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ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE ASSOCIADOS DO COLÉGIO BRASILEIRO 
DE CIÊNCIAS DO ESPORTE  

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, na cidade 
de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, Brasil, nas dependências da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) por ocasião da realização do 
XXI Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE) e VIII Congresso 
Internacional de Ciências do Esporte (CONICE), realizou-se a assembleia geral de 
associados do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), convocada e 
divulgada pela Direção Nacional (DN) por meio do Edital 03/2019 de Convocação de 
Assembleia Geral Ordinária CBCE/DN, datado de 17 de agosto de 2019. Em 
dezenove de setembro de dois mil e dezenove, a primeira convocação dos 
associados para a Assembleia ocorreu às 18h30min e a segunda convocação às 
19h. Estiveram presentes 451 associados, cujas assinaturas se encontram no final 
dessa ata. A mesa desta assembleia foi composta pelos membros da Direção 
Nacional do CBCE (Gestão 2019-2021): Prof. Dr. Vicente Molina Neto (Presidente) 
que conduziu os trabalhos, Prof. Dr. Pedro Fernando Avalone Athayde (Vice-
presidente), por mim, Prof. Me. André Osvaldo Furtado da Silva (Secretário 
Nacional) que secretariei a assembleia, e pelos demais membros da gestão: Prof. 
Dr. Elisandro Schultz Wittizorecki (Diretor Administrativo), Profa. Dra. Larissa 
Michelle Lara (Diretora Científica), Prof. Dr. Victor Julierme Santos da Conceição 
(Diretor Financeiro), Prof. Dr. Silvan Menezes dos Santos (Diretor de Comunicação), 
Profa. Dra. Christiane Garcia Macedo (Diretora dos Grupos de Trabalhos Temáticos 
- GTT’s), Prof. Dr. Romilson Augusto dos Santos (Diretor das Secretarias Estaduais). 
O Prof. Dr. Vicente Molina Neto deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos 
e informou que a assembleia de associados seria dividida em dois momentos, sendo 
o primeiro momento para a realização de uma avaliação do XXI CONBRACE e VIII 
CONICE, em que todos os associados que assim desejassem poderiam se 
expressar. Já no segundo momento, seriam tratadas as proposições e pedidos de 
moções encaminhadas à DN pelos associados. Seguindo o protocolo, o presidente 
Prof. Dr. Vicente Molina Neto perguntou à plenária se havia algum tema de pauta a 
ser incluído. Neste momento, a professora Carolina, associada do CBCE/DF, pediu 
para fazer uso da palavra. A mesma solicitou a inclusão de uma moção de repúdio à 
militarização nas escolas, que no contexto do Distrito Federal já ocorre de forma 
expressiva. Frente a esta proposição, o Presidente do CBCE colocou o pedido de 
inclusão de pauta em regime de votação pela plenária. A inclusão da pauta foi 
aprovada de forma unânime pela plenária. Na sequência, o prof. Dr. Tarcísio Mauro 
Vago, associado do CBCE/MG, pediu para fazer o uso da palavra. O mesmo 
solicitou que fossem incluídas na pauta duas proposições: a elaboração de uma 
carta do CBCE/DN endereçada aos associados, tendo como pano de fundo a “Carta 
de Carpina”; e a organização por parte do CBCE/DN de uma coletânea de ensaios 
intitulados Educação Física e Ciências do Esporte no tempo presente, com a 
finalidade de que seja ampliado o debate sobre a atual conjuntura social e política 
que permeia o Brasil. A inclusão das duas proposições na pauta foi colocada em 
votação e aprovada de modo unânime pela plenária. Na sequência dos trabalhos, o 
Presidente Prof. Dr. Vicente Molina Neto realizou a leitura dos temas que seriam 
debatidos em Assembleia, sendo eles: Moção de repúdio à diminuição e ao 
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fechamento de escolas que desenvolvem a Educação de Jovens e Adultos (EJA) na 
modalidade da Educação Básica; Moção de repúdio do GTT Lazer e Sociedade ao 
desmonte das garantias do direito constitucional ao lazer, engendrado pelo atual 
governo federal; Apoio ao Programa de Mestrado Profissional em Educação Física 
em Rede Nacional (PROEF); Moção de repúdio dos associados do Distrito Federal 
acerca da militarização nas escolas; Proposição de criação de um espaço lúdico 
recreativo e de cuidado para as crianças nos eventos realizados pelo CBCE; 
Proposição da criação de um novo GTT específico para tratar das questões étnico-
raciais; Proposta de debate sobre a criação de ambientes específicos para os relatos 
de experiências nos eventos do CBCE, de modo que recebam a devida visibilidade e 
importância; Pedido para que o CBCE subscrevesse a carta a ser encaminhada ao 
Conselho Nacional de Educação (CNE), redigido no Fórum das Licenciaturas 
Ampliadas, ocorrido no XXI CONBRACE/VIII CONICE; Proposta de elaboração de 
uma carta do CBCE/DN aos associados, inspirada na Carta de Carpina; e Proposta 
de criação de uma coletânea de ensaios intitulada Educação Física e Ciências do 
Esporte no tempo presente. Após a leitura da pauta, o Presidente do CBCE, Prof. 
Dr. Vicente Molina Neto, passou a palavra ao Prof. Dr. Allyson Carvalho 
(coordenador geral do evento) para que fosse realizada uma avaliação do XXI 
CONBRACE/VIII CONICE. Em sua explanação, o Prof. Dr. Allyson Carvalho 
informou que alguns dados ainda estavam em processamento, mas que 
apresentava aos associados do CBCE um relatório preliminar de avaliação do 
evento. Após este momento, o Presidente do CBCE, Prof. Dr. Vicente Molina Neto, 
disponibilizou a palavra aos associados para que realizassem as considerações e 
apontamentos que entendessem ser necessários para a avaliação do XXI 
CONBRACE/VIII CONICE. Nenhum associado manifestou o desejo de fazer uso da 
palavra. Assim, o presidente entendeu que não havia restrições quanto à avaliação 
do evento. Na sequência, o Prof. Dr. Vicente Molina Neto seguiu a pauta para a 
apreciação da moção de repúdio formulada pela Profa. Dra. Rosa Malena de Araújo 
Carvalho, passando-lhe a palavra. A Prof. Dra. Rosa Malena de Araújo Carvalho, 
Secretária Estadual do CBCE/RJ, propôs uma moção de repúdio ao fechamento de 
escolas com a modalidade Educação de Jovens e Adultos. A professora explicou 
que a moção foi elaborada em conjunto com a professora Maria Cecília da Silva 
Camargo, docente da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Prof. Dra. 
Conceição, da Universidade Federal do Pará (UFPA). As professoras ressaltaram 
que foi solicitado à organização do XXI CONBRACE/VIII CONICE um espaço na 
segunda-feira à tarde (16/09/2019) para uma reunião de debate sobre a EJA. Neste 
espaço de debate, compareceram vinte e quatro pessoas entre alunos da 
Graduação, da Pós-graduação e professores de universidades, os quais refletiram 
sobre a modalidade da EJA como uma modalidade da Educação Básica, estando a 
Educação Física inserida neste processo. A Profa. Dra. Rosa Malena de Araújo 
Carvalho informou que um dos pontos discutidos neste debate, que contou com a 
presença de professores atuantes nesta modalidade de educação, foi o fechamento 
de escolas que contam com a EJA em todo o território nacional. A mesma informou, 
ainda, que elaborou um relatório desta reunião e repassou para a organização local 
do evento e para a DN do CBCE, pedindo a inclusão da moção (anexo I) para 
apreciação e apoio da plenária sobre o repúdio à diminuição das escolas, ou seja, o 
repúdio ao fechamento de escolas que possuem a modalidade de ensino EJA. 
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Assim, a Profa. Dra. Rosa Malena de Araújo Carvalho explanou que se trata de um 
movimento que vem sendo realizado sistematicamente em função da redução de 
custos na área da Educação. Por ser uma realidade totalmente adversa para que os 
estudantes adultos possam frequentar as aulas, a professora finalizou informando 
que este foi um pedido que o grupo de professores apresentou para a plenária. Em 
seguida, o Prof. Dr. Vicente Molina Neto encaminhou o tema para a discussão da 
plenária. Nenhum associado manifestou o desejo de fazer algum apontamento ou de 
debater sobre o assunto. Dessa forma, o Presidente colocou a proposição em 
regime de votação, de maneira que a moção de repúdio proposta pela Profa. Dra. 
Rosa Malena de Araújo Carvalho foi aprovada com unanimidade pela plenária. 
Dando sequência aos trabalhos, o prof. Dr. Vicente Molina Neto relatou a proposição 
do associado Guilherme Minazzi, que advém do GTT Lazer e Sociedade. Para a 
apresentação da proposta, a palavra foi cedida ao professor Guilherme que explicou 
que a proposição não é sua, mas dos membros do GTT Lazer e Sociedade que 
estavam presentes na reunião deste GTT na tarde de dezenove de setembro de dois 
mil e dezenove. O professor Guilherme informou que se tratava de uma moção de 
repúdio para a apreciação da assembleia, com conteúdo relativo ao desmonte das 
garantias de direito constitucional ao lazer, por parte do atual governo federal, 
desmonte esse, que, segundo o professor Guilherme, está refletido na destruição do 
Ministério do Esporte e da sua estrutura, o que incluía diversos projetos que 
garantiam o direito ao lazer. Assim, o mesmo narrou toda a moção (anexo II) à 
plenária. A seguir, o presidente do CBCE colocou a proposta em regime de 
discussão. Nesse momento, o Prof. Dr. Lino Castellani Filho, associado do 
CBCE/DF, pediu para fazer uso da palavra. Ressaltou que era a favor da proposta e 
que gostaria que fossem incluídas duas questões na carta. A primeira tratava-se de 
ampliação da carta, em que fosse ressaltado que as reformas trabalhista e da 
previdência, considerando que essa última estava em andamento, refletem muito 
mais a tendência de diminuição de espaço e tempo livre de trabalho para o âmbito 
do lazer do que a extinção do Ministério do Esporte. Nesse sentido, o Prof. Dr. Lino 
Castellani Filho ressaltou que gostaria que esta nota ampliasse a envergadura na 
proporção daquilo que estaria diminuindo a possibilidade de lazer por parte de 
setores majoritários da sociedade brasileira. Ainda, o Prof. Dr. Lino Castellani Filho 
posicionou-se com o entendimento de que a extinção do Ministério do Esporte 
ocorreu de acordo com uma tendência da Secretaria Especial do Esporte de 
favorecer a perspectiva do alto rendimento, em detrimento de projetos sociais 
esportivos. No que diz respeito à segunda questão, o Prof. Dr. Lino Castellani Filho 
relatou que, em permanecendo a redação da nota como apresentada, entendia ser 
necessário que houvesse alguns ajustes, como o que dizia respeito à Rede CEDES 
e ao PELC, pois, notoriamente, ambos, na atual gestão federal, não estavam 
extintos. Porém, não se sabe qual será a maneira como a Secretaria Especial do 
Esporte tratará o Esporte e Lazer das Cidades e a Rede CEDES. No entanto, são 
projetos que continuam presentes e que isso é um fato. Assim, o Prof. Dr. Lino 
Castellani Filho finalizou ressaltando que, em sua opinião, está incorreta a afirmação 
de que ambos os projetos ou programas do governo deixaram de existir na 
configuração da extinção do Ministério do Esporte e na criação da Secretaria 
Especial do Esporte. Na continuidade dos trabalhos, o Prof. Dr. Vicente Molina Neto 
agradeceu a explanação do Prof. Dr. Lino Castellani Filho e colocou a palavra à 
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disposição aos associados, de modo que o Prof. Dr. Humberto Luís de Deus Inácio 
pediu para fazer o uso da palavra. Assim, o mesmo informou que, sem o intuito de 
contra-argumentar as questões ressaltadas pelo Prof. Dr. Lino Castellani Filho, 
entendeu que a ideia do GTT Lazer e Sociedade era de realizar uma nota mais 
enxuta, mais organizada na questão estrutural, mais ligada ao lazer como direito. No 
entanto, conforme conversado com os demais colegas do GTT Lazer e Sociedade, 
não consideravam problema realizar os ajustes propostos pelo Prof. Dr. Lino 
Castellani Filho. Nesse sentido, gostariam de contar com o auxílio do Prof. Dr. Lino 
Castellani Filho para escreverem um novo parágrafo. Assim, O Prof. Dr. Vicente 
Molina Neto propôs que fosse votada a proposição do prof. Dr. Humberto Luís de 
Deus Inácio, e que esta contasse com ajustes e contribuições do Prof. Dr. Lino 
Castellani Filho. Dessa forma, a proposição foi aprovada pela plenária com 
unanimidade. Na sequência, o Prof. Dr. Vicente Molina Neto apresentou outra 
proposição do Prof. Dr. Humberto Luís de Deus Inácio, referente à solicitação de 
apoio da Assembleia ao Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em 
Rede (PROEF). Ao fazer uso da palavra novamente, o Prof. Dr. Humberto Luís de 
Deus Inácio explicou que o PROEF estava representado no XXI CONBRACE/VIII 
CONICE por alguns associados que fazem parte da coordenação de alguns polos. 
Ao longo da semana, esses membros haviam recebido notícias advindas da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com 
relação aos procedimentos e seguimentos referentes ao segundo processo seletivo, 
que haviam causado certa angústia. Nesse sentido, segundo o Prof. Dr. Humberto 
Luís de Deus Inácio, em 18 de setembro de dois mil e dezenove, os representantes 
do PROEF se reuniram e elaboraram uma carta, solicitando o apoio do CBCE sobre 
os pontos que serão solicitados à CAPES. Dessa forma, o Prof. Dr. Humberto Luís 
de Deus Inácio leu a carta elaborada para entrega ao CBCE e apreciação da 
plenária (anexo III). Após a leitura da carta, que seria enviada à CAPES, a palavra 
retornou ao Prof. Dr. Vicente Molina Neto, que agradeceu ao Prof. Dr. Humberto 
Luís de Deus Inácio e colocou o tema em regime de discussão. Assim, foi 
questionado à plenária se alguém teria considerações a fazer. Não havendo 
pronunciamentos, a proposição de apoio do CBCE à carta passou ao regime de 
votação. Com apenas uma abstenção, o apoio à carta foi aprovado pela maioria dos 
associados. Na sequência dos trabalhos, o Prof. Dr. Vicente Molina Neto passou à 
apreciação da moção dos associados do Distrito Federal em relação à militarização 
das escolas. Assim, a Profa. Carolina Moniz Freire Rodrigues apresentou-se como 
associada ao CBCE/DF e passou a ler a moção de repúdio sobre a militarização das 
escolas públicas no Brasil (anexo IV). Após a leitura da carta de moção de repúdio 
pela Profa. Carolina Moniz Freire Rodrigues, a plenária aplaudiu e a palavra retornou 
ao Prof. Dr. Vicente Molina Neto. Diante da manifestação dos associados após a 
leitura da moção de repúdio, o Presidente do CBCE perguntou se deveria considerá-
la aprovada por aclamação. A resposta da plenária foi uma nova salva de palmas. A 
próxima proposição anunciada pelo Prof. Dr. Vicente Molina Neto foi encaminhada à 
Assembleia pelas professoras Ms. Natacha da Silva Tavares, Ms. Gabriela Nobre 
Bins, Dra. Vera Regina Oliveira Diehl, Priscila e Talita, todas associadas ao 
CBCE/RS. O Prof. Dr. Vicente Molina Neto informou que, ao final do documento, 
havia uma série de assinaturas de associados de outras procedências do CBCE. A 
Profa. Ms. Gabriela Nobre Bins esclareceu que a proposição (anexo IX) se tratava 
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da solicitação para a criação de um espaço lúdico recreativo para as crianças 
durante os eventos do CBCE. Ela explicou que as condições para estudo e trabalho 
para as mulheres na sociedade é complicada e ponderou que, na maternidade e na 
paternidade, fica mais difícil comparecer aos congressos, e, por este motivo, fazia a 
solicitação de um espaço para que as crianças fossem atendidas, de modo que os 
pais pudessem participar e prestigiar os eventos do CBCE. Após a fala da Profa. Ms. 
Gabriela Nobre Bins, a plenária respondeu com aplausos. O Prof. Dr. Vicente Molina 
Neto informou que, do mesmo modo que a proposição anterior, considerava a 
proposição do espaço lúdico recreativo para as crianças aprovada por aclamação. A 
plenária, da mesma maneira respondeu, com aplausos. A próxima proposição 
apresentada pelo Prof. Dr. Vicente Molina Neto foi o encaminhamento de um Fórum 
adequado ou a criação de um possível Grupo de Trabalho Temático (GTT) para a 
discussão das relações étnico-raciais, na estrutura do CBCE. O Prof. Dr. Vicente 
Molina Neto informou que essa proposição nasceu da fala do Prof. Dr. José Geraldo 
Damico na Mesa temática Nº 01 do XXI CONBRACE/VIII CONICE, e que tal 
documento chegou à Assembleia com as assinaturas de alguns associados. O Prof. 
Dr. Vicente Molina Neto solicitou a presença da associada Pâmela Monteiro para 
apresentar a proposição, ao que foi informado que a defesa da proposição seria 
realizada pelo coautor, Ramon Matheus dos Santos e Silva, que é estudante de 
Educação Física da Universidade Federal do Espirito Santo (UFES). O mesmo 
relatou que após o debate na mesa Nº 01, mais precisamente após as falas dos 
Profs. Dr. José Geraldo Soares Damico e Dr. Tarcísio Mauro Vago, em dezoito de 
setembro de dois mil e dezenove, ele, Pâmela e Bruno Henrique de Paula,  
discutiram junto a seus pares a necessidade de um espaço para o debate das 
relações étnico-raciais no CBCE, pois percebe-se a ausência de um lugar de fala 
dos próprios negros e dos próprios indígenas frente à Educação Física e até mesmo 
no CONBRACE. O mesmo disse entender que não havia um espaço próprio para 
falar sobre trabalhos nessa temática e poder demarcar a questão negra e indígena 
na Educação Física. O estudante explanou que os espaços estão espalhados em 
diversos GTT’s e, por vezes, acabam não dialogando com as temáticas dos GTT’s, e 
que esse ponto deslegitima as pesquisas dessas comunidades em tela. A partir 
disso foi criada uma carta (anexo V) para que fosse debatida a criação de um local 
de trato das questões étnico-raciais. Após a leitura dessa carta, a plenária 
respondeu com aplausos. Retomando a palavra, o Prof. Dr. Vicente Molina Neto 
informou que havia inscrições para o debate. A mesa foi a primeira inscrita, por meio 
da Diretora dos GTT’s do CBCE, Profa. Dra. Christiane Garcia Macedo. Dessa 
forma, a Profa. Dra. Christiane Garcia Macedo informou que antes de iniciar o 
debate gostaria de fazer um esclarecimento com relação ao regimento dos GTT’s. A 
mesma salientou que já havia explanado aos proponentes que existem alguns 
procedimentos para a criação de um GTT, sendo o primeiro deles a aprovação da 
proposição no CONBRACE e, a partir disso, a constituição de uma comissão para 
avaliar a criação deste GTT, se há esta necessidade, se existem pesquisadores para 
compor o GTT, se há a necessidade de ser criado de forma isolada de outros GTT’s, 
se este GTT tem as prerrogativas para ser uma instância separada no CBCE para a 
temática. Assim, para que esta comissão possa realizar uma avaliação e proferir um 
parecer é necessário que haja um embasamento da proposição, consulta a outras 
pessoas e outros pesquisadores engajados. Neste sentido, finalizando a sua fala, a 
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Profa. Dra. Christiane Garcia Macedo esclareceu que é necessário que se tenha 
clareza de quem está à frente desta proposição para que haja um conhecimento e 
um embasamento para a avaliação e solicitação de criação do GTT. Nesse 
momento, fez uso da palavra a Profa. Dra. Vilma, que agradeceu e explanou que 
entendia ser um exercício de democracia se o congresso acatasse o debate e 
pensasse com seriedade sobre as questões étnico-raciais no Brasil. A referida 
professora salientou, ainda, que o corpo de pesquisa articulado à Educação Física e 
às políticas educacionais brasileiras é de suma importância. A Profa. Dra. Vilma 
informou que participou do mesmo debate na Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), onde foi criado o Grupo de Trabalho 
21 que é o GT de relações étnico-raciais, cuja finalidade é acolher as pesquisas de 
negros, não negros, indígenas, não indígenas que discutem essas questões, que 
possuem compromissos políticos, pedagógicos e sociais com estas populações. 
Porém, a professora salientou que essa não foi uma luta fácil, que não foi fácil a 
aprovação do GT 21 na ANPED. A mesma informou que o GT 21 foi aprovado no 
ano de 2004 e que houve todo um processo, conforme a Diretora de GTT’s Profa. 
Dra. Christiane Garcia Macedo explanou para a plenária, mas houve todo um 
processo de aceitação da comunidade cientifica da ANPED. A professora salienta 
que hoje existe o GT 21 na ANPED, que trata das relações étnico-raciais e os 
trabalhos, as pesquisas, as divulgações das questões étnico-raciais acontecem 
neste GT, mas também atravessam e fazem parte de outros GT’s. Porém, em sua 
opinião, foi lutada e demonstrada a importância de haver na Educação Física um 
lugar de debate para esta temática. A professora se disse incomodada com a 
maneira como o debate das relações étnico-raciais vem aparecendo nas pesquisas, 
perpassando outras temáticas e não tendo o devido tratamento teórico, 
metodológico e político que merecem. A mesma salientou, ainda, que no contexto 
político que vivenciamos, estamos assistindo a um desmantelamento dos direitos e a 
um retrocesso. Nesse sentido, a professora explanou que, se não houver a 
mobilização, e, se não ocorrer um fortalecimento da comunidade, poderá ser 
assistida a queda da política de cotas, a supressão das ações afirmativas no Ensino 
Superior, e poderão ser excluídos da educação básica os conteúdos de história e 
cultura afro-brasileira e indígena. Assim, finalizando sua explanação, a professora 
afirmou ser um momento em que a Educação Física deve pensar com seriedade 
este tema e esta questão, pois ela é pesquisadora desta temática desde o seu 
mestrado em 2004 e o coletivo que estava presente a procurou desesperado para 
conversar sobre o assunto, ao que ela se dispôs a dialogar, colocando-se à 
disposição para falar, dialogar e pensar sobre isto com a expectativa de que o CBCE 
possa realmente acompanhar este debate e auxiliar a aprovar este GTT. Em sua 
opinião, é necessário agregar ao CBCE esse debate com força e consolidar isto de 
uma vez por todas na Educação Física. Após a explanação da professora Vilma, o 
Prof. Dr. Vicente Molina Neto repassou a palavra ao Prof. Dr. Tarcísio Mauro Vago, 
que ressaltou que, em primeiro lugar, deve-se respeitar o regimento do CBCE, mas 
que respeitar o regimento do CBCE não significa ficarmos aprisionados e 
aprisionadas quando um debate se torna a cada dia mais urgente, mais proeminente 
e mais decisivo para a comunidade do CBCE, para a comunidade da Educação, 
para a comunidade da Educação Física e para o país. Dessa forma, o professor 
relatou a experiência da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) ter acolhido 
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o congresso de pesquisadores e pesquisadoras negros, em 2018, e agora os 
estudantes da UFMG estarem viajando para Niterói/RJ, onde acontecerá o 
congresso de estudantes negros da UNE. Nas palavras do Prof. Dr. Tarcísio Mauro 
Vago, este acontecimento ganha força porque forte ainda é o racismo institucional 
nas instituições acadêmicas brasileiras e nós, que realizamos a crítica ao racismo, 
também precisamos acolher como nossa, da nossa entidade a reflexão de uma frase 
síntese “não basta não ser racista, tem que se lutar contra o racismo”. Ele afirmou 
que aprende a cada dia a lutar contra o seu racismo. Na opinião do professor, não 
basta o CBCE não ser racista, o CBCE precisa lutar contra o seu racismo, pois além 
de não ser racista é necessário que o CBCE combata dentro de si uma comunidade 
brasileira racista. O professor ressaltou, ainda, que este CBCE tem uma experiência 
que deve ser relembrada, pois há algum tempo o tema de gênero exigiu que o 
CBCE se posicionasse e não foi simples a criação do GTT Gênero. Em suas 
palavras, este foi um debate árduo e vil dentro do CBCE, porém, hoje depois de seis 
anos da criação do GTT Gênero, há uma produção acadêmica de gênero que 
orienta as nossas práticas Brasil a fora. No seu entendimento, esta experiência do 
GTT Gênero é inspiradora para que seja pensada a criação do GTT de relações 
étnico-raciais. O professor exalta ter a convicção de que, em cinco anos, em mais 
dois ou três CONBRACE’s à frente, haverá uma contribuição significativa sobre a 
Educação Física, as Ciências do Esporte e as relações étnico raciais. Finalizando a 
sua explanação, o professor informou que, por este motivo, ele tomou a iniciativa de 
apoiar radicalmente a criação do GTT. E sugeriu que fosse formulado um calendário, 
que na reunião da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência (SBPC), de 2020, 
houvesse uma reflexão sobre o assunto, antecipando os seis meses regimentais 
com vistas a que possa haver um GTT experimental em 2021. Dessa forma, seria 
possível verificar como estará a produção sobre a temática, poderá haver ganho de 
visibilidade, e, então, na sequência, poderá ser dada estabilidade a este GTT. Após 
a manifestação do Prof. Dr. Tarcísio Mauro Vago, o Prof. Dr. Vicente Molina Neto 
passou a palavra ao Prof. Dr. José Luiz Cirqueira Falcão, que informou que 
atualmente coordena do GTT Movimentos Sociais. O Prof. Dr. José Luiz Cirqueira 
Falcão, considerando os argumentos apresentados pela Profa. Dra. Christiane 
Garcia Macedo, assim como todos os outros argumentos trazidos até o momento, 
ressaltou que é um pesquisador que realiza produções sobre as relações étnico-
raciais por meio de grupos de pesquisa da Universidade Federal de Goiás (UFG) e 
que gostaria de explanar que tem uma proposta para se pensar de modo estratégico 
como o CBCE pode incorporar essa demanda. O professor informou que há o GTT 
Movimentos Sociais, que nos últimos dois CONBRACE’s teve apenas 14 trabalhos 
inscritos, sendo esse, em sua visão, um ponto fora da curva frente aos demais 
GTT’s. Afirmou ainda que é notório e sabido que o debate sobre as relações étnico-
raciais e as questões dos negros e dos índios no Brasil se dão efetivamente por 
meio dos movimentos sociais. Nesse sentido, a sugestão dos membros do GTT 
Movimentos Sociais, do qual ele é participante, é que ao invés de ser fragmentado o 
debate, sejam aliadas as forças. Assim, finalizando a sua fala, o Prof. Dr. José Luiz 
Cirqueira Falcão propôs que haja uma alteração no GTT Movimentos Sociais para 
que a questão étnico-racial seja acoplada, de modo que, nesta possível gestação de 
um novo GTT, isso ocorra com a colaboração do GTT Movimentos Sociais tão 
necessário na sociedade em que vivemos. Em seguida, o Prof. Dr. Vicente Molina 
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Neto passou a palavra à Profa. Dra. Dulce Maria Filgueira de Almeida, do GTT 
Corpo e Cultura. Em sua explanação, a professora informou que o GTT Corpo e 
Cultura vem discutindo, debatendo constantemente as questões étnico-raciais, e 
relatou ser pesquisadora da temática, inclusive tanto com pesquisas sobre povos 
indígenas quanto sobre populações negras. Nesse sentido, ela entende que este 
debate é de suma importância no núcleo do debate do GTT Corpo e Cultura. Dessa 
forma, a Profa. Dra. Dulce Maria Filgueira de Almeida entende que a comunidade 
científica necessita saber que este debate vem sendo trazido há algum tempo dentro 
do GTT Corpo e Cultura. A mesma relatou que, como o Prof. Dr. José Luiz Cirqueira 
Falcão relatou anteriormente sobre o GTT Movimentos Sociais, tem desejo de 
acolher a temática no GTT Corpo e Cultura. A professora entende ter a obrigação de 
discutir a constituição das culturas da sociedade brasileira, de modo que o GTT 
Corpo e Cultura não deve se furtar a este debate. Deste modo, a Profa. Dra. Dulce 
Maria Filgueira de Almeida informou que a proposta do GTT Corpo e Cultura é que 
este tema entre como uma ementa na reforma do GTT’s, e entre na ementa do GTT 
Corpo e Cultura. Após a explanação da Profa. Dra. Dulce Maria Filgueira de 
Almeida, o Prof. Dr. Vicente Molina Neto passou a palavra ao Prof. Dr. José Geraldo 
Damico, que iniciou sua manifestação parabenizando a iniciativa do estudante 
Ramon e de todos os negros e negras que apresentaram esta proposta. Porém, o 
mesmo informou que gostaria de chamar a atenção para a urgência desta temática. 
Na perspectiva do professor é importante analisar o fato de não se ter um GTT que 
faça esta discussão especificamente. No seu entendimento, os convites do GTT 
Corpo e Cultura e do GTT Movimentos Sociais são importantes e devem ser 
analisados. No entanto, para os pesquisadores negros que vêm realizando 
pesquisas sobre esta temática, há o entendimento que a criação do novo GTT é 
estruturante da sociedade brasileira. No entendimento do Prof. Dr. José Geraldo 
Damico, mesmo com o convite de outros GTT’s, é fundamental a discussão destas 
identidades em um GTT próprio, e esta é a sua opinião, de modo que ele afirma 
corroborar com a narrativa do professor Tarcísio Mauro Vago, que entende que o 
combate ao racismo é cotidiano, e que posteriormente pode-se criar um programa 
de combate ao racismo dentro do CBCE e dentro das Universidades. Finalizando, o 
Prof. Dr. José Geraldo Damico afirmou que não basta dizer que não se é racista, 
deve-se ter ações cotidianas de enfrentamento ao racismo e se pensar com 
centralidade a temática. Após a manifestação do Prof. Dr. José Geraldo Damico, a 
palavra foi passada para o Prof. Dr. Claudio Marques Mandarino. Este fez um breve 
relato sobre a transição do GTT Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais 
para o GTT Inclusão e Diferença, no ano de 2009, em Salvador/BA. Na ocasião, 
foram recebidos muitos trabalhos sobre as questões de gênero e o GTT continuou 
recebendo trabalhos, tanto nos encontros regionais quanto nos nacionais e, logo 
após os sinais que eram dados pela comunidade “cebeceana”, foi formado em 
Brasília o GTT Gênero. Já neste CONBRACE (de 2019), o GTT Inclusão e Diferença 
recebeu muitos trabalhos sobre as relações étnico-raciais. Dessa forma, ele entende 
que esses sinais que outrora foram sobre as questões de gênero agora ocorrem 
sobre as relações étnico-raciais. Assim, no ponto de vista do Prof. Dr. Claudio 
Marques Mandarino, é importante que seja dado espaço para a criação de outro 
GTT no CBCE, mesmo que exista um outro GTT que atenda às questões étnico-
raciais, sendo ele a favor da continuidade do debate para a criação do GTT. A 
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professora Ms. Gabriela Nobre Bins retomou a palavra e informou que há algum 
tempo já vem debatendo as questões étnico-raciais no GTT Escola, por entender 
que a escola deve debater estas questões. Porém, na sua opinião, nesse momento, 
mais do que nunca, deve ser criado um GTT para debater as relações étnico-raciais. 
A mesma ressaltou que há muito tempo vem ao CONBRACE “pipocando” dentro dos 
GTT’s para acompanhar os trabalhos que debatem essa questão. A professora, 
finalizando a sua explanação, afirmou que entende que deve ser criado o GTT, e 
sugeriu que seja debatida a viabilidade do GTT já ser efetivo para o próximo 
CONBRACE (2021). O Prof. Dr. Lino Castellani Filho fez uso da palavra, afirmando 
não querer entrar na questão de mérito, mas com as palavras trazidas e o debate 
estabelecido, entendeu que não havia mais necessidade de se discutir a importância 
do tema no cerne da nossa sociedade científica, na medida em que a questão de 
mérito está posta e que esta temática tem sido objeto de estudo dentro dessa 
sociedade científica em mais de um GTT, dado o seu caráter de exceção. O 
professor informou a intenção de trazer como proposta de encaminhamento que 
ficássemos na obediência regimental, sugerindo que fosse acatado o que essa 
comunidade construiu com a necessidade de fortalecimento da entidade. Desse 
modo, entende que é necessário respeitar o que diz o estatuto e o seu regimento. 
Por fim, o Prof. Dr. Lino Castellani Filho propôs que se siga o que está previsto nos 
regimentos e normativas, de modo que haja tempo suficiente para que se analise a 
contento, e inclusive fazendo com que esta análise perpasse por todos os GTT’s 
existentes nessa comunidade, de modo a definirmos mais a diante sobre a criação 
de um GTT específico. Ao retomar a palavra, o Prof. Dr. Vicente Molina Neto passa 
a palavra ao estudante Ramon que retorna ao debate. Ramon informou que a 
intenção não é que as questões étnico raciais sejam “encaixadas” em outros GTT’s 
como no caso do GTT Corpo e Cultura e do GTT Movimentos Sociais, mas sim que 
se crie um espaço de debate da temática. Segundo o estudante, os GTT’s em 
questão não debatem as questões étnico-raciais como centrais, e por isso, seja 
importante a criação de um espaço próprio para esse debate e para que os 
trabalhos sobre a temática étnico-racial não flutuem nos GTT’s do CBCE. Após a 
manifestação de Ramon a palavra passou para a Profa. Dra. Cecília, do GTT Corpo 
e Cultura, que disse ter entendido a provocação de Ramon e que esta é uma 
provocação para a sociedade como um todo. A mesma informou que o 
posicionamento da Profa. Dra. Dulce Maria Filgueira de Almeida não é o 
posicionamento do GTT Corpo e Cultura. A Prof. Dra. Cecília informou que a 
proposição do GTT seria discutida no dia seguinte (20/09/2019), pois o GTT Corpo e 
Cultura ainda não havia se reunido. Porém, o grupo do GTT que estava reunido na 
plenária, ouvindo o debate, tem diversas e diferentes compreensões, dentre elas, 
que a temática étnico-racial perpassa todos os GTT’s por ser uma discussão social. 
Em sua explanação, não como representante do GTT Corpo e Cultura, ela gostaria 
de externar que gostou muito da proposição formulada pelo Prof. Dr. Tarcísio Mauro 
Vago, para que haja um amadurecimento do debate para que seja realizado uma 
proposta para 2021, pois entende ser necessário debater esta temática frente ao 
atual momento da sociedade brasileira. Na sequência, o Prof. Dr. Vicente Molina 
Neto passou a palavra ao Prof. Dr. Ednaldo da Silva Pereira Filho, do GTT Políticas 
Públicas. Este relatou que a grande questão está nas mãos da Diretora dos GTT’s, 
Profa. Dra. Christiane Garcia Macedo, pois entende que deve ser debatida uma 
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temática que o Prof. Dr. Luiz Cirqueira Falcão trouxe à tona, que é como o GTT 
Movimentos Sociais deve ser sustentado, e entende ser mais do que legítima a 
criação do GTT de relações étnico-raciais, que, no seu ponto de vista, está pautado 
na previsão de alteração do regimento na SBPC em 2020. Na compreensão do 
professor, a Assembleia do CBCE está solicitando a aprovação da criação do GTT 
das relações étnico raciais, e isto está estabelecido na plenária, sendo que tal 
questão deve ser solucionada com base nos regimentos da entidade. O Prof. Dr. 
Ednaldo da Silva Pereira Filho ressaltou que, em sua visão, não se trata de tolher o 
que emerge, mas sim de modificar a estrutura para que as necessidades sejam 
atendidas. Assim, na perspectiva do professor, deve ser aprovada esta proposta e 
que seja alterado o quanto antes o regimento para acomodar as emergências 
temáticas. Dessa forma, finalizando a sua fala, o Prof. Dr. Ednaldo da Silva Pereira 
Filho propôs que, na comissão a ser constituída, um dos proponentes do GTT 
Relações Étnico-Raciais faça parte da comissão para que no evento da SBPC seja 
resolvida a questão. Após o longo debate sobre o assunto, o Prof. Dr. Vicente Molina 
Neto, relatou ter identificado quatro proposições de encaminhamentos: 1 – 
aprovação do mérito de criação do GTT com a utilização do processo de aprovação 
nesta instância do CBCE; 2 – proposição do prof. Dr. Luiz Cirqueira Falcão de 
inclusão da temática de modo específico junto com a alteração regimental do GTT 
Movimentos Sociais; 3 –proposição da professora Dra. Dulce Maria Filgueira de 
Almeida que estaria relacionada à alteração da ementa do GTT Corpo e Cultura; 4 – 
encaminhamento do Prof. Dr. Lino Castellani Filho que seria o seguimento 
regimental. Nesse momento, pediu para fazer o uso da palavra a Profa. Dra. Larissa 
Michele Lara, Diretora Científica do CBCE, que questionou o Prof. Dr. Luiz Cirqueira 
Falcão sobre sua proposta de inclusão, se haveria alteração no nome do GTT 
também ou se ele seria mantido como está. O professor Dr. Luiz Cirqueira Falcão 
respondeu ao questionamento informando que seria apenas uma alteração na 
ementa e não no nome do GTT. Na plenária, houve o pedido de questão de ordem. 
O Prof. Ricardo, da UFG, explanou que lhe pareceu haver duas propostas: a de 
criação do GTT de acordo com o regimento, com a pequena variação colocada pelo 
professor Tarcísio Mauro Vago para um debate na SBPC, e uma segunda 
proposição, que estaria relacionada à inclusão de ementa das questões étnico-
raciais nos GTT’s. A Profa. Dra. Dulce Maria de Filgueira Almeida solicitou questão 
de ordem, de que a proposta explanada por ela é dela e não do GTT Corpo e 
Cultura, e, dessa forma, ela endossou a proposta do Prof. Dr. Luiz Cirqueira Falcão. 
Ainda como questão de ordem, o Prof. Dr. Tarcísio Mauro Vago pediu 
esclarecimento por considerar que a sua indicação não foi contemplada. Na 
condução dos trabalhos o Prof. Dr. Vicente Molina Neto esclareceu que, no seu 
entendimento, a proposta foi contemplada por entender que ela reconhece as 
instâncias regimentais, embora peça celeridade na tramitação para que, no próximo 
CONBRACE, tenhamos a realização do GTT de relações étnico-raciais ou outra 
forma, de acordo com o parecer da comissão. O Prof. Dr. Tarcísio Mauro Vago 
considerou que o presidente estava correto, porém que ele (Tarcísio Mauro Vago) 
não estava errado. Sugeriu que fosse realizado um debate na SBPC, de 2020, para 
que seja amadurecida a questão e que entendia que essa parte de sua proposta não 
havia sido contemplada. Ainda, o Prof. Dr. Tarcísio Mauro Vago fez uma 
consideração ao Prof. Luiz Cirqueira Falcão: se o GTT Movimentos Sociais abrisse o 
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debate para a alteração do seu nome, poderia ser construída, em conjunto, uma 
saída, como GTT Movimentos Sociais e relações étnico-raciais, no seu entender, no 
mínimo isto. Finalizando a sua explanação, o Prof. Dr. Tarcísio Mauro Vago sugeriu 
ao prof. Dr. José Geraldo Damico a criação de um grupo no CONBRACE para levar 
uma proposição ao encontro do CBCE, na SBPC em 2020. Na sequência, o prof. Dr. 
Luiz Cirqueira Falcão esclareceu que utilizou a palavra estratégia para resolver um 
dilema existente dentro do CBCE e que eles (GTT Movimentos Sociais) não são 
contra a criação do GTT. Acrescenta que eles gostariam de acolher as questões 
étnicos-raciais para tratar da questão e que abririam, sim, para debate, inclusive a 
alteração de nome do GTT Movimentos Sociais. Com a palavra, o Prof. Dr. Vicente 
Molina Neto informou que o CBCE está trabalhando na alteração dos seus 
regimentos (GTT’s e Secretarias Estaduais) e que, na SBPC de Natal/RN, em 2020, 
o CBCE apresentará à comunidade uma proposta de reestruturação aliada a uma 
nova plataforma de informática para reestruturar o sistema SOAC. Dessa forma, na 
condução dos trabalhos, o Prof. Dr. Vicente Molina Neto informou que a mesa que 
coordena a Assembleia apresenta duas proposições: 1 – como o tema atravessa 
várias dimensões do CBCE, a comissão seria formada pelo representante da 
proposição de criação do GTT, pelos dois palestrantes das mesas (prof. Dr. José 
Geraldo Soares Damico e Prof. Dr. Tarcísio Mauro Vago), pelos coordenadores dos 
GTT’s Movimentos Sociais, Corpo e Cultura e pela Diretora de GTT’s, que deverá 
apresentar, nesse breve cronograma, a proposição que inclua as duas opções: GTT 
Étnico-raciais com GTT Movimentos Sociais; ou de fato a criação de um novo GTT. 
Nesse momento, o prof. Dr. Cláudio Marques Mandarino solicitou uma questão de 
ordem, de que na comissão deveriam estar presentes: GTT Corpo e Cultura; GTT 
Movimentos Sociais; e sugere a inclusão do GTT Inclusão e Diferença. Frente a 
essa proposição, o Presidente Prof. Dr. Vicente Molina Neto entendeu que pode ser 
incluído o GTT Inclusão e Diferença. Após isto, houve o pedido de ordem por parte 
do prof. Dr. Luiz Carlos Rigo, que entendeu que deve ser deliberado na presente 
Assembleia e não na SBPC, onde há pouca participação dos associados, e que tal 
reunião, em 2020, deverá ser regimental. O Prof. Dr. Luiz Carlos Rigo pediu que 
fosse esclarecido, pois entende que deva ser debatida a união com o GTT 
Movimentos Sociais; no seu entender, deve ser extinto o GTT Movimentos Sociais. 
O Prof. Dr. Vicente Molina Neto esclareceu ao prof. Dr. Luiz Carlos Rigo que ele 
tinha razão em sua argumentação. No entanto, recordou que, na criação do GTT 
Corpo e Cultura, foi realizado todo um debate e entende ser necessário realizar de 
tal forma, nesse momento, não no sentido de travar, mas sim de potencializar a 
criação de um GTT com mérito, mas que se tenha substância, o que lhe parece ter. 
Nesse sentido, o Prof. Dr. Vicente Molina Neto entendeu que caberia uma avaliação 
se há pesquisas, se há textos e que tal procedimento deva ser realizado para que, 
de posse desse material, seja tomada a decisão mais esclarecida, mais potente e 
responsável possível, para que se decida se será criado um GTT separado ou se 
haverá a fusão com o GTT Movimentos Sociais. Nesse momento o Prof. Dr. Lino 
Castellani Filho solicitou uma questão de ordem, e levou novamente à plenária a 
necessidade de se seguir a questão estatutária e regimental. O professor entende 
que cabe à Direção Nacional a reformulação de regimentos e diretrizes, porém, até 
essa ação ser realizada, deve-se observar os regimentos e estatutos vigentes, que 
devem ser seguidos. O Prof. Dr. Lino Castellani Filho explanou que, no seu 
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entendimento, o que deveria ser votado pela plenária seria: se serão seguidos os 
regimentos ou se não serão seguidos os regimentos. No seu entender, o que estava 
sendo posto era que havia uma opção que seria seguir o regimento, e todas as 
outras opções estavam ferindo o regimento. Na sequência, a Profa. Dra. Beleni 
Salete Grando solicitou questão de ordem. No uso da palavra, a professora afirmou 
que, frente a todo o debate, existiam duas coisas a se decidir. A primeira dizia 
respeito à união do GTT Movimentos Sociais às questões étnico-raciais, o que 
originariao GTT Questões Étnico-raciais e Movimentos Sociais. A outra proposição 
dizia respeito à proposta do Prof. Dr. Tarcísio Mauro Vago, a qual não iria ao 
encontro do que fora colocado pelo Prof. Dr. Lino Castellani Filho. Assim, ao se 
formar uma comissão para a criação do GTT Questões étnico-raciais, o que se 
estava pedindo seria para que este processo fosse acelerado e para que se 
utilizasse o corpo de pesquisadores do CBCE para se realizar a análise. Assim, a 
professora explanou que havia o entendimento de que existem duas proposições: a 
primeira sobre uma reformulação do GTT Movimentos Sociais e, a segunda, sobre a 
criação de um GTT com o nome Questões étnico-raciais. Então o que se pede é que 
este processo seja acelerado e que ela, a Profa. Dra. Beleni Salete Grando, 
predispõe-se a auxiliar nesse processo. O Prof. Dr. Vicente Molina Neto informou 
que consultou o Prof. Dr. Lino Castellani Filho, e ao olhar para o regimento, esta 
aceleração feriria os documentos legais do CBCE. Dessa forma, os processos 
devem ser regimentais. Então, a questão de ordem postulada pelo Prof. Dr. Lino 
Castellani Filho precede a todas as outras questões de ordem desse pleito. Nesse 
sentido, o presidente informou que será realizado um primeiro encaminhamento, se 
será seguido o regimento ou não. E um segundo encaminhamento, seria, em 
seguindo o regimento, a criação da comissão para formular a proposição final que 
seria: ou a criação do GTT Questões étnico-raciais ou a fusão com o GTT 
Movimentos sociais. Dessa forma o presidente do CBCE, e condutor dos trabalhos, 
Prof. Dr. Vicente Molina Neto, colocou em regime de votação seguir o regimento ou 
não. Nesse momento, o Prof. Dr. Fernando Mascarenhas solicitou uma questão de 
ordem. No uso da palavra, o Prof. Dr. Fernando Mascarenhas solicitou um 
esclarecimento da Direção Nacional do CBCE, pois, no seu entendimento, cabe à 
ela ser guardiã do estatuto e do regimento. Portanto, na sua compreensão, não 
caberia à mesa encaminhar um processo de votação que colocasse a opção para a 
Assembleia não seguir o regimento, pois o regimento deveria ser cumprido. Dessa 
forma, o Prof. Dr. Fernando Mascarenhas solicitou à mesa a leitura do Artigo 6º do 
Regimento dos GTT’s para ficar claro a todos quais os procedimentos para a criação 
de um GTT. Informou que, além da exigência dos seis meses, há um conjunto de 
outras exigências. No seu entender, o que deveria ser refletido seria como colocar 
no interior do CBCE o debate sobre as questões étnico-raciais. Se, no próximo 
CONBRACE, não haveria como ter o GTT criado, qual forma seria seguida para 
fomentar o debate das questões étnico-raciais, pensando, a médio prazo, o 
processo de criação do GTT. O referido professor afirma que sente muito, mas que o 
curto prazo não pode ser mantido pois deve-se respeitar o regimento. A Prof. Dra. 
Dulce Maria Filgueira de Almeida informou que a sua questão de ordem foi 
contemplada na do Prof. Dr. Fernando Mascarenhas. Na condução dos trabalhos, o 
Prof. Dr. Vicente Molina Neto informou que, ao consultar o artigo 6º do Estatuto do 
CBCE, verificou que estava amparada a questão de ordem levantada pelo Prof. Dr. 
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Fernando Mascarenhas. Desse modo, o Prof. Dr. Vicente Molina Neto encaminhou 
que fosse votada a criação de uma comissão, a qual, observando-se os prazos 
regimentais, avaliará a proposição encaminhada pelos proponentes de criação do 
GTT Questões étnico-raciais. Assim, o presidente colocou em regime de votação a 
aprovação da comissão, reconhecendo o mérito da discussão das relações étnico-
raciais no CBCE, de modo a avaliar a proposta de criação do GTT Questões étnico-
raciais ou a sua organização junto ao GTT Movimentos Sociais. Após votação, a 
proposta foi aprovada por maioria, com uma abstenção. O Prof. Dr. Vicente Molina 
Neto apresentou o próximo item de pauta, proposto pelo Prof. Dr. Marcos Garcia 
Neira, cuja temática foi a criação de espaços, no interior do CONBRACE para o 
debate de relatos de experiências dos professores e professoras de Educação 
Física. Na sua explanação, o Prof. Dr. Marcos Garcia Neira informou que o assunto 
que traz para o debate perpassa todos os GTT’s, que ele foi debatido com dois 
coordenadores e, posteriormente, com a Direção Nacional do CBCE, e foi discutido 
na reunião do GTT Escola. Ele informa, porém, que essa não é uma proposição do 
GTT Escola, conforme solicitação assinada de modo pessoal pelo professor (anexo 
VI). Após a explanação da proposição, o presidente colocou o assunto em regime de 
discussão. A Prof. Dra. Beleni Salete Grando explanou que no GTT Corpo e Cultura 
é debatida a relevância dos relatos de experiências. Ela informou que os relatos 
surgiram nesse CONBRACE e eles devem ser debatidos. Em sua opinião, outro 
ponto fundamental é que os GTT’s possuam experiências empíricas. Na sequência, 
O Prof. Dr. Pedro Athayde relatou que a temática vem sendo trabalhada e debatida 
dentro dos GTT’s. Assim, o Prof. Dr. Vicente Molina Neto perguntou à plenária se 
havia algum posicionamento a mais para ser acrescentado. O Prof. Dr. Lino 
Castellani Filho propôs repensar os espaços de pôsteres e as formas de 
apresentações dos trabalhos. O Prof. Dr. Vicente Molina Neto fez uma observação 
sobre a apresentação dos pôsteres, afirmando que esse modelo pode ser repensado 
para a próxima edição do CONBRACE, em 2021. Dessa forma, a proposição do 
Prof. Dr. Marcos Garcia Neira de ser criada uma comissão para se debater os 
relatos de experiência foi colocada em regime de votação, com a presença do 
proponente, da coordenação nacional de GTTs e de representantes dos GTTs 
interessados. A proposta foi aprovada por maioria absoluta. Dando sequência aos 
trabalhos, o Prof. Dr. Vicente Molina Neto passou a palavra à Profa. Dra. Leni Hack, 
que solicitou à Assembleia que o CBCE subscrevesse a carta que foi formulada e 
seria encaminhada ao CNE. A professora leu a carta (anexo VII). Após a leitura da 
carta, o presidente Prof. Dr. Vicente Molina Neto colocou a solicitação em regime de 
discussão. Não houve manifestações e a proposição foi colocada em regime de 
votação. A subscrição da carta foi aprovada pela maioria dos associados. O Prof. Dr. 
Vicente Molina Neto passou a palavra para a Profa. Dra. Márcia Morschbacher, que 
procedeu à leitura da carta criada no dia dez de setembro de dois mil e dezenove, 
no Fórum das Licenciaturas Ampliadas (anexo VIII). Após a leitura da carta, o 
presidente do CBCE colocou a subscrição em regime de discussão, e, não havendo 
manifestação da plenária, foi posta em regime de votação. Assim, a proposição de 
subscrição da carta, criada no Fórum das Licenciaturas Ampliadas, foi aprovada de 
modo unânime pela plenária. Na sequência, o Prof. Dr. Vicente Molina Neto passou 
a palavra para a Prof. Dra. Elisandra, que propôs um apoio ao posicionamento dos 
professores e estudantes sobre a proposta 06/2018. A professora procedeu à leitura 
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da carta. Após a leitura, o Prof. Dr. Vicente Molina Neto colocou a mesma em regime 
de discussão. Não havendo manifestações, deu sequência ao regime de votação, 
cujo resultado apurado teve 05 votos contrários e 07 abstenções, procedendo com a 
aprovação por maioria absoluta. Na sequência, o Prof. Dr. Tarcísio Mauro Vago, que 
defendeu a formulação de uma carta inspirada na “Carta de Carpina”, sugeriu que tal 
documento apresentasse reflexões à comunidade, orientando as ações dos 
associados frente à atual conjuntura política e social do país. Tal inspiração para a 
formulação emergiria da “Carta de Carpina”, editada em 1986. A segunda 
proposição realizada pelo prof. Dr. Tarcísio Mauro Vago tratou de questões relativas 
à urgência do tempo em que vivemos, sugerindo a organização, da maneira mais 
imediata possível, por orientação da Direção Científica do CBCE, uma reflexão dos 
GTT’s sobre a atual conjuntura e que, dessa forma, seja criada uma obra sobre o 
momento político e social, perpassado pela comunidade brasileira, ou seja, uma 
coleção de ensaios que tratem das questões da atual conjuntura política e social. 
Após a explanação das duas proposições do Prof. Dr. Tarcísio Mauro Vago, o Prof. 
Dr. Vicente Molina Neto colocou as proposições em regime de discussão. Nenhum 
associado quis fazer o uso da palavra. Na sequência, foi colocada em regime de 
votação a criação, por parte do CBCE, de uma carta “orientadora” à comunidade 
“cebeceana”, inspirada na “Carta de Carpina” e a elaboração, por parte da Direção 
Científica, em conjunto com os GTT’s, de uma coletânea que tenha como cerne o 
debate da atual conjuntura política e social do Brasil. As duas propostas foram 
aprovadas de modo unânime pela plenária composta por associados do CBCE. 
Dessa forma, sendo esgotados todos os pontos da pauta, sem que ninguém mais 
solicitasse o uso da palavra, encerrou-se a Assembleia Ordinária de Associados do 
CBCE às 22h13min para lavratura desta ata que vai por mim assinada, Prof. Me. 
André Osvaldo Furtado da Silva, Secretário do CBCE, e pelo Presidente do CBCE 
da gestão 2019/2021, Prof. Dr. Vicente Molina Neto.  

 
Natal, 19 de setembro de 2019. 
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