CARTA AOS ASSOCIADOS E ÀS ASSOCIADAS ANPEL
Prezados associados e prezadas associadas
Caracterizada como sociedade científica que congrega pesquisadores e pesquisadoras das
mais diferentes áreas de conhecimento que se dedicam à investigar o “lazer” e temas
correlacionados a partir dos mais distintos pontos de vista teóricos e disciplinares, a
Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Estudos do Lazer – ANPEL foi fundada
em 2013 e desde então vem atuando no campo político, acadêmico e científico.
Em 2019, atuamos de modo contundente frente aos ataques a educação, a cultura, aos
direitos trabalhistas e sociais, tornando pública a posição da diretoria por meio de notas de
repúdio a extinção do Ministério do Esporte, ao descaso das autoridades públicas com o
museu nacional, aos atos de agentes públicos brasileiros contra a educação e a ciência. Ainda,
por meio de notas, apoiamos as paralisações contra os cortes de recursos da educação.
A atuação política da ANPEL também tem ocorrido por intermédio da participação de
membros da diretoria em eventos promovidos por lideranças do executivo e legislativo. Em
20 de maio, a Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul convidou a ANPEL para
compor a mesa de instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Esporte, Recreação e Lazer.
Junto a outras instituições, a ANPEL se tornou parceira para desenvolver e assegurar a defesa
das políticas de esporte, recreação e lazer do Estado do Rio Grande do Sul. Nessa instalação
esteve presente a vice-presidente (Profª Drª Raquel da Silveira – Universidade Federal do Rio
Grande do Sul - UFRGS), que defendeu o lazer enquanto direito social, pautando a luta por
políticas públicas que garantam esse direito. No mês de dezembro, Raquel se fez presente no
evento “Políticas Públicas de Esporte e Lazer”, atuando na mesa de abertura, ocasião que foi
oportuna para estabelecer diálogo com o Secretário Adjunto da Secretaria do Estado de
Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul sobre as políticas públicas de lazer na atual gestão, o que
resultou no convite para contribuir com a elaboração do Plano Estadual de Esporte e Lazer.
No mesmo mês, em Campo Grande – MS, o presidente da associação, Prof Dr Junior Vagner
Pereira da Silva (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), atuou como palestrante da “1ª
Conferência Municipal de Esporte e Lazer”. Na ocasião, dialogou sobre o tema “O papel das
políticas de esporte e lazer para toda vida”, assim como estabeleceu diálogo para participação
da associação na elaboração do Plano Municipal de Esporte e Lazer de Campo Grande.
No âmbito acadêmico e científico, articulamos com lideranças a realização da IV Edição do
Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer (CBEL), logrando êxito com pesquisadores da UFRGS,
a qual aceitou sediar o evento em Porto Alegre, no período de 12 a 14 de novembro de 2020.
Discutimos com a Editora Chefe da Revista Brasileira de Estudos do Lazer (RBEL), Profª Drª
Christianne Luce Gomes (Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG), a importância de
ampliação do corpo de editores e avaliamos meios técnicos e políticos para dar maioria
visibilidade ao periódico, assim como agilidade ao processo de avaliação.

Membros da diretoria representaram a ANPEL em importantes eventos acadêmicoscientíficos – Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte - CONBRACE, Encontro Nacional de
Recreação e Lazer - ENAREL, Mesa redonda “Memórias do Departamento de Estudos do
Lazer/FEF/UNICAMP, I Colóquio Interdisciplinar de Estudos do Lazer e Encontro Estadual da
ANPEL.
No XXI CONBRACE/VIII CONICE, realizado em Natal/RN, entre 16 a 20 de Setembro, a diretoria
esteve presente na Mesa “Diferentes Protagonismos, espaços e articulações do Lazer no
Brasil”, organizada pelo – GTT Lazer e Sociedade. Na oportunidade, os membros da diretoria
apresentaram as principais frentes de trabalho da instituição, destacando a RBEL e o CBEL
como principais produtos. A editora-chefe da RBEL destacou a trajetória do periódico, o qual
vem se consolidando e tornando-se um veículo de comunicação científica importante para o
campo do lazer. Na oportunidade foi possível dialogar com diversos representantes de grupos
de pesquisa do Brasil sobre lazer e fortalecer a parceria com o “GTT Lazer e Sociedade” do
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE).
Em Outubro, a Profª Drª Olívia Ribeiro (UNICAMP), membro da Diretoria ANPEL, organizou a
mesa “Memórias do Departamento de Estudos do Lazer (DEL)/FEF/UNICAMP”, que contou
com a participação dos professores Profº Antônio Carlos Bramante e Prof Dr Lino Castelani
Filho e representou a ANPEL no evento, que teve a organização da Biblioteca Asdrúbal Ferreira
Batista, FEF/Unicamp.
Em novembro, no período de 14 a 16, em Curitiba – PR, todos os membros da diretoria se
fizeram presentes no 30º ENAREL, realizado pela UNINTER e Pontifícia Universidade Católica
do Paraná. Na ocasião, foi realizada reunião no dia 14, com início às 15h, oportunidade que
foi discutida junto aos presentes, os encaminhamentos e estágio do processo de criação do
CNPJ; a definição do período de 12 a 14 de Novembro de 2020 para a realização da IV edição
do CBEL; os trabalhos e encaminhamentos dados pelo Comitê Editorial da RBEL, assim como
a atuação política e acadêmica que vem sendo realizada junto a comunidade em relação as
temáticas que violam os direitos sociais. O presidente e a vice-presidente compuseram a mesa
de abertura, assim como os associados Prof Dr Antônio Carlos Bramante, Prof Dr Helder
Isayama (UFMG), Prof Dr Ricardo Ricci Uvinha (EACH/USP) e Prof Dr Giuliano Pimentel (UEM)
atuaram como conferencistas e debatedores. Na ocasião dos Encontros Temáticos
Institucionais (ETI) de Professores e Pesquisadores em Lazer, apresentamos a associação aos
presentes, suas finalidades e atuações.
Entre os dias 25 e 27 de novembro, também nos fizemos presente no I Colóquio
Interdisciplinar de Estudos do Lazer, ocasião que se comemorou os 30 anos do Centro de
Estudos do Lazer e Recreação (CELAR) e 13 anos do Programa de Pós-Graduação
Interdisciplinar em Estudos do Lazer, dois marcos importantes e valiosos para os estudos do
lazer. A vice-presidente compôs a mesa de abertura, ocasião que destacou a importância do

Centro de Estudos e do Programa de Pós-Graduação para a formação de profissionais e
pesquisadores em lazer e no desenvolvimento de pesquisas que, junto à ANPEL, expandem
uma rede de trabalho em prol dos estudos do lazer no país.
Nos dias 27 e 28 de novembro, aconteceu em Salvador, o primeiro “ Encontro Estadual da
ANPEL”, realizado juntamente com “Seminário Lazer no presente e no futuro”, organizado
pelos Grupos de Pesquisa CORPO e MEL/Faculdade de Educação (FACED) – Universidade
Federal da Bahia (UFBA), sob a coordenação do membro da diretoria ANPEL Prof. Dr. Coriolano
P. da Rocha Junior (UFBA) e do Prof Dr Romilson Augusto dos Santos (UFBA), em parceria com
a Secretaria de Trabalho, Renda, Emprego e Esporte – SETRE e a Superintendência dos
Desportos da Bahia – SUDESB, com apoio institucional da ANPEL, do BCE-Ba e da Rede CEDESBa. As mesas temáticas versaram sobre o lazer e suas compreensões em passado, presente e
futuro, tendo como convidados, respectivamente, Prof Dr Victor Andrade de Melo (UFRJ), Prof
Dr Augusto Cesar Rios Leiro (UFBA-UNEB) e Prof Dr Hélder Ferreira Isayama (UFMG). As mesas
institucionais foram realizadas pela própria SETRE e pela SUDESB, onde puderam apresentar
suas formas de organização, programas e projetos e pelos próprios coordenadores, que
lançaram o Curso EaD de formação de gestores de esporte lazer, a ser realizado pela FACED.
Ao apresentar a síntese do trabalho desenvolvido em 2019, aproveitamos a oportunidade
para desejarmos um 2020 de paz, saúde, felicidade e realizações e que a defesa dos direitos
sociais, em especial, o direito ao lazer, esteja entre vossas pautas política, acadêmica e
científica.
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