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RELATÓRIO DIREÇÃO 

Grupo de Trabalho Temático Inclusão e Diferença (GTT8) 

 

COORDENADOR: Prof. Gilmar de Carvalho Cruz (UNICENTRO; UEPG) 

VICE-COORDENADORA: Profa. Maria Aparecida Dias (UFRN) 

E-mail: gilmailcruz@gmail.com 

EQUIPE: 

Profa. Claudia Barsand de Leucas (PUC/MG) 

Prof. Claudio Marques Mandarino (UNISINOS) 

Profa. Gracieli Massoli Rodrigues (ESEF Jundiaí / USJT) 

Prof. José Francisco Chicon (UFES) 

Prof. João Danilo Batista de Oliveira (UEFS) 

Prof. Leandro Silva Vargas (IPA) 

Profa. Maria da Graça Carvalho Silva de Sá (UFES) 

Profa. Solange Rodovallha Lima (UFU) 

Profa. Valeria Manna Oliveira (UFU)  

 

ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA: 

Organização de ações realizadas no âmbito do Grupo de Trabalho Temático (GTT) 

Inclusão e Diferença, tanto no que se refere ao seu desenvolvimento interno quanto a sua 

articulação com o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) e demandas sociais a 

ele externas. O GTT Inclusão e Diferença é parte de um todo em movimento, em busca de 

evolução acadêmico-científica implicada no desenvolvimento consistente do campo de 

intervenção profissional e de conhecimento científico nomeado Educação Física. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PLENAMENTE: 

• Aprimoramento do processo de gestão colegiada do GTT 

• Fortalecimento do planejamento estratégico e da avaliação circunscritos ao GTT 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARCIALMENTE: 

• Potencialização de comprometimento de pesquisadores com o GTT 

• Ampliação e aprofundamento do(no) relacionamento intra e interinstitucional 
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AVALIAÇÃO GERAL DO TRABALHO DESENVOLVIDO 

 

Avançar no que diz respeito ao relacionamento intra GTT não se apresenta com tarefa 

fácil. 

As condições objetivas de trabalho findam por nos assoberbar de tal maneira que o diálogo 

interno, imprescindível ao desenvolvimento do GTT, se torna por vezes impensável. Deste 

modo, principalmente os objetivos relacionados às dimensões organizacional-institucional 

e acadêmico-científica não foram realizados a contento. Merece destaque os aspectos de 

ordem acadêmico-científica que se manifestaram contundentemente por ocasião do 

momento de avaliação dos trabalhos submetidos ao GTT. Foram 45 trabalhos divididos em 

23 comunicações orais e 22 pôsteres. Foram aprovados 11 e 15 trabalhos, respectivamente. 

Todavia, o destaque nesse processo fica para as divergentes, e em alguns casos paradoxais, 

perspectivas epistemológicas, teóricas e metodológicas sustentadoras da avaliação 

individual e coletivamente realizada. Esse aspecto – do rigor acadêmico-científico – sugere 

ser central para fortalecimentos interno e externo tanto do GTT quanto do próprio CBCE. 

É possível que essa dimensão acadêmico-científica impulsione demandas internas com  

repercussão organizacional-institucional. Essa discussão sobre avaliação esteve nos  

relatórios de gestões anteriores (2009-2011 e 2011-2013). Na tentativa de contribuir para o 

aprimoramento do rigor acadêmico-científico, e seguindo recomendação anterior 

(Relatório 2009-2011), ampliou-se o tempo de apresentação de comunicações orais para 20 

minutos acrescidos de mais 10 minutos para o debate. Portanto, cada comunicação oral terá 

como tempo total (apresentação mais discussão) 30 minutos. Essa decisão implicou na 

redução da quantidade de trabalhos aprovados e impõe o amadurecimento e refinamento 

dos e nos critérios de avaliação, assim como a devida reflexão teleológica no interior do 

GTT. A esse respeito se configuram como sugestões-recomendações de interesse: 

 

a) Assumir e definir rigor acadêmico-científico na avaliação de sua produção como 

princípio constituinte/constitutivo do próprio GTT; 

 

b) Promover articulações com instituições externas ao CBCE (associações científicas, 

centros de pesquisa, órgãos governamentais, etc.) a fim de incrementar a relevância social 
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de sua produção. 

 

De qualquer modo, a despeito da restrição financeira a nos acompanhar ao longo desta 

gestão, foi possível participar do V Fórum de Pós-Graduação em Educação Física em 

agosto de 2014 na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Na ocasião definiu-se como 

demanda do CBCE a elaboração de uma espécie de estado da arte dos GTTs que o 

compõem. No caso do GTT Inclusão e Diferença elaborou-se, a partir da temática proposta 

(Pós-Graduação em Educação Física: o estado da arte no GTT Inclusão e Diferença), o 

texto Entre Trabalho e Ciência, Inclusão e Diferença: é a Arte do todo parte? publicado 

(em 2015) como capitulo de livro organizado pela Diretoria Nacional do CBCE. Também 

em 2014 foi possível tomar parte do Congresso Sul-Brasileiro de Ciências do Esporte, 

realizado em Matinhos no Paraná, por intermédio da coordenação dos trabalhos 

relacionados ao nosso GTT. A referida coordenação foi efetuada pelo professor Claudio 

Marques Mandarino. 

Cabe destacar ainda a realização, por ocorrer, ao longo do XIX Congresso Brasileiro de 

Ciências do Esporte e VI Congresso Internacional de Ciências do Esporte a realização de 

mesa conjunta com o GTT Lazer e Sociedade sobre o tema Territorialidades e 

sociabilidades urbanas: o lazer como exercício de cidadania e inclusão social. Haverá 

também mesa interna que discutirá O Esporte no contexto da inclusão e diferença: de 

conteúdo caracterizador do campo a fenômeno socioeconômico. Essa mesa interna atende 

a demanda já há algum tempo apontada como necessária às reflexões do GTT Inclusão e 

Diferença. No que tange ao Prêmio de Literatura Científica do CBCE, a indicação 

realizada pela coordenação do GTT levou em consideração, além dos critérios gerais de 

avaliação sugeridos pela Comissão Organizadora do CONBRACE 2015, os aspectos 

originalidade e consistência teórico-metodológica. 

A seguir ação realizada nos anos de 2010 e 2012, encontra-se no prelo terceiro livro com 

produção de membros do GTT (CHICON, J.F.; RODRIGUES, G.M. Ação profissional e 

inclusão: implicações nas práticas pedagógicas em Educação Física. Vitória-ES: Editora 

da UFES). Cabe aqui o público agradecimento ao esforço do professor Chicon e da 

professora Gracieli para dar visibilidade à produção acadêmico-científica de nosso GTT. 
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Essa é uma contribuição de indubitável interesse ao campo da Educação Física, tanto em 

nível acadêmico quanto profissional. 

Em mais um esforço para potencializar ações coletivas de nosso GTT encontra-se em 

execução a pesquisa Formação Continuada, Educação Física e Inclusão: gestão em foco 

(coordenada pelo professor Chicon), que mobiliza alguns de seus integrantes, vinculados a 

instituições de ensino superior localizadas nos Estados do Espírito Santo, do Paraná e de 

São Paulo. 

 

Data, 08 de setembro de 2015 
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