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.,< ~::N~~em reunião reaJizada durante O XIV Conbrace, os(as) abaixo ~as) se

······ntraiâm·nndebaler a necessidade da ~""""1Min e ronsoIidação de um G~. ~hoenco ~.. \AlllOUuyuv J--f n:1 t

TemlItico de "Gênero na Educação Física e Ciências dp Esporte-. ~ d I §
. Os(as) pesquisadores(as) presentes, representantes de !JUPOS de ~ a~
em diferentes regiões do país, discutiram a emergência das discussões sobre esta ~ ~ns
e Seminários que se realizaran durante o evento, assim como a presença de ~ a
temática nas edições 8ntelicHes do Congresso 8Iasifeiro de CiêIl:ias do Esporte. ~ ! 5

Após a discussao entre os presentes, foram apresentados alglllS argumentqS paré$j.\'ia. :ar
construção deste GTI~ os quais são apresentados abaixo:

• A produção acadêmica de nas como Letras. Unguística,. Antropologia e EduC8CBO.
demonsboo a necessidade e a construção de espaços especHiaJs para o debate em WUI~_

Temáticn; de Gênero na sua intefface com estas disciplinas.
• Aumento da produção acadêmica sobre a temMica de gênero na Educação Física e iências

do Esporte, corno as duas edições do Fórum de DebatesMulher e Esporte (USP/SP), os livros
publicados nos últitmsdnco aoos. os inúmeros artigos em periócIc:os, • das cissertações e
teses de mesIrado e doulofado defencidas nas linhas de pesquisa relacionadas à temtõ:a de
GênemJlOSill1;93UISS de-p{&graduaçao.

• Aumento do rúnero de babaIhos(Comunicações anis e post~ aceitos e apresentados nas
..... - anteriores do - BrasileirO de Ciências do Esporte.

Ano NO trabalhos sObre Gênero
'2001 17
2003 28
2005 37

• AlI11ento do nímero de ~ de pesquisa cadastrados no Cnpq. com a temática de "Gênero
na Educação Física e Ciências do Esporte".

• A necessidade da construção da identidade relacionada à temática de Gênero nas pesql.isas
da Educação F'1Sicae Ciências. do Esporte, .,;sam o apofundamento das discussões em um
GTIpróprio.

• A atual <Ispersão dos trabídhos (comunicação oral e postets) sobre Gênero na Educação _
Fisica e Ciências do Esporte, nos GTIs de Escda. Memórias da Educação FISica e esporte, ('
Corpo e CUIb.ua, entre outros.

• A presença de Seminário de "Corpo, Gênero e EGJcaçao-, organizado pelo Colégio Brasileiro
de Ciências do EspoI1e fiO XlV Con!Jes$o Brasileiro de CiêII:ias do Esporte de 2005 (porto
Afespe).

• A presença de GTTs oom número escasso de trabahos (menos de dez), enquanID em 2005, o
XIV ConIJace apresenta LI118demanda de :ri trabalhos a:eitos na temfü:a de "Gênero na
EcD:ação FISica e CiêIl2as do Espate'!.

• Uma vez que os GTIs sã» temáticos e 'não disciplinares, a proposta de lITI GTI de ~ênero
nas Educação F'tSicae Ciências do ESporte- adequa-se à proposta inicial do evento.

Tais mgumentos convidam a refletirmos sobre a necessidade dos(s) pesquisadores(s} que
inveslipn as (JIeSlões de Gênero na EdtI:ação FISica e Ciências do Esporte poderem consIruir o
conhecimenID SOb"eesIa temálica em tun 8SP'Ç) que favoreça o debate, lI118 vez que, quando estes
trabalhos vem sendo apresentados no interior dos demais GTTs (quando não - ), não
terem como foco central ti dscUSSIo de Gênero, mas a de EsmIa, Corpo" ele., e
impossibilitando a consolidação da temática no campo da Educação Física e das· • do E$Porte
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