 

MOTRICIDADE E MANIFESTAÇÕES ESPORTIVAS OU PERFORMATIVAS: estudos, 

pesquisas e relatos de experiências de práticas relacionadas ao esporte institucionalizado 

ou emergente para diferentes públicos (classes sociais, gênero, faixa etária, raça-

etnia...), particularmente no contexto comunitário. 
 

MOTRICIDADE, BEM VIVER E SAÚDE: estudos, pesquisas e relatos de experiências de 

práticas desenvolvidas com intencionalidade relacionada a processos educativos de 

atenção e promoção do bem viver e da saúde. 
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MOTRICIDADE ESCOLAR: estudos, pesquisas e relatos de experiências de práticas 

desenvolvidas com intencionalidade relacionada a processos educativos, particularmente 

no contexto escolar. 
 

Formatos para Proposição e Apresentação Oral de Trabalhos 
 

PÔSTER: resumos estendidos contendo entre 6.000 e 15.000 caracteres com espaço 

(contados desde o título até o final das referências bibliográficas - compreende 

aproximadamente cinco páginas), fonte times new roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 

entre linhas. Após a apresentação dos pôsteres haverá debate dos mesmos em Grupo de 

Trabalho Temático, organizados por eixo. Enviar arquivo do resumo estendido no formato 

“word.doc” para o e-mail spqmh2003@gmail.com 
 

COMUNICAÇÃO: artigos completos contendo entre 16.000 e 26.000 caracteres com 

espaço (contados desde o título até o final das referências bibliográficas - comprende 

aproximadamente quinze páginas), fonte times new roman, tamanho 12, espaçamento 

1,5 entre linhas. Após a apresentação das comunicações haverá debate dos mesmos em 

Grupo de Trabalho Temático, organizados por eixo. Enviar arquivo do artigo no formato 

“word.doc” para o e-mail spqmh2003@gmail.com 

 

OBS.: Cada congressista poderá submeter até 3 trabalhos, seja como Autor/a 

ou Co-Autor/a. 

 

Comissão Organizadora 

 

Cae Rodrigues (UFS-Brasil / SPQMH) 

Clayton da Silva Carmo (PPGE-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

Denise Aparecida Corrêa (UNESP-Bauru-Brasil / Cátedra Joel Martins / SPQMH) 

Luiz Gonçalves Junior (DEFMH-PPGE-UFSCar-Brasil / Cátedra Joel Martins / SPQMH) 

Sergio Alejandro Toro-Arévalo (UACh-Chile / SPQMH) 

Silmara Elena Alves de Campos (PPGE-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

Otto Luhrs (UACh-Chile) 

 

Comissão Científica 

 

Alberto Galaz Ruiz (UACh-Chile) 

Alberto Moreno Doña (Pontificia Universidad de Valparaiso–Chile) 

Alejandra Maria Franco-Jimenez (Universidad de los Llanos-Colombia) 

Alejandro Luis Herrera (Universidad Nacional de Cuyo – Argentina) 

Aline de Souza Denzin (PPGE-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

Andrea Valdivia-Barrios (Universidad de Chile) 

Andresa de Souza Ugaya (UNESP-Bauru-Brasil / SPQMH) 

Cae Rodrigues (UFS-Brasil / SPQMH) 

Cláudia Foganholi (PPGE-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

David Michael Scott (University of Calgary–Canadá) 

Denise Aparecida Corrêa (UNESP-Bauru-Brasil / Cátedra Joel Martins / SPQMH) 
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Denise Andrade de Freitas Martins (UEMG-Ituiutaba-Brasil - PPGE/UFSCar – SPQMH) 

Fábio Ricardo Mizuno Lemos (IFTM-Brasil / SPQMH) 

Fernando Donizete Alves (DEFMH-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

Glauco Nunes Souto Ramos (DEFMH-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

Gilberto Tadeu Reis da Silva (UFBA-Brasil / Cátedra Joel Martins) 

José Enver Ayala-Zuluaga (Universidad del Quindío-Colombia) 

Lilian Aparecida Ferreira (UNESP-Bauru-Brasil / SPQMH) 

Luís Guilhermo Jaramillo-Echeverry (Universidad del Cauca-Colombia) 

Luiz Gonçalves Junior (DEFMH-PPGE-UFSCar-Brasil / Cátedra Joel Martins / SPQMH) 

Luz Elena Gallo-Cadavid (Universidad de Antioquia-Colômbia) 

Maria das Graças Barreto da Silva (DEnf/UNIFESP / Cátedra Joel Martins) 

Paulo César Antonini de Souza (UFMS-Brasil – SPQMH) 

Pedro Pessula (Universidade Pedagógica de Moçambique) 

Regiane Cristina Galante (SESC-Brasil / SPQMH) 

Robson Amaral da Silva (CEUCLAR-Brasil / SPQMH) 

Sergio Alejandro Toro-Arévalo (UACh-Chile / SPQMH) 

Yara Aparecida Couto (DEFMH-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

Victor Lage (EF/FAIMI– Brasil / Cátedra Joel Martins / SPQMH) 

Vitória Helena Cunha Espósito (PUC-SP-Brasil / Cátedra Joel Martins / SPQMH) 

 

Comissão Cultural 

 

Cláudia Foganholi (PPGE-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

Gilmar Araújo de Oliveira (PPGE-UFSCar-Brasil) 

Lennon Ferreira Corezomaé (DEFMH-UFSCar-Brasil) 

Maurício Mendes Belmonte (PPGE-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

 

Comissão de Transportes 

 

Cláudia Foganholi (PPGE-UFSCar-Brasil / SPQMH) 

Regiane Cristina Galante (SESC-Brasil / SPQMH) 

 

Comissão Audiovisual e de Informática 

 

Alesandro Anselmo Pereira (DEFMH/UFSCar) 

Paulo César Antonini de Souza (UFMS-Brasil – SPQMH) 

Victor Lage (EF/FAIMI– Brasil / Cátedra Joel Martins / SPQMH) 

 

Comissão Financeira 

 

Fábio Ricardo Mizuno Lemos (IFTM-Brasil / SPQMH) 

Regiane Cristina Galante (SESC-Brasil / SPQMH) 

Sergio Alejandro Toro-Arévalo (UACh-Chile / SPQMH) 


