
Relatório de Gestão GTT Inclusão e Diferença (2009-2011) 

 

  

A composição técnica deste GTT neste biênio se constituiu pelos seguintes membros; 

Coordenadora: Drª Maria das Graças C. S. de Sá (UFES/ES), Coordenador Adjunto: 

Me. Claudio Mandarino (ULBRA; UNISINOS –RS), Comitê  Científico: Dr. José 

Francisco Chicon (UFES), Dra. Graciele Massoli Rodrigues (Mackenzie), Dr. Gilmar de 

Carvalho Cruz (UNICENTRO), Ma. Valéria Manna Oliveira (UFU), Ma. Carla dos Reis 

Rezer (UNOCHAPECO), Ma. Diana Martins Tigre (UNEB), Dra. Sonia Maria 

Toyoshima Lima (UEM), Ma. Marlini Dorneles de Lima (UFG), Dr. Atos Falkenbach 

(Unisinos), Dra. Ruth Eugênia Cidade (UFPR), Ma. Claudia Barsand (PUC Minas). 

 

O desenvolvimento das atividades no GTT Inclusão e Diferença vêm consolidando, 

cada vez mais, a necessidade de fomentarmos discussões que abarquem reflexões 

acerca dos processos de Inclusão/exclusão que perpassam a todo o cidadão, em 

especial para aquele/a que apresentam uma Diferença, seja por questões de 

deficiência, étnicas, de gênero, opção sexual, opção religiosa entre outras questões 

que localizam este sujeito a margem do que socialmente determinou-se por pessoas 

ditas normais.  

 

Em virtude da emergência deste debate, obtivemos discussões bem profícuas nos 

diversos Congressos Regionais promovidos pelo CBCE no ano de 2010, embora, 

tenha um número mais reduzido de trabalhos, mas que também, tem se consolidado 

como um espaço de divulgação dos debates que acontecem no GTT - Inclusão e 

Diferença. 

 

Ainda neste mesmo ano, participamos da SBPC, em Natal, apresentando a mesa 

“Inclusão e Diferença: perspectivas de intervenção profissional e produção de 

conhecimento em Educação Física”, cuja ementa discutiu a questão da produção do 

conhecimento da Educação Física para alunos com necessidades especiais por 

deficiência e suas interfaces com a formação profissional no âmbito do ensino, 

pesquisa e extensão e, também a contribuição do GTT Inclusão e Diferença em frente 

aos processos de formação do profissional de Educação Física. 

 



No que se refere à participação no XVII CONBRACE e IV CONICE obtivemos 38 

trabalhos enviados (Comunicação Oral e Pôster) e 02 mesas articuladas com outros 

GTT’S (GTT Movimentos Sociais e GTT Memória Da Educação Física e Esporte). 

Dentre estes foram efetivamente aprovados 27 Comunicações Orais e 04 Pôster. 

 

As discussões que ali emergiram foram em sua maioria com foco no debate que versa 

inclusão socioeducacional da pessoa com deficiência e os demais temas evidenciaram 

questões referentes à regulamentação da profissão do professor de Educação Física, 

Bullyng, ações afirmativas, formação de professores, gênero, esporte adaptado, bem 

como identificamos uma crescente produção no âmbito da análise e discussão da 

produção acadêmico-científica desta temática (03 trabalhos).  

 

Em virtude da mudança da ementa, o perfil dos autores presentes às discussões, para 

além de pesquisadores no campo da Educação Física adaptada, tem favorecido a 

presença de autores dá área da filosofia, epistemologia, arte, sociologia, etc. 

 

As mesas articuladas, tanto com os GTT Movimentos Sociais quanto com o GTT 

Memória da Educação Física e Esporte promoveram discussões bem profícuas, 

evidenciando a necessidade de ampliação de diferentes campos de conhecimento 

para se compreender os complexos e caóticos processos de vida e, 

consequentemente os processo de inclusão/exclusão de pessoas com deficiência em 

nossa sociedade. 

 

No que se refere a mesa articulada com o GTT Movimentos Sociais denominada 

“Educação Física, Formação, Movimentos Sociais e inclusão: desafios e perspectiva 

para a próxima década”, com foco nas questões relativas às políticas de formação 

inicial e continuada de professores na perspectiva da inclusão, com ênfase nos 

limites/avanços/desafios para a próxima década. Esta teve a participação dos 

professores Profº Dr. Gilmar Cruz (GTT Inclusão e Diferença) e Profº Ms. Marcelo Russo 

(GTT Movimentos Sociais) e pudemos evidenciar neste diálogo o quanto a organização 

social prescinde de movimentos sociais pautados em ações/atitudes abertas a 

diversidade e a diferença que nos habita, sem perder de vista o compromisso com a 

vida do cidadão. Para tanto, faz-se necessário conhecer e compreender as 

micromacrorelações estabelecidas na/pela/com a sociedade no intuito de nos 



sentirmos em condições de defender uma sociedade mais justa e digna a todos/as.  

 

A mesa construída conjuntamente com o GTT Memória da Educação Física e Esporte 

“A produção acadêmico-científica do GTT Inclusão e Diferença no 15 anos do CBCE”, 

ao apresentar e discutir a produção acadêmica no campo da educação física para 

pessoas com deficiência e populações especiais, bem como a realização de algumas 

aproximações com a produção do conhecimento na Educação Física Adaptada no 

Brasil. Esta mesa foi composta pelas professoras Profª Drª Graciele Rodrigues ((GTT 

Inclusão e Diferença) e, Profª Drª Meily Assbu Linhares (GTT Memória da Educação Física 

e Esporte).  

 

Uma reflexão que norteou a discussão desta mesa alicerça-se no fato de como o 

conhecimento sobre o passado nos auxilia a intervir no presente, bem como a pensar 

ações concretas para um futuro ainda em configuração, especialmente no que se 

refere a compreender como os processos de vida se constituíram em fórum de 

negociações de sentidos e significados culturalmente datados. 

 

Ainda no que se refere às mesas, gostaríamos de registrar a forma desrespeitosa e 

deselegante da comissão organizadora deste CONBRACE, no desenvolvimento da 

mesa: Educação Física, Formação, Movimentos Sociais e inclusão: desafios e 

perspectiva para a próxima década, visto que, ao perceber problemas de má 

distribuição dos locais de trabalhos desenvolvidos neste momento, a coordenadora 

desta mesa foi interpelada em três momentos durante a exposição dos convidados, 

pressionado-a a interromper imediatamente a condução desta mesa, a fim de se 

deslocarem em outro lugar, com vistas a ceder o especo para outro GTT. 

 

Faz-se necessário evidenciar que nossa indignação não pauta no fato da mudança do 

lugar da mesa, mas sim, na falta de organização e de respeito de quem coordenou 

esta ação, na medida em que não previu tal fato, apesar de já ter uma experiência 

acumulada com este evento, haja vista o fato de ter ocorrido um CONBRACE nesta 

universidade no ano de 2005. Outra questão a se destacar e questionar é com a lógica 

simplista desta solução, desconsiderando/desrespeitando o quanto a interrupção da 

discussão de uma mesa articulada, associado ao deslocamento, dos que ali estavam 

acompanhando este debate, para outro espaço poderiam dispersar/prejudicar uma 



proposta inovadora de mesa proposta pela DN/CBCE e construída desde 24 de agosto 

de 2010. 

 

Ainda sobre esta questão, gostaríamos de destacar que nosso GTT se mostrou 

extremamente sensível e solidário a situação e, em momento algum não nos 

colocamos solidário ao fato. De forma que, após as falas dos palestrantes 

interrompemos a mesa explicamos a situação aos que ali estavam e, imediatamente 

nos deslocamos para outro espaço, cedendo este lugar ao GTT Escola que, naquele 

momento apresentava dificuldades. 

 

Direcionando nossas considerações para a dinâmica adotada para a condução das 

discussões internas ocorridas no GTT, promovemos um revezamento na 

condução/coordenação das discussões, bem como pautamos nossa condução na 

tentativa de se fazer, sempre que possível relação entre os temas apresentados no 

momento como também, as apresentações realizadas nos dias anteriores. Desta 

forma, tentou-se estabelecer um resgate sobre falas que trouxeram contribuições 

importantes durante as comunicações orais. Entendemos este momento como singular 

para os envolvidos no/com o GTT Inclusão e Diferença, na medida em que nos permite 

ampliar os conhecimentos sobre diferentes/diversos temas, questionamentos, dúvidas, 

críticas, que ali emergiram cuja dinâmica não se limitou a um debate pontual no dia da 

apresentação.  

 

A reunião de Avaliação do GTT Inclusão e Diferença levantou interessantes 

proposições a serem almejadas para o próximo biênio, a saber: 1) Realizar um 

levantamento do numero de parecerista por região no intuito de avaliar possível 

contribuições destes nos encontros regionais em 2013; 2). Ampliar o tempo de 

apresentação dos trabalhos para 20’ cada. 3) Pensar numa possível produção 

acadêmica (livro) com vistas a divulgar a produção científica do do Comitê Científico. 4) 

Promover mesas temáticas articuladas com outros GTT’s, também nos encontros 

regionais. 5) A proposição para DN de que no próximo CONBRACE seja 

criado/proposto momentos de discussões internas no GTT cujas temáticas sejam 

construídas a partir dos trabalhos ocorridos neste evento (Café – filosófico). 6) Outra 

meta a ser percorrida pelo GTT será a organização de um movimento interno no 

sentido de um posicionamento efetivo sobre as políticas de inclusão escolar, formação 



docente, o desporto paraolímpico, materializado sob forma de um documento em que 

se promova uma reflexão crítica acerca destas demandas. 

 

Em relação às discussões disparadas ao longo deste evento, avaliou-se que as 

discussões foram produtivas, apesar de entendermos a necessidade de ampliação 

deste diálogo, para além dos encontros bi-anuais do CONBRACE. 

 

No que se refere ao processo de envio e análise de trabalhos, constatou-se que alguns 

membros do comitê científico ainda são mais comprometidos do que outros haja vista 

que um dos membros eleitos nunca respondeu a nenhuma chamada deste GTT, bem 

como ao fato de outros se negam receber o quantitativo de trabalhos dividido 

proporcionalmente a todos os membros sobrecarregando, assim, outros pareceristas 

em virtude de não se sentirem aptos a analisar temáticas tão amplas. Frente a este 

dado, optou-se por ampliar o numero de pareceristas deste GTT para a próxima 

gestão. 

  

Em seguida deu-se a eleição para coordenação do GTT Inclusão e Diferença, gestão 

2011-2013, sendo eleitos os o Prº João Danilo Batista Oliveira eleito como 

coordenador e o Prº Gilmar de Carvalho Cruz o coordenador Adjunto e, na 

continuidade do nosso comitê científico composto por José Francisco Chicon, Graciele 

Rodrigues, Marlini Dornelles de Lima, Sonia Toyoshima, Valéria Manna Oliveira, 

Solange Rodovalho Lima, Carla dos Reis Rezer, Cláudia Barsand de Leucas, Drª Maria 

das Graças Carvalho Silva de Sá, Ruth Cidade, Cláudio Marques Mandarino, Marcelo 

Siqueira De Jesus e Vanessa Marocco. 

 

Sem mais para o momento, 

 

Maria das Graças Carvalho Silva de Sá 

Cláudio Marques Mandarino 


