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Vitória, 22 de novembro de 2019  

 

Exmo Sr. Vicente Molina Neto 

Presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte  

De posse do documento encaminhado à Direção Nacional do Colégio Brasileiro de 

Ciências do Esporte no dia 19 de setembro de 2019, exposto durante a plenária, gostaríamos 

de dar continuidade à proposição da criação do Grupo de Trabalho Temático Educação Física 

e as Relações Étnico-Raciais por entendermos que existe demanda qualificada, no âmbito da 

produção científica brasileira, para aglutinar trabalhos em um grupo específico.  

Em 2005 já apontávamos para a existência de produção acadêmica significativa sobre 

esse tema específico decorrente da existência de pesquisadores e grupos de pesquisa com 

registro no CNPQ, de Fóruns e Seminários específicos, de linhas de pesquisa nos Programas 

de Pós-Graduação, entre outros. Apontávamos, ainda, a já relevantes publicações sobre 

Educação Física e as Relações Étnico- Raciais, identificada no formato de livros, artigos 

científicos, teses, dissertações, monografias e trabalhos de conclusão de curso de graduação.  

 Por certo que essa produção aumentou no período transcorrido entre 2005 e 2019.  No 

trabalho feito por Gabriela Bins em 2019 e apresentado no XXI CONBRACE e VIII CONICE 

apresenta-se a análise dos anais do CONBRACE (2005 – 2019)
1
  nos permitindo ver o 

trânsito das questões étnico raciais pelos diferentes GTTs ao longo do período de 14 anos. 

Dos onze GTTs onde se localizaram as discussões étnicas somente um teve trabalhos 

apresentados em todos os anos analisados, o GTT Corpo e Cultura. Em seguida vem o GTT 

Escola apresentando trabalhos voltados ao tema durante seis Conbraces. O GTT Escola 

depois de sua primeira edição abordando a temática (2009) foi crescendo ao longo dos 

próximos anos em número e participações sobre o tema. O GTT Inclusão teve trabalhos sobre 

a temática em cinco edições do congresso, assim como o GTT Movimentos Sociais. Os GTTs 

Formação Profissional e Mundo do Trabalho; Epistemologia; e Treinamento Esportivo 

apresentaram em duas edições. Enquanto os GTTs de Atividade Física e Saúde; e Políticas 

Públicas tiveram trabalhos apresentados em 3 edições e o GTT Lazer teve em 4. Com 

trabalhos selecionados que abordassem o tema somente em um ano temos o GTT Memórias 

da Educação Física e Esporte. 

Outro aspecto que podemos observar é quanto ao tipo de assunto abordado. A capoeira 

foi um assunto presente em todos os anos, até 2011 é o tema com maior número de trabalhos, 

na maioria dos anos chegando a ter o dobro de trabalhos do que os outros assuntos. Porém ao 

longo das edições do CONBRACE os trabalhos que tematizaram a capoeira foram dando 

espaço a outros temas e a partir de 2013 passou-se a apresentar uma diversidade maior de 

temas dentro da temática das questões étnico raciais. A segunda temática que esteve presente 

ao longo desses 14 anos em todos os CONBRACES foi a temática indígena, que teve um 

crescimento no número de trabalhos apresentados ao longo desse período, passando de 2 

trabalhos nos primeiros anos para 8 nos últimos. Aos poucos outras temáticas foram surgindo 

como: as questões quilombolas, trabalhos sobre a representação corpo negro na mídia, sobre 

                                                             
1 O trabalho apresentado pela autora no CONBRACE de 2019, compreendeu trabalhos de 2005 a 2017. A 

própria autora fez a atualização com os dados de 2019. 
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preconceito na escola, dança afro, diversidade cultural, cultura corporal afro-brasileira e 

discussões sobre a Educação das Relações étnico raciais. É importante ressaltar que nas 

últimas edições do CONBRACE vem surgindo com maior corpo e volume a discussão da 

relação entre as questões étnico raciais, a escola e a educação básica, principalmente no GTT 

Escola, mas não restrito somente a ele.  

A seguinte tabela expõe o número de trabalhos presentes nos respectivos anos do  

Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte. 

GTTS 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 Sala de 

imagem 

total 

2005  5     1* 1**  2  2***  11 

2007  10   1    3    14 

2009  6 2        1  8 

2011 1 4  2   1  3    11 

2013 1 5 1 3 1 1   1    13 

2015  6  7  3 3 3  1   23 

2017 1 11  7   2 1 1 1   24 

2019  14 3 13  5 1 3 2 1  1 43 

TOTAL 3 61 6 32 2 10 8 7 12 3 3 1 147 

 

 No âmbito de outros congressos de repercussão nacional destacamos dois eventos 

cuja temática das relações étnico raciais é central: COPENE (Congresso de Pesquisadores 

Negros) e os Encontros Nacionais dos NEABs (Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros). É 

importante destacar que as temáticas esportivas, culturais e no que diz respeito a inúmeras 

práticas corporais estão sendo discutidas sem a presença da Educação Física.  

O Seminário “Corpo e Cultura: Possibilidades da Lei de n° 11.645/08 na Educação 

Física”, desde sua primeira edição, que aconteceu em Vitória (ES) no ano de 2018, concluiu 

que para se avançar nas discussões étnico-raciais é de suma importância que se discuta os 

conceitos de identidade, etnia, raça e cultura de forma mais aprofundada. Neste mesmo evento 

foi concordado em consenso a extensa dificuldade que se há na Educação Física de dissociar 

os conceitos de etnia e cultura, onde os autores ainda interpretam estes como sendo 

sinônimos, indistintos. No Fórum Social Mundial ocorrido em 2018, haviam inúmeras mesas 

sobre Racismo e torcida organizada, mulheres negras e esporte.  

Para além desses eventos, a Lei de n° 10.639/03 que trata da obrigatoriedade do 

Ensino da História e Cultura dos povos afro-brasileiros e africanos e a Lei de n° 11.645/08 

que trata do Ensino da História e Cultura dos povos indígenas precisam ser cumpridas em 

todos os níveis de ensino. Porém como a Educação Física tratará desta se há um enorme 

desfalque na formação como nos traz Monteiro e Anjos (2019). 

Vale ressaltar a dívida histórica que a Educação Física possui com o corpo negro onde 

estes corpos sempre estiveram relacionados a serviços braçais e corporeidades inatas 

(STAUDT, SANTOS SILVA, MAGALHÃES, 2018). Sob influência do processo eugenista 

implantado no Brasil a Educação Física auxilia, com omissão, na construção dos corpos 

perfeitos (próximos ao ideal eurocêntrico). Atualmente, atletas, professores e demais 

participantes negros ainda enfrentam estereótipos frequentes em suas práticas e pesquisas. 
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Além desses dados, vale registrar que periódicos vinculados a área de conhecimento 

que não a Educação Física vem publicando artigos, inclusive, com dossiês temáticos 

contemplando as questões étnico-raciais em relação as práticas corporais e esportivas. Enfim 

poderíamos, ainda, citar o banco de teses e dissertações da CAPES que apresenta grande 

produção nesta temática.  

Propomos, portanto, a criação do Grupo de Trabalho Temático Educação Física e as 

Relações Étnico- Raciais. Os(as) pesquisadores(as) presentes, representantes de grupos de 

pesquisa sobre a temática  em diferentes regiões do país, discutiram a emergência das 

discussões sobre esta  temáticas nos GTTs e Seminários que se realizaram durante o evento, 

assim como a presença de trabalhos sobre a temática nas edições anteriores do Congresso 

Brasileiro de Ciências do Esporte. Após a discussão entre os presentes, foram apresentados 

alguns argumentos para justificar a construção deste GTT os quais são apresentados abaixo: 

• Aumento da produção acadêmica sobre a temática das relações étnico-raciais na 

Educação Física, como encontrado no banco de teses e dissertações da Capes (BEZERRA, 

MELO,2019); 

 • Aumento do número de trabalhos (Comunicações orais e pôsteres aceitos e 

apresentados nas edições anteriores do – Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte;  

• Aumento do número de pesquisas cadastradas no CNPQ com a temática; 

• A atual dispersão dos trabalhos (comunicações e pôster sobre as relações étnico- 

raciais). 

• A necessidade da construção da identidade relacionada à temática das relações 

étnico-raciais nas pesquisas da Educação Física e Ciências do Esporte, aprofundando as 

discussões em um GTT próprio;  

• A urgência em se enfrentar a lógica nefasta da Democracia Racial brasileira que 

impede que a temática da escravização e do racismo possa ser desenvolvida na epistemologia 

brasileira e principalmente na educação física. 

 

Tais argumentos convidam a refletirmos sobre a necessidade dos(as) pesquisadores(as) 

que investigam as Relações Étnico-Raciais na Educação Física e Ciências do Esporte 

poderem construir o conhecimento sobre esta temática expandindo o debate. 

 

Ementa: 

Estudos sobre processos das relações étnico-raciais identificadas nas práticas 

corporais, em distintos espaços de intervenção da Educação Física .  Considerando as diversas 

relações políticas e sociais discute e debate, por distintas vias metodológicas e de análise, as 

relações étnico-raciais utilizando como matrizes teóricas/científicas as configurações 

conceituais identificadas no campo acadêmico no estudo do corpo, do esporte, da educação e 

do lazer.  
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Proposta de nomes para a primeira Coordenação (e proponentes da Criação do GTT): 

 

Coordenadora:  

-Vilma Aparecida 

 

Coordenadora Adjunto: 

-Ivanilde Guedes Mattos  

 

Membros do Comitê Científico: 

- José Luiz dos Anjos 

- Gabriela Bins 

- José Geraldo Soares Damico 

- Arliene Stephanie Menezes Pereira 

- Rita de Oliveira 

 

Comitê Ampliado 

-Ramom Matheus 

-Cristiano Rosa 

-Pamela Monteiro 

-Pedro Milagres 

-Bruno Henrique de Paula 
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CULTURA AFRO-BRASILEIRA: VISÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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PORTARIA 04/2020 de 15 de junho de 2020 

NOMEAÇÃO  

 

          O presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) no 

exercício de suas atribuições estatutárias e cumprindo o que estabelece o 

Capítulo III - Artigo 10º do Estatuto do CBCE revoga a portaria 02 de 22 de abril 

de 2020, e nomeia os associados abaixo relacionados para constituírem a 

Comissão para Avaliação da criação do GTT Educação Física e as Relações 

Étnico-Raciais do CBCE.  

Profa. Dra. Larissa Michelle Lara 
Coordenadora da Comissão 

 
Prof. Dr. Billy Graeff 

 
Prof. Ms. Cláudio Marques Mandarino 

 
Profa. Dra. Dulce Filgueira Almeida 

 
Prof. Dr. José Geraldo Soares Damico 

 
Profa. Pâmela Tavares Monteiro  

 
Profa. Dra. Christiane Garcia Macedo 

 
 

Porto Alegre, 15 de junho de 2020. 

 

 

 

 

Vicente Molina Neto 
Presidente do CBCE 
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ANEXO 4 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA PELA COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DA 

CRIAÇÃO DO GTT EDUCAÇÃO FÍSICA E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS DO 

NO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE  

 

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte, reuniu-se, de forma remota 

pelo Google Meet, às 16h00, a comissão para avaliação da criação do Grupo de 

Trabalho Temático (GTT) Educação Física e Relações Étnico-Raciais junto ao 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE). A comissão foi nomeada pela 

Portaria n. 04/2020, de 15 de junho de 2020, composta pelos seguintes nomes: 

Profa. Dra. Larissa Michelle Lara (diretora científica e coordenadora da comissão), 

Profa. Dra. Christiane Garcia Macedo (diretora de GTTs), Prof. Dr. Billy Graeff 

(representante do GTT Movimentos Sociais), Prof. Ms. Claudio Mandarino 

(representante do GTT Inclusão e Diferença), Profa. Dra. Dulce Maria Filgueira de 

Almeida (representante do GTT Corpo e Cultura), Prof. Dr. José Geraldo Soares 

Damico e Profa. Pamela Tavares Monteiro (representante do Grupo Propositor do 

GTT). Todos os membros da comissão estiveram presentes na reunião remota. A 

Profa. Dra. Larissa Michelle Lara, coordenadora da Comissão, iniciou a reunião 

agradecendo aos participantes pelo envio dos textos referentes às partes do 

parecer, definidos em reunião informal a partir da seguinte estrutura: a)   Análise da 

proposta encaminhada e de documentos complementares, a serem solicitados a 

entidades científicas que tematizem a questão étnico-racial na forma de Grupo de 

Trabalho ou similar (responsáveis: Larissa e Christiane); b) Justificativa histórica, 

social e política que legitime a criação do GTT (responsáveis: Pamela e Billy); c) 

Avaliação da produção acadêmica do tema das relações étnico-raciais no CBCE 

(responsáveis: Cláudio e Damico); d) Impactos da criação de GTT na estrutura do 

CBCE (responsável: Dulce).Também solicitou se alguém poderia se 

responsabilizar pela elaboração da ata dessa reunião, função que foi assumida pela 

profa. Christiane. Na sequência, Larissa discorreu acerca do trabalho realizado até 

o momento por ela e por Christiane, apontando algumas preocupações. Informou 

que foram enviados e-mails para a Associação de Pesquisadores/as Negros/as, 

para a Associação Nacional de Pós-graduação em Ciências Sociais e para 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Educação no sentido de 

obter informações acerca das experiências dessas associações com GTs na 

temática das relações étnico-raciais. Informou que as associações receberam as 

mensagens, designando-as aos responsáveis, mas que não tinham recebido 

nenhum documento que subsidiasse a comissão. Larissa reencaminhou os e-mails, 

embora sem nenhuma resposta, novamente. Dada a carência de suporte por parte 

das referidas associações, Larissa e Christiane acessaram informações nos sites 

dessas associações e em alguns trabalhos publicados. Larissa também conversou 
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com a profa. Beleni Salete Grando para  informações acerca de associações 

indígenas, relatando que a professora informou que seria melhor buscar 

informações diretamente com alguns/as pesquisadores/as, sugerindo os nomes do 

Prof. Dr. Gersem Baniwa (pesquisador indígena) e da profa. Dra. Iolanda dos 

Santos (uma das pesquisadoras responsáveis pela criação do GT21 na Anped). 

Larissa abordou algumas preocupações levantadas pela Profa. Beleni relacionadas 

ao cuidado para não invisibilizar as questões indígenas, para que o GTT possa ser 

um espaço de aglutinação de pesquisadores/as que investigam as relações étnico-

raciais na educação física (e não um GTT exclusivo de pesquisadores/as 

negros/as) e para que o termo Educação Física seja mantido no nome do GTT de 

modo a tornar explícita a abordagem do tema das relações étnico-raciais nessa 

área de conhecimento. Billy pediu a palavra e indagou acerca do teto e da pauta da 

reunião. Larissa sugeriu o teto de 17h30 e informou que a pauta é o próprio parecer 

e seu formato, com a avaliação do que foi desenvolvido pelos membros da 

comissão. Larissa ainda lembrou que o parecer vai ser lido em Assembleia e, por 

isso, há preocupação de não torná-lo muito extenso, mas, sim, denso, avaliativo, 

propositivo. Todos/as concordaram com os encaminhamentos. Billy fez um relato 

sobre o trabalho realizado juntamente com Pamela. Disse que o trabalho está 

sendo realizado a muitas mãos e eles ainda estão trabalhando para tornar o texto 

mais enxuto e explicitamente ligado à construção do GTT. Billy sugeriu que após 

as demais sugestões alguém da comissão deveria trabalhar com o texto na íntegra 

para unificar o texto e dar uma linha condutora ao trabalho para, posteriormente, a 

comissão dar sugestões ou aprimorar o texto. Larissa perguntou se Pamela 

gostaria de complementar. Pamela comentou acerca da preocupação de tentar 

reduzir o texto e, ao mesmo tempo, tentar contemplar tudo que é necessário. 

Larissa observou que é difícil essa tarefa e que esse é mesmo o processo. Informou 

ter marcado alguns trechos que podem ser suprimidos e apontamentos que 

considera importantes para aprofundar a justificativa. Também comentou que 

avalia que os trechos dos textos dos proponentes devem ser citados diretamente 

para dar voz a eles e se colocou à disposição para reunir o texto e fazer seu primeiro 

desenho. Cláudio pediu a palavra e reforçou a importância do texto enxuto, mas 

sugeriu que o trabalho produzido figure como apêndice no documento final, para se 

manter o registro para futuras pesquisas relacionadas à construção do GTT. Dulce 

questionou se podia fazer considerações acerca dos documentos enviados. Larissa 

respondeu que sim, pois é o tema da reunião. Então, Dulce parabenizou o grupo 

pela sistematização do documento. Sugeriu uma primeira rodada de discussão 

sobre a ementa proposta para o GTT Educação Física e relações étnico-raciais. 

Fez a leitura da ementa: “Estudos sobre processos das relações étnico-raciais 

identificadas nas práticas corporais, em distintos espaços de intervenção da 

Educação Física. Considerando as diversas relações políticas e sociais discute e 

debate, por distintas vias metodológicas e de análise, as relações étnico-raciais 

utilizando como matrizes teóricas/científicas as configurações conceituais 
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identificadas no campo acadêmico no estudo do corpo, do esporte, da educação e 

do lazer”. Dulce pensa que essa ementa, como está proposta, acaba ultrapassando 

o limite do GTT Corpo e Cultura, porque traz explicitamente os termos práticas 

corporais e corpo. Então, como forma de facilitar o debate considerando que os 

integrantes da comissão já se mostraram favoráveis, Dulce submeteu ao GTT 

Corpo e Cultura uma proposta de ementa sem os termos citados, considerando 

também que alguns termos utilizados estavam confusos, reforçando a importância 

dos aspectos históricos para a temática. Dulce leu sua proposta: “Estudos das 

relações étnico-raciais identificadas em distintos cenários de intervenção da 

Educação Física, considerando aspectos históricos, políticos e sociais. Discute e 

debate, por distintas vias metodológicas e de análise, as relações étnico-raciais no 

campo de conhecimento e intervenção pedagógica da Educação Física”. Dulce 

explica que tirou os termos que se relacionavam a corpo, esporte, lazer, mas que 

acrescentou o campo de conhecimento e intervenção para ser mais abrangente, já 

que é um conceito conhecido no CBCE e trabalhado pela professora Ana Márcia 

Silva. Dulce questionou se devia apontar outros temas que ela destacou. Billy 

sugeriu discutirmos primeiro a ementa. Larissa ponderou que se trata de um ponto 

importante e que temos a possibilidade de dialogar com o Grupo Propositor por 

intermédio da Pamela. Larissa observou que o padrão mais comum das ementas 

dos GTTs do CBCE é uma composição com apenas uma frase, que dê conta de 

toda a temática. Larissa perguntou aos demais se a sugestão seria feita no parecer 

final para ser definido na assembleia ou se dialogaríamos com os/as 

propositores/as para termos, na assembleia, uma proposta única. Lembrou que 

nós, como comissão, podemos fazer sugestões, mas não determinar como ficará 

definitivamente a ementa, pois isso cabe aos proponentes. Caso o Grupo 

Propositor acolha a ementa ou apresente outra ementa aprimorada, Larissa aponta 

que o melhor seria enviarem um registro dessa substituição para a comissão já 

apresentar a nova ementa no parecer para a Assembleia. Dulce concordou com a 

proposta de já tentar apresentar uma ementa mais refinada para facilitar a 

aprovação. Claudio ponderou que após a criação o GTT também poderá modificar 

e amadurecer a ementa, que ela pode ser considerada uma ementa provisória. 

Dulce concordou com Claudio, desde que os termos práticas corporais e corpo 

fossem preservados para o GTT Corpo e Cultura. Afirmou, ainda, que quando se 

usa termos que já fazem parte das discussões de outros GTTs, atribui-se pouca 

clareza à política científica da entidade. Entende que ‘práticas corporais’ e ‘corpo’ 

são o objeto de estudo do GTT Corpo e Cultura e que esse GTT já está se dividindo 

novamente com a proposta de criação do GTT Educação Física e as relações 

étnico-raciais, como ocorreu com a criação do GTT de Gênero. Dulce reforçou que 

o GTT Corpo e Cultura está cedendo, mas eles querem que os termos práticas 

corporais e corpo sejam preservados no referido GTT. Billy relatou que o GTT 

Movimentos Sociais está passando pelo processo de reformulação de sua ementa 

e, como Claudio, entende que essa mudança pode ocorrer posteriormente. 
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Também considera que a ementa apresentada é um pouco extensa, podendo 

prejudicar o entendimento do que propõe o GTT e que é importante a comissão 

apresentar uma ementa que seja sólida o suficiente para convencer a assembleia. 

Em seguida, apresentou algumas preocupações sobre como o processo está sendo 

encaminhado. A primeira preocupação faz referência ao diálogo com o grupo 

proponente para que, na assembleia,  pudéssemos apresentar um parecer mais 

consistente e não gerar propostas de ementa paralela. Por essa razão, considera 

fundamental elaborarmos propostas para serem levadas ao grupo proponente por 

intermédio da Pamela. Seguindo sua fala, Billy registrou sua preocupação acerca 

do entendimento de dadas questões epistemológicas e de como estamos lidando 

com a produção do conhecimento. Para ele, nenhum GTT, associação científica ou 

pessoa pode se dizer dono de um tema ou reivindicar esse tema sob nenhuma 

condição moral ou ética. Dessa forma, diz estar surpreso com algumas posturas 

que presenciou nas reuniões da comissão, relacionadas à extinção do GTT 

Movimentos Sociais para a criação do GTT de Relações étnico-raciais e a 

restrições para a utilização de determinados termos. Sugeriu que tivéssemos muita 

calma para entender as reinvindicações que o grupo proponente nos trouxe, como 

foi pontuado em reunião informal anterior por José Damico, para dar visibilidade ao 

tema que nós temos deixado de abordar no CBCE e na sociedade. Então, afirmou 

que concorda com o encaminhamento de uma ementa mais objetiva para o Grupo 

Propositor, como a proposta feita por Dulce, e que entende que quanto mais enxuta 

a ementa, mais aberto será o GTT. Concluiu registrando que acredita que a 

formulação do parecer deve ser favorável à criação, sem tentativas de garantias ou 

proteção aos GTTs já existentes. Lembrou que já havia se posicionado dessa 

maneira e que está se sentindo cada vez menos contemplado a partir do que foi 

definido em assembleia para o trabalho dessa comissão. Christiane, então, 

comentou a fala de Cláudio dizendo que temos que sair da assembleia com nome 

e ementa do GTT formulados, mas que, depois, assim como qualquer GTT, a 

ementa pode ser alterada. Ainda concordou com a proposta de discutir a ementa 

junto ao Grupo Propositor para levarmos uma proposta mais elaborada. Christiane 

também posicionou-se contrária à reserva de termos a qualquer GTT. Lembrou que 

vários GTTs têm termos que poderiam ser considerados mais orgânicos (parte da 

proposta temática) e isso pode ser, inclusive, produtivo. Afirmou que não se sentiria 

confortável se essa comissão assumisse uma postura de resguardar termos para 

qualquer GTT. Concluiu dizendo que acredita que a ementa possa ser reduzida, 

para se tornar mais ampla, avaliando como produtiva a proposta da Dulce em 

relação a esse ajuste. Larissa também comentou que pensa que não podemos 

trabalhar na perspectiva de reservar termos, pois eles ganham diferentes 

perspectivas nos GTTs. Concordou em debatermos internamente e levarmos a 

proposta de uma ementa mais enxuta para o Grupo. Pamela falou que acredita que 

o diálogo com o Grupo Propositor para modificação da ementa será bem tranquilo, 

haja vista que as pessoas estão bem dispostas e envolvidas. Comentou também 
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que ela e Billy tiveram dificuldade de encontrar materiais que colocassem os 

quilombolas, indígenas, ribeirinhos e outros grupos para a Educação Física.  

Também discorda da preservação do termo corpo para um único GTT. Larissa 

perguntou se estavam todos de acordo com o encaminhamento de discutirmos 

internamente a reformulação da ementa do GTT para que, na sequência, Pamela 

pudesse levar a proposta para debate no Grupo Propositor. Todos concordaram. 

Christiane solicitou que Dulce escrevesse a proposta no chat para que o grupo 

pudesse contribuir. Dulce sugeriu para Pamela a leitura do Background Paper do 

PNUD, composto por ela e colaboradores. Larissa também sugeriu que outros 

textos e materiais sejam enviados  para tentarmos incluir no parecer no sentido de 

cobrir algumas lacunas. Citou, como exemplo, os estudos realizados com 

comunidades quilombolas pelo grupo de pesquisa da professora Ana Márcia Silva 

e também os desenvolvidos por seu grupo de pesquisa na UEM (pesquisa 

integrada à Rede Cedes). Afirma que há vários estudos desenvolvidos com a 

temática afro-brasileira na educação física, já na década de 1990, citando, como 

exemplo, a pesquisa que ela própria realizou com danças de orixás em terreiros de 

candomblé, os estudos do prof. Edilson Fernandes de Souza acerca das práticas 

de batuques no Rio de Janeiro, os estudos desenvolvidos pelo prof. José Anchieta 

com a ginástica afro-aeróbica, entre outros. Afirma que esses temas estão 

presentes na educação física, mas, ainda, no caminho da invisibilidade, do não 

reconhecimento, com poucas pessoas que os desenvolvem. Assim, entende que 

dar visibilidade a esse tema num grupo de trabalho, numa associação científica que 

tem mais de 40 anos, é dar potência ao tema. Contudo, observa que não podemos 

partir da ideia de que a história das questões étnico-raciais na educação física está 

surgindo agora. É importante reconhecer a história já construída. Na sequência, 

Billy iniciou o debate do texto da ementa a partir da proposta apresentada por Dulce. 

Sugeriu retirar a referência à intervenção e deixar apenas Educação Física, já que 

representa todo o campo. Larissa sugeriu que o texto da ementa fosse organizado 

em uma única sentença. Billy propôs reformulações e, após algumas sugestões, o 

texto foi aprovado por todos com a seguinte redação: “Estudo das relações étnico-

raciais identificadas em cenários da Educação Física, considerando aspectos 

históricos, políticos e sociais, por meio de distintas vias metodológicas e de 

análise”. Na sequência, Dulce levanta outras questões, ressaltando que o corpo 

negro aparece mais evidente no documento, sentindo falta dos corpos indígenas, 

quilombolas e ribeirinhos. Um segundo ponto sugerido foi colocar as instituições 

dos integrantes do grupo proponente no parecer, de modo a reforçar a 

representatividade nacional. Também sugeriu incluir outros materiais referentes à 

questão indígena, como pesquisadores que estão no GTT Corpo e Cultura, para 

não centralizar o documento apenas na questão do racismo estrutural. Ainda, 

explicou que, na parte sob sua responsabilidade, conforme conversa com 

Christiane e Pedro Avalone – Vice-presidente do CBCE, não adicionou os dados 

financeiros, pois eles dependem do período e, especialmente, do financiamento 
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para os eventos do CBCE. Assim, não é possível precisar os valores, mas apenas 

apontar o que geralmente é oferecido aos GTTs nos eventos. Pamela explicou o 

contexto de segregação de negros e indígenas no Espírito Santo, relatando que, 

por vezes, esses grupos não têm uma identidade fixa. Informa que, em São 

Matheus, por exemplo, as pessoas se intitulam afro-indígenas. Assim, por vezes, 

grupos indígenas se sentem contemplados com os contextos e discussões acerca 

da falta de acesso a espaços ou da proibição de expressão de sua cultura. 

Considerando isso, Pamela afirmou que ela e Billy irão continuar o trabalho com o 

texto, tentando abordar os aspectos apontados por Dulce e Larissa. Billy também 

comentou acerca da dificuldade de selecionar termos e exemplos, pois o 

documento pode ficar muito específico ou muito vago, e que darão continuidade ao 

trabalho. Então, Billy fez menção ao nome do GTT. Retomou algumas discussões 

já realizadas acerca da  viabilidade (ou não) da adoção do termo “hierarquias 

raciais” e da supressão do termo “Educação Física”. Na sua opinião, não é 

necessário manter o termo Educação Física pelo fato de o GTT ocorrer no CBCE, 

que é entidade representativa da Educação Física. Justificou que a expressão pode 

deixar a entender que se trata apenas da Educação Física escolar, para quem é 

novo no CBCE. Ponderou que o termo “hierarquias” poderia ser uma restrição aos 

estudos apresentados, sugerindo a alteração do nome do GTT para “Relações 

Étnico-raciais”. Larissa pergunta à Pamela se o grupo proponente discutiu a 

terminologia hierarquias raciais. Pamela comentou que, em diálogo com o Grupo, 

o termo “hierarquias étnico-raciais” não foi aceito, porque as pessoas entenderam 

que não parece um nome sugestivo, pois, aparentemente, mais afasta do que 

agrega. Informa que a discussão acerca da presença (ou não) da expressão 

“Educação Física” não foi realizada ainda. Pamela considera melhor que o nome 

do GTT seja grafado sem a expressão “Educação Física”. Larissa solicitou que José 

Damico comentasse sobre o material apresentado pela comissão, perguntando se 

teria sugestões de como poderíamos encaminhar esse documento. Então, Damico 

considerou que nós já temos elementos mais do que suficientes para sustentar a 

criação do GTT. Sugeriu sermos mais sintéticos e, talvez, para esse momento, mais 

quantitativos. Apontou a presença de GTs em várias associações e citou os 142 

núcleos ligados ao NEAB. Lembrou que essas questões foram relegadas na 

Educação Física por sua própria história. Por tudo isso, acredita que já está posta 

a necessidade e urgência do CBCE ter um GTT específico nessa temática. 

Comenta não ter entendido a finalidade da parte textual desenvolvida pela Dulce, 

conforme as subdivisões dos trabalhos na comissão, e que concorda com a 

proposta finalizada por Billy. Explicou que o termo “hierarquias raciais” é utilizado 

por Cida Bento, que acompanhou a discussão do Grupo Propositor e, mesmo não 

concordando totalmente com os argumentos, aceitou a indicação de não se utilizar 

o termo. Lembrou que o GTT vai construir suas bases ao longo do tempo. 

Registrou, também, sua discordância com a reserva de termos a dados GTTs. 

Concluiu sua fala indicando que teremos um trabalho político de convencimento na 
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Assembleia e precisamos ser objetivos e sucintos. Larissa explicou que Ana Márcia 

também tinha apontado a importância de considerarmos as questões estruturais da 

criação de um GTT, mas que temos que avaliar até que ponto essas questões 

devam se sobrepor a questões que são urgentes no CBCE, como as étnico-raciais. 

Christiane perguntou se ficou decidido que a comissão solicitaria ao Grupo 

Propositor a retirada do termo “Educação Física” do nome do GTT. Cláudio 

comentou que o GTT Inclusão e diferença, ao passar pela mudança de nome, 

também pensou em adicionar algum termo semelhante, mas decidiu que não 

acrescentaria pela própria tradição da entidade. Todos acenaram em concordância 

com a seguinte nomenclatura: GTT Relações étnico-raciais. Ficou acordado que 

Pamela levaria as propostas de nome e ementa para o Grupo Propositor discutir e 

que, tão logo fosse possível, daria retorno à comissão. Christiane também sugeriu 

determinarmos um prazo para o trabalho nos textos encaminhados, pois Billy e 

Pamela comentaram que ainda estariam trabalhando no texto. Após esse prazo 

inicial,Larissa faria a primeira estruturação do texto com base nos documentos 

enviados pelos membros da comissão. Christiane perguntou ainda se, como 

sugeriu Cláudio, teremos ou não anexos no documento. Larissa explicou que 

considera problemático colocar em anexo materiais feitos pela própria comissão e 

não trabalhados textualmente, sugerindo que os documentos anexos fossem 

aqueles oriundos de instituições, a exemplo dos pareceres que a comissão solicitou 

a associações. Cláudio comentou que sua sugestão foi no sentido de se ter 

materiais trabalhados que não caberiam no parecer pelo tempo destinado à 

Assembleia, pois poderiam ser úteis para pesquisas futuras sobre a história do 

GTT. Billy concordou com a proposta de incluir no anexo apenas documentos que 

foram utilizados pela comissão e que não sejam de fácil acesso. Não havendo 

objeções, Larissa sugeriu o prazo de 15 dias para reformulações nas partes 

desenvolvidas pelos membros da comissão e mais 30 dias para que ela possa 

realizar o primeiro esboço do material e para seu refinamento, com o auxílio da 

Christiane. Após isso, todos realizariam a leitura do documento e faríamos nova 

reunião para qualificá-lo. Perguntou se preferíamos que ela encaminhasse e 

aguardasse sugestões por email ou se nós já apresentaríamos as sugestões em 

reunião. Billy sugeriu fazermos as alterações já na reunião para reduzir o trabalho. 

Dulce concordou, mas perguntou se ninguém mais iria apresentar suas críticas ao 

documento, pois não percebeu outras leituras. Billy comentou que fez uma leitura 

mais leve, pois entendeu que ainda trabalharíamos no documento. Dulce, então, 

perguntou qual seria o encaminhamento. Larissa explicou que o encaminhamento 

dado à reunião foi para a leitura e comentários acerca das partes estruturadas pelos 

membros da comissão, levantando lacunas que ainda precisaríamos sanar. 

Entende que não dá para avaliar as partes como um documento único. Larissa 

repetiu os encaminhamentos e todos concordaram. Christiane perguntou se já 

poderíamos marcar uma data. O grupo discutiu acerca de datas e horários 

possíveis. Ficou acordado quinta-feira, 27 de agosto de 2020, às 17h00, para a 
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próxima reunião da comissão. Larissa agradeceu e todos se despediram. Não 

havendo mais nada a tratar, Larissa dá por encerrada a reunião às 17h32. Com a 

finalidade de registro dos assuntos debatidos, eu, Christiane Garcia Macedo, lavrei 

a presente ata, que vai por mim assinada e pelos demais membros presentes na 

reunião.  

 
 

Maringá, 13 de julho de 2020. 
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ANEXO 5 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA PELA COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO 

DA CRIAÇÃO DO GTT RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO COLÉGIO 

BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE  

 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte, reuniu-se, 

de forma remota pelo Google Meet, às 13h30, a comissão para avaliação 

da criação do Grupo de Trabalho Temático (GTT) Relações Étnico-Raciais 

junto ao Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE). A comissão foi 

nomeada pela Portaria n. 04/2020, de 15 de junho de 2020, composta pelos 

seguintes nomes: Profa. Dra. Larissa Michelle Lara (diretora científica e 

coordenadora da comissão), Profa. Dra. Christiane Garcia Macedo 

(diretora de GTTs), Prof. Dr. Billy Graeff (representante do GTT 

Movimentos Sociais), Prof. Ms. Claudio Mandarino (representante do GTT 

Inclusão e Diferença), Profa. Dra. Dulce Maria Filgueira de Almeida 

(representante do GTT Corpo e Cultura), Prof. Dr. José Geraldo Soares 

Damico e Profa. Pamela Tavares Monteiro (representante do Grupo 

Propositor do GTT). Todos os membros da comissão estiveram presentes 

na reunião remota. A Profa. Dra. Larissa Michelle Lara, coordenadora da 

Comissão, iniciou a reunião agradecendo aos participantes pela atuação 

na construção do documento como um todo e, na sequência, solicitou aos 

integrantes da comissão que indicassem seus apontamentos em relação 

ao parecer anteriormente enviado. Também solicitou alguém para se 

responsabilizar pela elaboração da ata dessa reunião, função que foi 

assumida pela profa. Pamela. Na sequência, Larissa discorreu acerca do 

trabalho realizado até o momento por ela e por Christiane, apontando 

algumas preocupações. Damico pediu a palavra e informou ter sentido falta 

de um parágrafo que tratasse diretamente da dívida histórica para com a 

população negra e sua reparação por parte da Educação Física e do país 

como um todo. Mandarino comenta sobre os nomes dos componentes da 

proposta e pergunta de que modo eles foram escolhidos. Larissa explica 

que os nomes já compunham a proposta do grupo que fez a solicitação da 

criação do GTT. Billy parabeniza Larissa pelo esforço de síntese, afirmando 

que o documento reflete as discussões que foram feitas pela comissão. Na 

sequência, comenta duas questões específicas a serem revisadas, 

sugerindo: a) reformular o parágrafo referente ao custo acadêmico e 

financeiro da criação do GTT, evidenciando que a comissão está de pleno 

acordo com esse custo pela relevância do tema das questões étnico-raciais 
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junto à instituição científica; b) revisar a delimitação dos grupos étnico-

raciais no documento, haja vista que a utilização de alguns exemplos (como 

os que se referem a negros e indígenas) pode aumentar o risco de 

exclusões acidentais e/ou afunilamento da proposta apresentada pelos 

proponentes do GTT. Larissa sugeriu a revisão textual do parecer, visando 

contemplar grupos e abranger a proposta de Billy, além de enfatizar que o 

texto precisa ser diminuído, haja vista o tempo de leitura que ele ocupa na 

assembleia. Cris comenta as observações de Billy e se compromete a 

revisar o texto com Larissa, assim como resumir o parecer. Na sequência, 

Damico enviou sugestão de parágrafo que havia comentado anteriormente, 

acrescentando-o no chat da plataforma, de modo a facilitar o trabalho da 

comissão. Cris continua sua fala e informa a necessidade de ajustes no 

tópico referente aos impactos da criação de GTT na estrutura do CBCE, 

pois a representação de cada um dos GTTs na SPBC já não ocorre faz 

algum tempo. Dessa forma, sugere a supressão dessa parte do tópico, 

mantendo o restante do conteúdo. Larissa solicita à Pamela que confira a 

citação de Sueli Carneiro acerca do epistemicídio. Damico alerta para que 

se ajuste o nome do autor Fanon e que o cite nas referências. Larissa 

solicita que Pamela confirme com Gabriela Bins as publicações do 

Conbrace citadas na solicitação dos proponentes. Larissa sugere também 

sintetizar o parágrafo que contém as leis n°. 10.639/03 e n°. 11.645/08. 

Dulce, em sua fala, elogia o trabalho de uma forma geral e informa que não 

suprimiria nada do documento, afirmando que os comentários acerca do 

quantitativo apresentado no quadro (elaborado pelo grupo proponente, com 

produções relacionadas às relações étnico-raciais em várias edições do 

Conbrace) deveriam permanecer no parecer. Larissa reforça a importância 

em diminuir o documento, pois ele precisa ser lido na íntegra durante a 

plenária. Cris reforça a necessidade de suprimir informações explicativas 

do quadro, concordando com a proposta de redução das leis e de 

incorporação do conteúdo do tópico 4 (Impactos da criação de GTT na 

estrutura do CBCE ) no tópico 5 (Análise e parecer final). Pamela, Larissa 

e Cris se responsabilizam pela realização dos ajustes finais do texto e por 

enviarem o documento ao grupo. Larissa faz agradecimento final à 

comissão pelo trabalho realizado e consulta a comissão acerca da 

necessidade (ou não) de outra reunião presencial, haja vista que poucos 

foram os ajustes propostos ao parecer. A comissão entende que os ajustes 

finais podem ser realizados por e-mail e que nova reunião somente será 

considerada se houver algum ponto polêmico nessa etapa final. Não 

havendo mais nada a tratar, Larissa dá por encerrada a reunião às 15h12. 

Com a finalidade de registro dos assuntos debatidos, eu, Pamela Tavares 
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Monteiro, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelos demais 

membros da Comissão.  

 
 

Vitória, 28 de agosto de 2020. 
 
 
 

 
 
 

http://www.cbce.org.br/


Vitória, ES, 20 de julho de 2020.  

 

Prezados/as membros da Comissão de Avaliação da Criação do GTT de 

Relações Étnico-raciais 

 

Venho informar que conversei (via Whatsapp) com o grupo propositor da 

criação do GTT, e aceitamos a proposta de alteração do nome para “GTT de 

Relações Étnico-raciais”. Também estamos de acordo com a alteração da 

ementa ficando o texto final: “Estudo das relações étnico-raciais identificadas 

em cenários da Educação Física, considerando aspectos históricos, políticos e 

sociais, por meio de distintas vias metodológicas e de análise”.  

Atenciosamente, 

  

Pamela Monteiro 

 

Representante do Grupo Propositor da Criação do GTT Relações Étnico-

raciais.  

 

laramlara@hotmail.com
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