
Porto Alegre, 06 de setembro de 2011

Exmo Sr. Leonardo P Tartaruga

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 06 de setembro de 2005, portanto, há exatamente 6 anos,

gostaríamos de dar continuidade à proposição da criação do Grupo de Trabalho

Temático Gênero 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

relevante publicações sobre Educação Física, Esporte e Gênero no Brasil, identificada

no formato de livros, artigos científicos, teses, dissertações, monografias e trabalhos de

conclusão de curso de graduação. Além disso, já era visível o número de trabalhos

(comunicação oral e pôster) apresentados nos Congressos Brasileiros de Ciências do

Esporte dos anos de 2001 (17 trabalhos), 2003 (28 trabalhos) e 2005 (37 trabalhos).

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

2011. No Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte de 2007 foram registrados 22

comunicações orais e, em 2009, identificamos 33 comunicações distribuídas entre

diferentes Grupos de Trabalho Temáticos.

No âmbito de outros congressos de repercussão nacional destacamos dois

eventos cuja temática de gênero é central: o Fazendo Gênero, que acontece a cada dois

anos na cidade de Florianópolis (SC) e o Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade,

organizado a cada dois anos no Rio Grande do Sul. No Fazendo Gênero, nas edições de

2006, 2008 e 2010 foi proposto o Seminário Temático "Gênero, Práticas Corporais e

Esportivas" cujo número de trabalhos apresentados foi o máximo que cada seminário

temático poderia abrigar: 24 trabalhos em cada edição.

O Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade, desde sua primeira edição, que

aconteceu em Rio Grande (RS) no ano de 2003, existem trabalhos específicos pautados

pelas práticas corporais e esportivas na interface com as relações de gênero. Na V



edição desse evento, ocorrido em agosto de 2011, dada a demanda de trabalhos, foram

criados dois grupos Eixos Temáticos "Gênero e sexualidade nas práticas corporais e

esportivas escolares" e "Gênero e sexualidade nas práticas corporais e não esportivas

escolares" totalizando 36 trabalhos apresentados. Nesse mesmo evento, obtivemos o

apoio de 40 pessoas para o encaminhamento deste documento, conforme anexo.

Para além desses eventos, o Encontro Anual da Associação de Pós-Graduação

em Educação, da Associação Brasileira de História Oral, da Associação Brasileira de

Pós-Graduação em História, entre outros, tem oferecido simpósios e grupos de trabalhos

específicos sobre esporte e práticas corporais, sendo recorrentes trabalhos sobre gênero.

Em que pese essas afirmações, a produção de artigos científicos em periódicos

nacionais, desde 2005 tem mostrado demanda qualificada. Em pesquisa a algumas

revistas que estão disponíveis on Une, identificamos, nesses últimos seis anos a seguinte

produção: Revista Motriz (30 artigos); Revista Movimento (26 artigos) RBCE (18

artigos), Revista de Educação Física - UEM (12 artigos), Revista Brasileira de

Educação Física e Esporte (6 artigos), entre outras.

Além desses dados, vale registrar que periódicos vinculados a área de

conhecimento que não a Educação Física vêm publicando artigos, inclusive, com

dossiês temáticos contemplando as questões de gênero em relação as práticas corporais

e esportivas. A Revista Gênero publicou, em 2007, o dossiê sobre "Corpo" no qual 6

artigos são relacionados às praticas corporais e esportivas e, em 2010, outro dossiê

com 5 textos. No ano de 2006 a revista Labrys: Estudos Feministas publicou o dossiê

"Corpo, Gênero e Sexualidade: teorizações pós-críticas" contendo 4 artigos e, em 2012,

a Revista Estudos Feministas vai publicar um dossiê com 6 artigos, que já se

encontram aprovados e em fase de editoração.

Enfim poderíamos, ainda, enumerar outros periódicos nacionais nos quais

podemos visualizar a produção de artigos sobre Gênero, Esporte e Educação Física. No

entanto, acreditamos que alguns dados trazidos a esse documento já apontam para uma

demanda consolidada na área da Educação Física e Ciências do Esporte de modo a gerar

a criação de um grupo temático específico.

Propomos, portanto, a criação do Grupo de Trabalho Temático Gênero.

Ementa:

Estudos sobre processos específicos através dos quais as práticas esportivas e corporais

produzem e transformam os sentidos do feminino e do masculino, que tenham por base



suportes teórico-metodo1ógicos de diferentes campos disciplinares em sua interface

com a Educação Física e Ciências do Esporte.

Em anexo encaminhamos os seguintes documentos:

1. Solicitação de criação do GT "Gênero na Educação Física e Ciências do Esporte

encaminhada à Direção do Co1egio Brasileiro de Ciências do Esporte durante a

realização do o XIV Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e I Congresso

Internacional de Ciências do Esporte, realizado em Porto Alegre no ano de 2005;

2. Listagem de assinaturas co1etadas durante o V Seminário Corpo, Gênero e

Sexualidade, realizado em agosto de 2011 na cidade de Rio Grande (RS)

3. Listagem de apoio a este documento, assinado por pequisadores que não

estiveram presentes no XVI Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e IV

Congresso Internacional de Ciências do Esporte, realizado em Porto Alegre no

ano de 2011.

Assinam este documento:
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