
 

 

COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE 

GTT INCLUSÃO E DIFERENÇA 

PROGRAMAÇÃO DE EVENTO 2020 

 

TEMA: Inclusão e Diferença: desafios e possibilidades em tempos de pandemia 

DATA: 16 e 17 de outubro de 2020 

Acesse aqui o formulário de inscrição 

PROGRAMAÇÃO  

DATA 

HORÁRIOS 

MESA CONVIDADOS E 

MEDIADOR 

LINK 

16/10 

14h 30 
ABERTURA 

*Representantes da DN 

*Coordenador do GTT 

Leandro Vargas 

https://youtu.be/uCpKrZ3xijk 

16/10 

15h 

MESA 1 

Respeito, discriminação e 

expulsão dos outros, a 

situação do GTT 08 no 

contexto. 

Claudio Marques Mandarino 

Graciele Massoli Rodrigues 

Maura Corcini Lopes 

16/10 

19h 

MESA 2 

Práticas docentes inclusivas 

na pandemia 

Roseli Belmonte Machado 

Maria Aparecida Dias 

Joyce Mariana Alves Barros 

https://youtu.be/AU9tI7VqEAI 

17/10 

9h 30 

MESA 3 

Estudantes com deficiência 

e os cotidianos pandêmicos 

no Brasil 

Arlindo Fernando P. C. Junior 

Michele Fonseca 

Bianca Della Líbera 

Rachel Colacique 

 

https://youtu.be/fC9LTR-

W9KM 

17/10 

14h 

MESA 4 

Formação Inicial e 

educação inclusiva em 

tempos de distanciamento. 

Claudia Barsand de Leucas 

Gilmar Cruz 

Admir Soares de Almeida  

 
https://youtu.be/0pReZ5ZFySc 

17/10 

16h 
ENCERRAMENTO 

*Coordenador do GTT 

Leandro Vargas 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5mHYD_krw8QC7myhUXB3B8ehfcMydd_t6l9USwFvfVQcQTA/viewform
https://youtu.be/uCpKrZ3xijk
https://youtu.be/AU9tI7VqEAI
https://youtu.be/fC9LTR-W9KM
https://youtu.be/fC9LTR-W9KM
https://youtu.be/0pReZ5ZFySc


 

 

 

DETALHAMENTO DAS MESAS – EMENTAS 

MESA 1 – Respeito, discriminação e expulsão dos outros, a situação do GTT 08 no contexto. 

 

Em tempos de Pandemia, somos convocados a aguçar nossas percepções para o cotidiano que nos 

enlaça nos discursos produtores de discriminação e obsessão pela diferença nos algemando com as 

políticas econômicas ultraliberais que produzem diferentes expulsões. Em um cenário desafiante de 

desigualdade social, aumento da pobreza, desrespeito e não reconhecimento dos diferentes modos de 

ser e viver das pessoas, buscamos fôlego no debate sobre a Inclusão e Diferença que sustenta esse 

grupo de trabalho. A fim de alimentar nossos questionamentos, tatear e deslindar esse território de 

enfrentamentos, nos apropriamos das discussões que permeiam as Exclusões para fortalecer os 

momentos que se desenham para um futuro próximo.   

 

MESA 2 - Práticas docentes inclusivas na pandemia. 

Aborda as práticas docentes planejadas e realizadas durante o processo de distanciamento social, em 

decorrência da pandemia de COVID-19, considerando as especificidades que, no momento presente, 

reivindicam direitos de inclusão social e educacional. Problematiza o contexto das instituições 

escolares, as condições docentes, o âmbito familiar e a situação particular de cada aluno, no intuito de 

oferecer uma reflexão instigante para o tempo vivido. Discute as distintas estratégias pedagógicas 

utilizadas pelo professor de Educação Física no momento de ensino remoto, considerando o contexto 

das escolas públicas e privadas no trabalho ao aluno dito incluído. 

 

MESA 3 – Estudantes com deficiência e os cotidianos pandêmicos no Brasil  

Os sujeitos, suas identidades e contextos únicos em meio a diferentes cotidianos são influenciados e 

tensionados por fenômenos sociais dinâmicos. O Brasil, um país com dimensões continentais com 

significativas desigualdades sociais e econômicas vive uma crise sanitária causada pela Covid-19 

agravada por uma crise política em meio a retrocessos em diferentes setores sociais. Nesse contexto, 

mais uma vez as pessoas com deficiência ficam à margem das políticas públicas estruturadas a partir 

de um padrão de corpo e cidadão, desconsiderando a pluralidade e diversidade existente em nossa 

nação. Devido à pandemia mundial causada pela Covid-19, as escolas brasileiras suspenderam suas 

atividades em março de 2020 e aos poucos iniciaram um processo de educação à distância sem a 

devida estrutura e preparação, chamada de ensino remoto. Diante do exposto, os governos e gestores 

da educação básica passaram a utilizar das novas tecnologias da informação e comunicação para que 

professores/as ministrassem suas aulas com diferentes plataformas virtuais, porém sem a devida 

capacitação e estrutura necessárias para que todos os estudantes, professores/as e famílias fossem 

contemplados. Em meio a essa realidade, quais as dificuldades, desafios e possibilidades de práticas 

pedagógicas de docentes de Educação Física, nesse momento específico de pandemia, em diferentes 

modos de se efetivar a educação à distância para propor uma prática pedagógica justa e inclusiva 

contemplando a todos/as? Quais tecnologias utilizar? Quais recursos? Quais conteúdos? Como 

interagir e mediar?  



 

 

 

MESA 4 – Formação Inicial e educação inclusiva em tempos de distanciamento. 

 

Insiste em intrigar-nos a formação acadêmico-profissional no campo da Educação Física na 

perspectiva da educação inclusiva em espaços excludentes e, mais ainda, em tempos de 

distanciamento. Numa conjuntura nem tão atual assim, indagamo-nos sobre o conteúdo a constituir 

uma Educação Física que guarde como propósito inequívoco contribuir no processo de produção 

corpos humanos – de todos e quaisquer seres humanos – que tenham prazer em se movimentar só e/ou 

na companhia de outrem. Seja do ponto de vista teórico e/ou prático, para além de adjetivações, 

também persistentes, três inquietações seguem a provocar-nos e se apresentam nos dias atuais 

evidenciadas: a) que análise há realizada sobre nossa intervenção profissional academicamente 

sustentada no que diz respeito à formação? b) que ombros se encontram disponíveis (ou em 

construção) para que futuras gerações possam neles se apoiar e enxergar as possibilidades diante dos 

desafios de seu tempo? c) que consistência revelam nossas produções acadêmico-profissionais diante 

da crise pandêmica a abalar nossas (in)formações? Talvez, como suspeita, a resistente crítica 

transcendental kantiana que “tem por fim não o aumento dos nossos conhecimentos, mas a retificação 

dos mesmos” possa nos servir de “pedra de toque para estimar o valor ou a insignificância de todos os 

conhecimentos ‘a priori’” (KANT, 1781), e, quem sabe nos dê pistas de interesse à superação desses 

desafios, rumo àqueles por vir. 


