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RELATÓRIO  

DO GRUPO DE TRABALHO TEMÁTICO ESCOLA – CBCE 

GESTÃO 2009-2011 

 

Comitê Científico GTT Escola 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

O GTT Escola gestão 2009-2011 foi eleito durante o XVI CONBRACE e III 

CONICE, realizado no período de 20 a 25 de setembro de 2009 na cidade de Salvador-BA. 

Sua composição é constituída por uma coordenadora e um comitê de seis membros, 

sendo: 

Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Lívia Tenorio Brasileiro - UEPB 

Comitê Científico: 

Prof. Ddo. Admir Soares de Almeida Júnior - SMED/BH - PUC/MG 
Prof.ª Ms. Angela Rodrigues Luiz – UFG/Jataí 
Prof.ª Dr.ª Dinah Vasconcelos Terra - UFF 
Prof.ª Dr.ª Eliana Ayoub - UNICAMP 
Prof. Dr. Marcílio Barbosa Mendonça de Souza Júnior – UPE – UFRPE - FASNE 
Prof.ª Dda. Martha Benevides da Costa - UNEB 

 
Este relatório visa apresentar as atividades desenvolvidas por esta gestão, sendo 

destacados os itens: 1. Comunicação: com a Direção Nacional – DN, Coordenação dos 

GTTs, Membros do Comitê, Associados; 2. Reuniões da gestão; 3. Participação em eventos 

do CBCE; 4. Ações de representação da entidade; 5. Página do GTT – CBCE; 6. Painel 

Comemorativo dos 15 anos do GTTs; 7. Processo de avaliação dos trabalhos no XVII 

CONBRACE e IV CONICE; 8. O GTT Escola no XVII CONBRACE – IV CONICE; 9. 

Sugestões para a nova gestão. 

 

 

                                                           
1 Informações sobre o GTT, instância organizativa do CBCE (Anexo 01). 
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1. COMUNICAÇÃO  

 

• DIREÇÃO NACIONAL – Este GTT manteve comunicação com a Direção Nacional 

via lista de discussão interna criada para esta função, no entanto não houve muitas 

discussões ampliadas na mesma, ficando a mesma como espaço quase que 

exclusivamente de informativos; 

 

• COORDENAÇÃO DOS GTTs – Durante esses dois anos a coordenadora dos GTTs 

Prof.ª Dr.ª Beleni Grando manteve constante comunicação com este GTT, seja via lista 

de discussão ampliada do CBCE/DN ou via mensagens para e.mail pessoal. 

Compartilhamos nossas ações e fomos, sempre que possível, atendidos de forma 

imediata; 

 

• MEMBROS DO COMITÊ GTT ESCOLA – Este comitê manteve comunicação 

constante via e.mail, tomamos decisões constantes em processos de discussão virtual, 

não sendo realizada nenhuma ação sem a comunicação dos mesmos. Neste período 

realizamos quatro reuniões presenciais, sendo: a primeira realizada no último dia do 

congresso em Salvador, quando pudemos articular alguns pontos que norteariam nossa 

ação conjunta; a segunda aconteceu durante o ENDIPE – MG, em maio de 2009, onde 

contamos com seis membros, com a ausência justificada apenas do Prof. Marcílio. A 

terceira e quarta foram realizadas no interior do congresso em Porto Alegre, tendo 

como pauta: encaminhamentos da semana do congresso e avaliação da gestão; 

 

• ASSOCIADOS – A DN fez a opção de ter a página e redes sociais como meio de 

comunicação de suas instâncias. Esta gestão não recebeu da gestão anterior (2007-

2009) nenhuma listagem de e.mails ou grupo de comunicação de seus membros, não 

possibilitando uma comunicação paralela a sugerida pela DN. Durante esta gestão 

estivemos atentos as mensagens recebidas via página CBCE, um número muito 

pequeno por mês que solicitava informações sobre a organização do GTT, envio de 

trabalhos, solicitação de textos sobre temas específicos, solicitação de informações 

sobre grupos de pesquisa, dentre outras, sendo as mesmas sempre respondidas pela 
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coordenadora. Nas redes sociais não tivemos acesso direto, no entanto, caso houvesse 

algo direcionado a este GTT era repassado por seus administradores para que 

pudéssemos dar o devido retorno.   
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2. REUNIÕES DA GESTÃO 

 

Na PRIMEIRA REUNIÃO desta gestão, ainda no interior do CONBRACE de 

Salvador registramos: 

- Nossa participação na Reunião no CONBRACE junto ao ex e atual 

coordenador(a) de GTT e Direção Científica: informes e reconhecimento dos novos 

coordenadores;  

- Inscrição na página do CBCE - sendo efetivada solicitação de senha e logo, 

alimentação precária da página do GTT Escola no interior da página do CBCE; 

- Solicitação ao comitê que finalizou seu Relatório de Gestão, de forma a termos 

clareza do processo anterior (não enviado); 

- Avaliação dos possíveis eventos para nos reunirmos: ENDIPE (BH, abril de 2010 

- ok); SBPC (Natal, julho de 2010- com parte do gtt); 

- Histórico do GTT Escola - recuperar com os seus ex-gestores; 

- Alimentação da página do GTT com auxilio técnico do suporte; 

- Identificação de nossa contribuição junto aos eventos do CBCE; 

- Analisar a possibilidade de construção de um projeto sobre grupos de pesquisa no 

Brasil;  

- Identificar a atual demanda para publicação nos Cadernos de Formação do CBCE. 

 
Na SEGUNDA REUNIÃO desta gestão, no interior do ENDIPE de Minas Gerais 

registramos: 

Participantes: Lívia Tenório Brasileiro (Coordenadora), Dinah Vasconcelos Terra, 

Angela Rodrigues Luiz, Martha Benevides da Costa, Admir Soares de Almeida Júnior, 

Eliana Ayoub. 

A reunião do Comitê Científico do GTT Escola/CBCE foi realizada na Faculdade 

de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte, Minas Gerais, 

Brasil, às 16 horas do dia 21 de abril de 2010, durante o XV ENDIPE – Encontro Nacional 

de Didática e Prática de Ensino - Convergências e Tensões no Campo da Formação e do 

Trabalho Docente: políticas e práticas educacionais. Essa reunião foi sinalizada aos 25 de 

setembro de 2009, momento da constituição desse Comitê Científico durante o XVI 
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Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e III Congresso Internacional de Ciências do 

Esporte, no Centro de Convenções da Bahia, na cidade Salvador, Bahia, Brasil. Nessa 

reunião, anunciávamos seis objetivos, pontos de discussão sobre as ações desse comitê para 

o Biênio 2010 – 2011: (1) rever a demanda de trabalho anunciada no momento de 

constituição desse Comitê Científico junto a Direção Nacional (DN) do CBCE; (2) situar os 

encaminhamentos da DN, no período de setembro de 2009 até a presente data em abril de 

2010; (3) caracterizar o processo de atualização da página do GTT Escola no sítio da Web 

do CBCE; (4) evidenciar a participação do comitê na 62ª Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC); (5) Diretrizes Curriculares (demanda DN) e 

encaminhamentos (6) abordar outras demandas anunciadas nos meses que antecedem e 

durante esse evento (PIBID - Eliana e Martha) – ENEM – Cadernos de Formação CBCE 

(Livia) 

A Coordenadora do GTT Escola, Prof.ª Dr.ª Lívia Brasileiro, iniciou a reunião e 

acolheu os membros do comitê que, apesar do constante diálogo virtual, não se 

encontravam há sete meses. Recuperou a primeira reunião da DN, neste biênio, com os ‘ex’ 

e atuais coordenadores dos GTTs, momento em que foram reconhecidos os novos 

coordenadores e realizados informes, os quais compõem os objetos de discussão e pauta 

desta reunião.  

Das iniciativas da coordenação e membros do comitê, desde setembro de 2009, 

destacamos: a solicitação de senha e tutorial de atualização do sítio on line do GTT Escola, 

para posterior assunção desta tarefa por um dos membros do comitê; solicitação do 

Relatório de Gestão do Comitê Científico do biênio anterior; elaboração de um cronograma 

de metas e participação em eventos (ENDIPE 2010, SBPC 2010); iniciativa de historiar a 

trajetória do GTT Escola a partir dos Relatórios de Gestão solicitados e emitidos por todos 

ex-gestores; organização, junto às Secretarias Estaduais, dos eventos regionais e estaduais; 

organização do XVII CONBRACE e IV CONICE; recuperação e compreensão de projetos 

sobre grupos de pesquisa no Brasil; instalação do Comitê Ampliado. 

Desde setembro de 2009, os seguintes encaminhamentos partiram da DN aos GTTs:  

Aos onze dias de janeiro de 2010 a DN saúda os sócios e apresenta o plano de trabalho para 

o corrente ano; evidencia a mudança da sede do CBCE de Goiânia para Porto Alegre, o 

diálogo intenso entre os Grupos de Trabalho Temáticos e Secretarias Estaduais para 
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organização e efetiva participação do CBCE nos vários eventos da área previstos no 

calendário anual; evoca a participação dos associados nestes eventos, na lista de discussão 

CBCE e na manutenção da entidade possibilitada pelo pagamento das anuidades dos 

associados; divulga as publicações da entidade que serão disponibilizadas aos associados. 

No mês de fevereiro, a DN solicita representantes para integrarem a lista de 

discussão virtual da Direção Nacional Ampliada (DNA), o Comitê indica a Prof.ª Dr.ª Lívia 

Brasileiro e Prof.ª Ms Angela Luiz. Também solicita dois representantes, com titulação de 

Doutor(a), para compor o Comitê Científico da 62ª Reunião Anual da SBPC e recebe a 

indicação da Prof.ª Dr.ª Lívia Brasileiro e Prof.ª Dr.ª Dinah Terra. 

Ainda no mês de fevereiro, avolumam-se as mensagens da lista de discussão virtual 

da DNA, cujo diálogo articula as temáticas das mesas redondas que acontecerão por 

ocasião da 62ª SBPC. Este GTT evidencia a retomada do processo de elaboração e 

discussão da Carta de Brasília, a permanência do antigo grupo que viabilizou os debates, a 

elaboração e manutenção da temática (formação em Educação Física), para um período de 

transição junto aos coordenadores que ora assumem os GTTs, articulações que culminam 

na proposta de mesa com representação do GTT Escola e GTT Políticas Públicas junto a 

um gestor do MEC. 

No mês de março, a DN reitera a relevância do CBCE junto à SBPC, qualifica os 

espaços de discussão que acontecerão na reunião desse ano e atribui importância à 

participação dos Coordenadores de GTTs, Secretários e Coordenadores de Comissões 

Provisórias para efetivar decisões democráticas e direcionar as ações da entidade científica. 

O GTT epistemologia sinalizou uma agenda, para ser contida na programação da SBPC, 

com vistas a discutir a Natureza dos GTTs, proposta que perdura desde a 61ª Reunião 

Anual da SBPC, em Campinas. 

Aos dez dias do mês de abril de 2010 a DN sinaliza dinâmicas de atuação dos GTTs 

e Secretárias, mobilização do CBCE para atuação nas Conferências de Esporte: participar 

das conferências regionais e lançarem-se como delegados para participarem da Conferência 

Nacional; organizar, realizar conferências livres como estratégias de mobilização e debate. 

Aos catorze dias do mês de abril de 2010, a DN socializa o processo confuso 

sinalizado pela SBPC para justificar a não participação dos representantes do CBCE no 

Comitê Científico da 62ª Reunião Anual da SBPC. A pouca adesão das entidades na tarefa 
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de enviar os nomes de dois doutores para compor o referido comitê, resultou na 

continuidade do procedimento (não esclarecidos) dos anos anterior para composição dos 

comitês. A DN divulga uma prévia dos debates em três mesas redondas dos GTTs. 

 

Na TERCEIRA e QUARTA REUNIÕES desta gestão, no interior do 

CONBRACE de Porto Alegre registramos a participação de todos os membros, com 

exceção do Prof. Marcílio, que não esteve presente no congresso.  

Em nossa primeira reunião, no dia 13 de setembro de 2011 avaliamos o início das 

atividades do GTT neste evento e iniciamos uma discussão sobre a avaliação da gestão e 

composição da nova gestão 2011/2013. 

Nossa segunda reunião, realizada no dia 14 de setembro, encaminhamos a avaliação 

dos nomes indicados e contactados para compor a nova gestão, sinalizando para o próximo 

dia a organização do espaço de avaliação da gestão, junto aos participantes do evento, bem 

como eleição nos nossos nomes da gestão. 
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3. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DO CBCE 
 

REUNIÃO ANUAL DA SBPC – NATAL - 2010 

O CBCE apresentou programação específica no interior da Reunião Anual da 

SBPC, tendo a participando deste GTT representado pela Prof.ª Lívia Brasileiro e Prof.ª 

Martha Benevides. A programação foi composta de mesas, oficina e reunião das Secretarias 

Estaduais e GTTs junto a Direção Nacional, sendo a mesma bastante extensa e produtiva.  

  
Relatório síntese da Reunião de GTTs realizada durante os trabalhos do CBCE na 

62ª Reunião Anual da SBPC,  em Natal/RN, de 25 a 30 de julho de 2010, apresentado ao 

Comitê Científico do GTT Escola. 

Relatora: Profa Lívia Tenorio Brasileiro 

 

1) Apresentação: 

Descrevo, neste momento, parte significativa do texto base do relatório do GTT 

Memórias da Educação Física & Esportes, elaborado pela Prof.ª Meily Linhales, visto que 

estivemos em todos os momentos juntas neste espaço. 

Este relatório sintetiza as atividades das quais participamos, dentre as previstas na 

programação do CBCE, durante a 62ª Reunião Anual SBPC de 2010.  

Os encontros específicos de GTTs foram conduzidos pela Profa. Beleni  

(coordenadora geral de Gtts) e os demais – que envolviam também as Secretarias Estaduais 

e/ou o público ampliado – foram dirigidos por outros membros da DN do CBCE. Além 

destas reuniões específicas, participei também de algumas mesas e debates promovidos pela 

entidade na programação geral desta 62ª Reunião Anual. 

Além de mim, estava presente a Prof.ª Martha Benevides em alguns momentos 

dessas reuniões e mesas. 

 

2) Número de encontros realizados:  

Ao longo da semana de trabalho foram realizados 10 encontros de trabalho que 

demandaram uma presença efetiva dos coordenadores de GTTS.  Além destes, as outras 

atividades previstas na programação também contaram com a participação de vários 
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coordenadores, estabelecendo-se como momentos importantes para a continuidade das 

reflexões do grupo. 

 

3) GTTS participantes:  

 Em sua maioria os coordenadores estiveram presentes, o que qualificou 

sobremaneira os debates e a construção de propostas. Alguns coordenadores ainda não se 

conheciam pessoalmente e, assim sendo, esta semana de trabalho foi fundamental para as 

aproximações, os debates e a possibilidade de construção partilhada das ações.  

Foi possível reconhecer as parcerias e possibilidades de envolvimentos de cada 

coordenador de GTT com a tarefa em questão. A participação dos representantes dos GTTS 

nas reuniões realizadas encontra-se estabelecida do quadro a seguir. 

 

GTTS Coords. Participação 

Gtt 01 – Atividade Física e Saúde Mª Isabel 
(RN) 

Parcial  

Gtt 02 – Comunicação e Mídia Gustavo (RS) Em todos os encontros 
Gtt 03 – Corpo e Cultura Joelma (PA) Em todos os encontros  
Gtt 04 – Epistemologia  Márcia (SP) Em todos os encontros 
Gtt 05 – Escola Lívia (PE/PB) Em todos os encontros 
Gtt 06 – Form. profissional e mundo 
do trab. 

Roseli (PR) Em todos os encontros 

Gtt 07 – Memórias da EF & Esportes Meily (MG) Em todos os encontros 
Gtt 08 – Movimentos Sociais Nair (BA) Parcial - substituída por 

Marcelo (PA) em alguns 
encontros 

Gtt 08 – Política Pública  Sávio (PE) Ausente - representado por 
Silvana (MA) em alguns 
encontros 

Gtt 10 – Recreação e Lazer  Beto (GO) Parcial 
Gtt 11 – Treinamento Esportivo Alexandre 

(DF) 
Parcial 

Gtt 12 - Inclusão e diferença  Graça (ES) Em todos os encontros  
 

4) Síntese de cada um dos encontros: 

Segunda feira, dia 26: 

8h - Reunião da DN com GTTs e Secretarias 

Atividade de boas vindas, informes sobre os trabalhos, homenagem ao Prof. Atos, 

do RS, falecido dias antes. 
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Essa reunião foi coordenada pelo Leonardo Tartaruga, presidente, que ressaltou 

elementos importantes relativos ao caixa do CBCE. Circunstância que indica ser o tema 

financeiro um elemento a balizar os processos de tomada de decisões. 

 

9:30 - Reunião da DN com Gtts 

Apresentação dos relatórios e dos planos de trabalho de cada GTTs. 

Além dos coordenadores de GTTs presentes e da Beleni, coordenadora geral de 

GTTs, também participaram desta reunião o Alexandro (diretor cientifico) e a Dulce (vice-

presidente). Cada GTT apresentou suas avaliações e perspectivas. Alguns apresentaram 

também as dúvidas relativas ao trabalho em curso, já que estão na atividade pela primeira 

ver.  

No momento de apresentação do GTT Escola tomei como referencia o que 

discutimos no ENDIPE, e o que apontamos como sendo tarefas importantes ao longo desse 

ano. 

O GTT Memórias ressaltou que, dado o fato de que os GTTs farão 15 anos no 

próximo CONBRACE, sugere ao grupo pensar uma exposição  a ser preparada para o 

evento. Propus consultar o CEME (em especial à Silvana Goellner) sobre a possibilidade de 

construção partilhada deste projeto. A proposta foi acolhida pelos colegas. 

Nessa reunião, o tempo ficou bastante apertado, mas optamos por continuar a 

conversa nos outros momentos previstos. 

 

10:30 - Reunião da DN com GTTs e Secretarias 

Nesta reunião realizamos a “recorrente” discussão sobre qual é o papel das 

Secretarias e qual é o papel dos GTTs.  

Ressaltamos a ideia de que os GTTs devem estar à disposição das secretarias para 

auxiliar nos processos de organização de encontros estaduais e regionais. Todavia, as 

Secretarias têm também autonomia para demandar ou não a participação dos GTTs. 

Também foi indicado que os eventos regionais e locais não precisam, necessariamente, 

reproduzir a mesma estrutura de GTTs existente no âmbito nacional.  

 

15:30 – Mesa redonda sobre Mídia e políticas publicas de esporte. 
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Não participei, fui a uma mesa sobre Pós-Graduação e Educação Básica da ANPED. 

 

18:00 - Reunião da DN e da comissão de preparação do próximo CONBRACE com 

GTTs e Secretarias 

A comissão de trabalho do próximo CONBRACE (coordenada pelos professores 

Stigger e Fabre) apresentou o plano de ação já existente para o evento que será realizado 

em setembro de 2011. Alguns dos presentes ressaltaram o compromisso do grupo do RS 

com o evento e o fato de que a realização do CONBRACE na própria universidade parece 

mais próxima da nossa realidade financeira e operacional.  Outros assuntos levantados 

foram: o número de mesas-redondas, a parte internacional do evento (o CONICE), o 

problema acústico do ginásio da ESEF, as propostas de hospedagem e alimentação.  

As Secretarias e GTTs enviarão posteriormente outras contribuições ao projeto, por 

meio da DN. 

 

Terça-feira, dia 27 

9:00 – Reunião com o Diretor Científico (Alexandro) para apresentação das primeiras 

proposições para o Fórum de Pós-Graduação 

Este horário não estava previsto na programação. Foi solicitado pelo Alexandro, Diretor 

Científico, para anúncio das primeiras ideias relativas ao Fórum. Os participantes da 

reunião também fizerem algumas sugestões. 

Proposições anunciadas pelo Alexandro: 

� Evento em março de 2011, em Florianópolis; 

� Esforço de convocação de todos os coordenadores de programa da área da EF; 

� Ampliação da participação para professores, alunos e secretários destes programas; 

� Participação dos coordenadores de GTTs do CBCE na atividade. 

Houve uma proposta de que fosse realizada uma mesa redonda com pesquisadores 

do CBCE que atuam em outros programas de pós, que não os da EF. Desse modo 

poderíamos ter um parâmetro ampliado da demanda de capacitação existente entre os 

pesquisadores da EF, acolhida por outras áreas, especialmente no que se refere às 

humanidades. 

Os debates sobre este assunto continuaram na 5ª feira. 
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10:30 – Conferencia do Prof.  Elenor Kunz sobre Educação Física, Projeto Olímpico e 

Papel Social. 

 

15:30 – Reunião da DN com GTTs e Secretarias para discussão do SOAC 

O professor Ari Lazzarotti apresentou o Sistema e consultou os participantes sobre 

sugestões e encaminhamentos. Esclareceu que o SOAC pode sim ser sofisticado, mas que 

isso implica investimento financeiro do CBCE nesta ação. Foram feitas várias proposições, 

que foram assim sistematizadas: 

1 - Criação de tutoriais para autores, coordenadores de gtts e avaliadores e que esses 

sejam amigáveis (bonitos) e fáceis de serem entendidos, contribuindo com o processo 

de aprendizagem;  

2 - Criação de um sistema de erros, por exemplo: quando da inclusão dos metadados em 

português, se não forem completado os metadados em inglês o sistema aponta o erro;  

3 - Criar um e-mail ao final da submissão informando que o processo foi finalizado com 

sucesso e que a mensagem seja direcionada automaticamente para a caixa de e-mail do 

autor;  

4 – Na fase de inscrição e avaliação de trabalhos do CONBRACE contratar um 

profissional para dar suporte para os autores e também investir em desenvolvimento do 

sistema com recursos da organização do evento;  

5 - Criar e-demos (demonstrações eletônicas) para os coordenadores de gtts e 

avaliadores, antecedendo o CONBRACE  

6 - Criar um sistema de contagem de caracteres tanto no espaço do resumo como no 

espaço de inserção do texto, para que não passe dos limites apresentado nas normas;  

7 - Verificar possibilidade de evitar erros com a barra de rodagem, pois ao escolher um 

gtt, se o autor não estiver atento, pode fazer rodar a página com o mouse, mudando sem 

querer o gtt e, dessa forma, seu trabalho pode ser recusado;  

8 - Criar um plugging de geração de certificado de avaliação automaticamente no perfil, 

para ser impresso pelos avaliadores;  

9 - Criar mensagem informando o nível de desenvolvimento do SOAC para todos os 

sócios, dos seus limites e dos avanços, para que os mesmos acompanhem o seu 

processo de consolidação;  
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10 - Encontrar uma solução para omitir a identificação dos autores nos trabalhos com 

menos erros que nos congressos passados.  

 

18:30 - Reunião da DN com GTTs e Secretarias para discussão para discussão da 

natureza científica do CBCE 

Proposto pelo GTT epistemologia, este encontro caracterizou-se por uma retomada 

de toda aquela discussão realizada na SBPC de Florianópolis em 2006. Algumas pessoas 

presentes sinalizaram a necessidade de flexibilização da estrutura dos GTT. Também feita 

uma recuperação de todos estes momentos e fazer do debate desde a fundação dos grupos 

em 1996. Não houve votação de propostas, apenas o encaminhamento de que a conversa 

sobre os Grupos de Trabalho Temático precisa continuar. 

 

Quarta-feira, dia 28 

08:30 - Reunião da DN com GTTs para construção dos primeiros encaminhamentos 

para o CONBRACE. 

No início desta reunião os coordenadores presentes reafirmaram a disponibilidade 

para colaborar com os eventos regionais de 2010. Ressaltaram também como um grande 

avanço a possibilidade de um encontro presencial de GTTs em março de 2011. 

Sobre o próximo CONBRACE, foi estabelecido que o número de palavras do 

resumo fosse ampliado de 100 para 200, pelos problemas vividos um último processo.  

Ressaltamos também a necessidade de que a apresentação de posters não seja feita 

em horário de almoço, pois esvazia muito a presença do público. 

Para os GTTs que recebem um volume grande de trabalhos, foi cogitada a 

possibilidade de realização de 02 salas simultâneas de apresentação de trabalhos. Sugestão 

também que a eleição das próximas coordenações e comitês não fique para o final do 

evento, pois produz um esvaziamento do debate.  

Sugeriu-se inclusive que tal ação seja antecipada em relação à data do evento, uma 

espécie de previa entre os pesquisadores vinculados a cada GTT. 

Os coordenadores propuseram que uma das grandes mesas do CONBRACE seja 

substituída por um conjunto simultâneo de pequenas mesas construídas e coordenadas de 

modo articulado, entre os GTTs. Fizemos um rico exercício de pensar possíveis temas de 
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conexão. As idéias surgidas estão no quadro abaixo e deverão ser apreciadas pelos Comitês 

Científicos de cada um dos GTTS, ainda no mês de agosto. 

 

Temas gerais...  Gtts proponente Gtts convidados 
Formação profissional em educação 
física / diretrizes curriculares 

Formação profissional Políticas públicas 
Epistemologia 

Articulação entre M. Sociais e políticas 
publicas 

Movimentos Sociais Política pública 

A problemática da relação T & P em 
perspectivas 

Epistemologia ? 

Corpo, escola e inclusão Inclusão e diferença Escola 
Corpo e Cultura 

A educação do corpo e a produção 
histórica dos padrões de rendimento e 
de exclusão/seleção... 

Memórias Inclusão e 
diferença 
Treinamento 

A EF na escola e as suas (re)formas.. Memórias Escola 
Lazer e vida ativa... Recreação e Lazer At. Física e Saúde 

Mídia 
A memória da produção cientifica  Memória Comunicação e 

mídia 
Mídia e mega eventos Comunicação e mídia // 
 

15:30 – Mesa Redonda sobre formação e intervenção pedagógica com Prof. Valter 

Bracht e Sr. João Carlos Teatine da CAPES 

Estava previsto nesta mesa a presença da Prof.ª Dinah Vasconcelos, que não esteve 

presença, por problemas de ordem pessoal. 

Nesta mesa o Sr. Teatine apresentou o PIBID como um programa importante da 

CAPES. No debate eu e Martha fizemos questões sobre o lugar que a EF ocupou nos editais 

e ele solicitou que fosse encaminhado o mais breve uma proposta de redação que tirasse 

essa ausência. Apesar de acharmos obvio o que devia ser feito, Martha ficou de encaminhar 

essa solicitação o mais breve. 

 

18:30 – Reunião da DN com todos os associados para apresentação do Relatório do 

CONBRACE/2009. 

A coordenação geral do CONBRACE de Salvador fez uma apresentação de seu 

relatório final. Foi apresentado um vídeo do evento e, uma cópia do mesmo, distribuída 

para cada GTT e Secretaria. Foi anunciado que o evento não gerou nenhum prejuízo 
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financeiro para o CBCE, apesar de não ter apresentado o balanço financeiro do evento nesta 

exposição do relatório. 

OBS: sobre este ponto fiquei pensando posteriormente que, além de não gera 

prejuízos, os CONBRACES deveriam gerar algum lucro quando recebem expressivos 

financiamentos públicos e arrecadam inscrições. Talvez essa seja uma estratégia 

financeira para a “sobrevivência da entidade” nos anos sem CONBRACE. Talvez eventos 

feitos de formas mais modesta e mais articulada com as universidades favoreça essa 

preocupação. (Meily) 

 

Quinta-feira, dia 29 

16:00 - Mesa Redonda organizada pelo GT Inclusão e diferença  

 

18:30 - Reunião para estabelecimento das diretrizes para o Fórum de Pós-Graduação 

 Esta foi a última reunião que envolveu GTTs e Secretarias. Foram retomados alguns 

pontos daqueles anunciados na reunião de terça-feira. Como havia um número maior de 

pessoas, alguns temas foram re-discutidos.  

Os presentes construíram um indicativo de que o evento começasse na tarde de uma 

quinta-feira e encerrasse na manhã de sábado, perfazendo um total de 04 turnos de trabalho. 

Nesse caso a reunião especifica de GTTs aconteceria no dia anterior ao início do Fórum. 

Em linhas gerais, não se avançou muito do que já havia sido proposto. Um desenho 

mais detalhado da programação será construído pelo DN, coordenado pela Diretoria 

Científica. 

Penso que não avançamos neste ponto porque não houve nenhuma sistematização 

de uma reunião para outra, gerando uma sensação de pseudo-democracia, onde se escuta a 

todos, mas não se leva quase nada em consideração. 

 

Sexta, dia 30 

Sem programação específica de gtts... Retorno dos participantes. 

 

5) Encaminhamentos construídos: 
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Destaco abaixo 06 pontos que considero os principais encaminhamentos 

construídos. Eles fazem avançar sobremaneira o trabalho da entidade científica, tanto no 

âmbito da articulação interna das diferentes instancias (DN, Secretarias e GTTs) quanto na 

promoção de eventos e ações externas. 

� Maior aproximação com as secretarias – num primeiro momento em função da 

realização dos encontros regionais; 

� Possibilidade de realização de outro encontro presencial da coordenação de gtts para 

ajustes do processo de seleção de trabalhos e outras ações do CONBRACE; 

� Possibilidade de participação dos coordenadores de gtt na reunião do fórum de pós-

graduação (itens 2 e 3 articulados); 

� Indicativo de organização de uma exposição comemorativa dos 15 anos dos gtts 

durante o CONBRACE; 

� Diálogos com os coordenadores do SOAC para estudos e ajustes de alguns itens 

relativos aos processos de avaliação de trabalhos; 

� Construção partilhada de mesas redondas que, articuladas entre GTT, serão 

propostas ao grupo de coordenação do próximo CONBRACE. 

 

Além destes pontos, sugerimos também a criação de uma lista específica dos GTTS 

para que possamos dar prosseguimento à construção de propostas antes de socializá-las em 

um coletivo maior. 

Meily Assbú Linhales, 13 de agosto de 2010. 

Lívia Tenorio Brasileiro, 23 de agosto de 2010. 

 

REUNIÕES REGIONAIS 

O CBCE organizou, junto as suas Secretarias Estaduais, cinco congressos regionais 

no ano de 2010, foi uma ação importante que busca consolidar a presença desta entidade 

em todos os estados.  

O GTT Escola foi convidado pelos congressos do sul e sudeste a participar de forma 

localizada em algumas de suas ações, mas não participou de seu processo de avaliação de 

trabalhos, que foi assumido pelo corpo docente de cada região.  
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No congresso da região nordeste – III CONECE, fomos convidados a dar pareceres, 

coordenar a apresentação de trabalhos do GTT e participar de uma mesa temática junto ao 

GTT Políticas Públicas, sendo a mesma: Formação de Professores em Educação Física e 

nossa atividade docente: possibilidades e perspectivas. Participamos da discussão de 

construção deste evento, desde reunião realizada na SBPC de Natal. 
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4. AÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DA ENTIDADE 

 

ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO SOBRE DIRETRIZES 

CURRICULARES - DCS 

Como indicativo do CONBRACE 2009, o CBCE retomou a Comissão de discussão 

sobre as DCs, instalado na gestão anterior, que tinha como equipe os GTTs de Formação 

Profissional, Políticas Públicas e Escola, e a função de dar continuidade ao debate sobre as 

DCs da Educação Física. 

Logo após mensagem da vice-presente do CBCE – Prof.ª Dulce Suassuna, que 

retomava a comissão, a coordenadora do GTT Escola solicitou o acesso aos relatórios das 

comissões anteriores, visto que a mesma havia se reunido duas vezes para tratar de questões 

referentes à temática. No entanto, não foi recebido relatório algum desde então, bem como 

nenhuma ação articulada se fez nesta equipe.  

Podemos reconhecer que a única articulação realizada por esta equipe foi a 

constituição de nomes para uma mesa sobre DCs no interior da programação do CBCE na 

SBPC. A indicação deste GTT foram os nomes: Prof. Valter Bracht, que esteve 

acompanhando todo o processo da construção da Carta de Brasília; e a Prof.ª Dinah 

Vasconcelos, membro organizadora do evento II ENGE, que mobilizou tal documento; e 

um representante da SECAD/MEC, organizador do II ENGE. A mesa foi realizada, 

conforme prevista, no entanto a nossa representante do GTT não pode estar presente, por 

motivos pessoais. Destacamos que este tema merece mais atenção da DN, visto que se 

coloco no mapa das grandes preocupações das instituições universitárias. 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA-

PIBID-CAPES/DEB 

Foi elaborada uma carta sobre o espaço do Licenciatura em Educação Física no 

Edital do PIBID para ser encaminhada à CAPES/DEB via Direção Nacional do CBCE. 

Essa carta foi redigida inicialmente pela Eliana Ayoub, contando com a colaboração e 

sugestões de todo o Comitê Científico. 

O documento dizia o seguinte: 
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Campinas, 07 de junho de 2010. 

 

Prof. Dr. Leonardo Alexandre Peyré Tartaruga 
Presidente do CBCE 

 

Prezado Prof. Leonardo Tartaruga, 

 

O Comitê Científico do GTT Escola, durante a reunião realizada no último dia 21 de 
abril em Belo Horizonte/MG (por ocasião do XV ENDIPE - Encontro Nacional de Didática 
e Prática de Ensino), considerou de suma importância que o CBCE, como uma das 
entidades representativas da Educação Física nacional, manifeste-se, formalmente, junto à 
CAPES/DEB, acerca da Chamada Pública para o PIBID - Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência – Edital CAPES/DEB no. 02/2009. 

De acordo com o edital (p.1), a “Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – CAPES, torna público que receberá das Instituições Públicas 
de Educação Superior (IPES), federais e estaduais, propostas contendo projetos de iniciação 
à docência, a serem apoiados no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência – PIBID, atendendo às atribuições legais da CAPES de induzir e fomentar a 
formação inicial e continuada de profissionais do magistério (Lei nº 11.502, de 11 de julho 
de 2007), às diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreto nº 
6.094, de 24 de abril de 2007), aos princípios estabelecidos na Política Nacional de 
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica (Decreto 6.755, de 29 de 
janeiro de 2009 e Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, no seu art. 31), à Portaria 
Normativa MEC n° 9, de 30 de junho de 2009, às normas deste Edital e à legislação em 
vigor aplicável à matéria.” 

Quanto aos Projetos, consta no edital, item 2.3.1, que “Os projetos institucionais 
devem contemplar a iniciação à docência e a formação prática para o exercício do 
magistério no sistema de ensino da rede pública, podendo estar voltados para a Educação 
Básica Regular, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, e a educação básica 
oferecida nas Comunidades Indígenas, nas Comunidades Quilombolas e no Campo.” 

Também transcrevemos abaixo o item 2.3.5, para que sejam visualizadas as áreas 
abrangidas pelo mesmo: 

2.3.5 Serão prioritariamente atendidos os projetos voltados à formação de docentes para 
atuar nas seguintes áreas do conhecimento e níveis de ensino: 
a) Para o ensino médio: 
I. licenciatura em Física; 
II. licenciatura em Química; 
III. licenciatura em Filosofia; 
IV. licenciatura em Sociologia; 
V. licenciatura em Matemática; 
VI. licenciatura em Biologia; 
VII. licenciatura em Letras-Português; 
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VIII. licenciatura em Pedagogia; 
IX. licenciaturas com denominação especial que atendam a projetos interdisciplinares ou 
novas formas de organização do ensino médio. 
b) Para o ensino fundamental: 
I. licenciatura em Pedagogia, com destaque para prática em classes de alfabetização; 
II. licenciatura em Ciências; 
III. licenciatura em Matemática; 
IV. licenciatura em Educação Artística e Musical 
V. licenciaturas com denominação especial que atendam a projetos interdisciplinares ou 
novas formas de organização do ensino fundamental. 
c) De forma complementar: 
I. licenciatura em Letras - Língua Estrangeira; 
II. licenciaturas interculturais (formação de professores indígenas); 
III. licenciaturas em educação do campo, para comunidades quilombolas e educação de 
jovens e adultos; 
IV. demais licenciaturas, desde que justificada sua necessidade social no local ou região. 

Nossa estranheza deve-se ao fato da Licenciatura em Educação Física não ter sido 
mencionada dentre as áreas a serem contempladas, uma vez que são inúmeros os cursos de 
Licenciatura em Educação Física sob responsabilidade da IPES brasileiras.  

Compreendemos que tal “esquecimento” possa ter ocorrido, no entanto, 
consideramos que devemos nos posicionar enfaticamente junto à CAPES/DEB para que a 
Licenciatura em Educação Física conste explicitamente nos próximos editais do PIBID.  

Destacamos, ainda, que apesar dessa ausência no edital, algumas IPES que possuem 
cursos de Licenciatura em Educação Física enviaram projetos no contexto das “demais 
licenciaturas”, tendo sido contempladas (como por exemplo, UNEB -  projeto específico de 
Educação Física; UFES – projeto interdisciplinar envolvendo Língua Portuguesa e 
Educação Física e UNICAMP - projeto multidisciplinar sobre o tema da violência escolar 
que envolve as Licenciaturas em Educação Física, Artes Visuais, Música, Dança e 
Pedagogia). 

Estamos anexando a esta carta o Edital do PIBID na íntegra, para consultas que 
sejam necessárias. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores 
esclarecimentos. 

Comitê Científico do GTT Escola 
 

Pelo que pudemos acompanhar, o EDITAL Nº001/2011/CAPES do PIBID não 

mencionou nenhuma área de conhecimento, como ocorreu no EDITAL CAPES/DEB Nº 

02/2009 – PIBID, motivando-nos ao posicionamento mencionado acima.  

Destacamos, ainda, que há vários projetos do PIBID que envolvem os cursos de 

Licenciatura em Educação Física ocorrendo em diferentes regiões do Brasil e que durante o 

XVII CONBRACE / IV CONICE foi realizada uma reunião com os coordenadores do 
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PIBID presentes a fim de estabelecermos um grupo de discussão acerca das ações que vêm 

sendo implementadas em nosso país. Vários trabalhos relativos ao PIBID foram 

apresentados no GTT Escola durante o evento. 

 

A AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DA ÁREA NA SBPC  

Processo iniciado em março de 2010, a DN solicitou dois nomes deste GTT para 

participar do processo de avaliação dos trabalhos da Educação Física na SBPC. 

Posteriormente, fomos comunicados que o processo sinalizado pela SBPC não iria 

acontecer devido a alguns problemas internos a organização do evento. Assim, depois de 

cerca de oito anos de efetivação de uma relação estreita junto a SBPC, que se refletia 

também na sua partilha de construção de sua reunião anual, ficamos de fora de seu processo 

de avaliação de área. Consideramos que esta ação deve ser analisada com atenção para não 

perdermos a relação profícua junto a esta entidade, pois ser sua única associada da área 

deve indicar ser sua interlocutora privilegiada para a área. 

 

ACOMPANHAMENTO DA DISCUSSÃO SOBRE ATUAÇÃO PROFISSIONAL E 

INTERVENÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Ao sermos contactados pela DN encaminhamos a sugestão de que todos os 

documentos sobre este assunto deveriam ficar em um link sobre essa questão na página do 

CBCE, assim as pessoas que querem consultar sabem onde recorrer. 

Assim, o CBCE deve reunir esses documentos e solicitar um esclarecimento ao MEC sobre 

essa questão, podendo ao ser cobrado sobre esta questão apontar o que vem encaminhando 

como instituição científica. 
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5. PÁGINA DO GTT – CBCE 

 

Ao iniciarmos o processo de discussão junto a Direção de Comunicação do CBCE 

foi reconhecido que a página da entidade precisava ser atualizada no que se refere as suas 

instâncias organizativas. Neste sentido, identificamos a necessidade de entrar em contato 

com os coordenadores de gestões anteriores para compor um material de apresentação na 

mesma.  

Ainda em 2009, após o contato com os ex-coordenadores conseguimos iniciar a 

alimentação dos dados referentes às gestões do GTT Escola desde 1997, porém com poucas 

informações disponíveis. No entanto, o sistema de alimentação não era simples o que 

impossibilitou avançar nesta acão. 

Desde então, estivemos em contato sistemático junto aos coordenadores e hoje 

acumulamos um material importante que compôs o painel comemorativo dos 15 anos dos 

GTTs e que alimentará a página da entidade. 

Vale ressaltar, ainda, que como espaço de comunicação junto aos sócios, esta página 

não é um sistema eficaz, devendo a mesma ser um portal de divulgação e ser efetivado 

outros espaços de comunicação. 
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6. PAINEL COMEMORATIVO DOS 15 ANOS DOS GTTs  

 

Em 2011 participamos do processo de construção deste painel, tomando referencia a 

produção das gestões anteriores. 

Os dados apresentados neste relato é fruto de uma consulta aos ex-coordenadores e 

membros das gestões do GTT Escola desde 1997. Ao solicitarmos as informações aos ex-

coordenadores o fizemos por não termos acesso aos relatórios das gestões anteriores. Nesta 

solicitação indicamos que fossem apresentadas informações sobre os seguintes itens: 

gestões (coordenador e membros do comitê; ementa; eventos internos; produções; ações de 

representação da entidade; imagens). 

Recebemos informações dos coordenadores das gestões: 1999-2001; 2001-2003; 

2005-2007, sendo coletadas informações das gestões 2003-2005 e 2007-2009 através de 

membros de seus comitês, além das informações da atual gestão 2009-2011. 

Foi solicitado, ainda, a alguns membros do GTT, participantes de gestões ou não, o 

envio de imagens de suas participações nos congressos CBCE, infelizmente com poucos 

retornos. 

Assim, os dados abaixo apresentam um pouco da história deste GTT. 

 

OS COORDENADORES ELEITOS E SEUS COMITÊS  
 
 O GTT Escola teve início no CONBRACE de Goiânia, em 1997, ano em que este 

formato de Grupo de Trabalho Temático passa a constituir as instancias do CBCE. Esta 

primeira gestão (1997-1999) não constitui um comitê científico. Em 1999 ao eleger um 

novo coordenador se instaura um comitê científico para constituir a gestão.  

Ao longo de 15 anos foram 7 gestões que reuniram 24 pesquisadores nas gestões 

deste espaço representativo do CBCE. 

 
• TARCÍSIO MAURO VAGO (1997-1999) 

Primeira gestão do GTT, não sendo instalado comitê. 
 

• FRANCISCO EDUARDO CAPARROZ (1999-2001) 
Eliana Ayoub 
Gislene Alves do Amaral  
José Ângelo Garíglio 
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Marcílio Barbosa de Souza Júnior  
Neyse Luz Muniz  
Rosicler Terezinha Goedert  
 

• JOSÉ ÂNGELO GARIGLIO (2001-2003) 
Anegleyce Teodoro da Silva  
Antônio Carlos Moraes 
Gislene Alves do Amaral  
José Alfredo Debortoli  
Neyse Luz Muniz 
Rosicler Terezinha Goedert  

 
• ANTONIO CARLOS MORAES (2003-2005)  

Admir Soares de Almeida Júnior  
Cláudio Márcio Oliveira 
Kefren Calegari dos Santos 
Lívia Tenorio Brasileiro  
Nara Rejane Cruz de Oliveira 

 
• DINAH VASCONCELLOS TERRA (2005-2007)  

Admir Soares de Almeida Júnior  
Alda Lúcia Pirolo  
Cláudio Márcio Oliveira  
Fabrine Leonard Silva  
Kefren Calegari dos Santos 
Luzia Antônia de Paula Silva 

 
• ANTONIO CARLOS MORAES (2007-2009) 

Anegleice Teodoro da Silva  
Angela Rodrigues Luiz 
Fabiano Antônio dos Santos 
Fábio Santana Nunes  
Luzia Antônia de Paula Silva 
 

• LÍVIA TENORIO BRASILEIRO (2009-2011) 
Admir Soares de Almeida Júnior  
Angela Rodrigues Luiz  
Dinah Vasconcelos Terra 
Eliana Ayoub  
Marcílio Barbosa Mendonça de Souza Júnior 
Martha Benevides da Costa  

 
A EMENTA DO GTT AO LONGO DAS GESTÕES 

Com a criação do GTT, denominado inicialmente Educação Física/Esporte e  

Escola, em 1997, o professor Tarcísio Mauro Vago apresenta como ementa:  
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O GTT EDUCAÇÃO FÍSICA/ESPORTE E ESCOLA é um lugar privilegiado para 

o intercâmbio profissional e acadêmico de professores(as) e alunos(as) da área a partir da 

problematização das práticas escolares de Educação Física em diferentes subtemas como 

história escolar da disciplina, teoria e prática de ensino, escolarização de práticas corporais, 

ordenamentos legais, proposição de abordagens pedagógicas e de metodologias de ensino; 

relatos de experiência, dentre outros (1997-1999). 

A gestão 1999-2001 reelaborou esta ementa em uma reunião do comitê científico, 

realizada durante o VI CONESEF (Congresso Espírito-Santense de Educação Física), 

realizada no período de 30/11 a 03/12 de 1999, nas dependências do Centro de Educação 

Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES), em Vitória-

ES. Sendo apresentada: 

O GTT EDUCAÇÃO FÍSICA/ESPORTE E ESCOLA do Colégio Brasileiro de 

Ciências do Esporte consiste num dos pólos desencadeadores, articuladores e 

congregadores de ações referentes à produção e veiculação de saberes acerca de diferentes 

temáticas relacionadas às práticas escolares da Educação Física (1999-2001). 

 Na gestão de 2001-2003 o comitê aponta uma reorganização da ementa, 

apresentando: 

O GTT ESCOLA – CBCE congrega estudos sobre a inserção da disciplina 

curricular educação física no âmbito da Educação Escolar. Estudos das questões afetas ao 

seu ordenamento legal, das suas distintas perspectivas metodológicas - animadoras das 

práticas pedagógicas por ela desenvolvidas -, bem como da própria história escolar da 

disciplina (2001-2003). 

O comitê científico do GTT Escola – gestão 2003-2005, desde o início de seus 

trabalhos, apontou como uma das prioridades, a (re)discussão de sua  ementa. Esta 

discussão ocorreu virtualmente, num primeiro momento (final de 2003 até maio de 2004), e 

de maneira presencial no mês de junho de 2004, na Universidade Federal do Espírito Santo, 

quando o grupo esteve reunido por ocasião do Congresso de Educação Física e Ciências do 

Esporte do Espírito Santo. Posteriormente, foi realizada a sistematização das discussões 

virtualmente, o que culminou na proposta de uma nova ementa. A proposta de reflexão 

sobre a ementa foi realizada considerando: a amplitude das ementas anteriores; a demanda 

dos trabalhos no GTT Escola; a necessidade de apontarmos de maneira sintética os 
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objetivos das discussões a serem realizadas no GTT; a necessidade de deixar clara a relação 

direta entre as discussões veiculadas no GTT Escola com o Colégio Brasileiro de Ciências 

do Esporte e comunidade acadêmica da área. Toda essa rediscussão considerou as ementas 

elaboradas pelas gestões anteriores, sendo elaborada a ementa abaixo:  

O Grupo de Trabalho Temático Educação Física/Esporte e Escola, do Colégio 

Brasileiro de Ciências do Esporte tem como objeto de estudo o conhecimento da Educação 

Física no contexto escolar. Constitui-se como espaço privilegiado para a produção e 

veiculação deste conhecimento, organizando a interlocução entre a comunidade acadêmica 

e demais instâncias do CBCE. 

No entanto, a gestão decidiu não alterar sem passar por uma discussão ampliada 

junto aos membros do congresso em 2005. Porém, essa discussão não foi consolidada 

frente às demandas do próprio congresso. Assim, em 2005 a ementa foi divulgada com a 

seguinte apresentação: 

O GTT ESCOLA – CBCE congrega estudos sobre a inserção da disciplina 

curricular, Educação Física, no âmbito da Educação Escolar, o seu ordenamento legal e as 

distintas perspectivas metodológicas animadoras das suas práticas pedagógicas (2003-2005; 

2005-2007; 2007-2009; 2009-2011). 

Esta ementa se mantém até o momento, não sendo apresentado outro processo de 

rediscussão pelas gestões posteriores. 

 

OS EVENTOS INTERNOS 
 

Os comitês das diferentes gestões participaram, ao longo de suas gestões, como 

membro organizador de inúmeros eventos do CBCE, seja nos Congressos (CONBRACE – 

CONICE) ou nos eventos regionais ou estaduais da entidade, como membros de seleção de 

trabalhos, coordenadores de GTT e composição de mesas; além da participação ativa nas 

programações das Reuniões Anual da SBPC e das Reuniões Regionais da SBPC, como 

ministrantes de mesas e oficinas. Destaca-se, também, a organização dos comitês para 

garantir reuniões de suas gestões, sejam virtuais ou presenciais, sempre presente em todas 

as gestões, normalmente sendo utilizado algum evento do CBCE ou de outras instituições 

para articular a presença de todos os membros do comitê. 

No entanto, este GTT realizou apenas um evento interno, sendo ele: 
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� I SEMINÁRIO DO GRUPO DE TRABALHO TEMÁTICO EDUCAÇÃO 

FÍSICA/ESPORTE E ESCOLA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS 

DO ESPORTE 

Evento promovido em parceria com o Departamento de Educação Física da Escola de 

Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais e a Secretária Estadual do CBCE 

de Minas Gerais. Realizou-se no período de 15 a 17 de março de 2001, em Belo Horizonte. 

O Seminário foi realizado na Escola de Educação Física da UFMG e contou com a 

participação de cerca de 240 pessoas, formado por professores das redes privadas e públicas 

(Estadual, Municipal e Federal) de Minas Gerais e por estudantes da Escola de Educação 

Física da UFMG, da UNI-BH, de Viçosa e da UFES-ES. Teve como convidado na abertura 

o professor Miguel Arroyo - temática: “A Educação Física, a cultura e o currículo na 

prática da escola”. Abordou, ainda, os temas: “Contribuições da Educação Física na 

constituição dos saberes escolares” - Francisco Eduardo Caparroz e Lucíola Licínio Santos; 

“A formação de professores de Educação Física: que saberes que habilidades?” - Eustáquia 

Salvadora de Souza e Ana Maria Salgueiro. Sendo oferecidas diversas oficinas: “A 

Ginástica no contexto escolar” - Eliana Ayoub; “A Educação Física como componente 

curricular” - Marcílio Souza Júnior; “Gênero e sexualidade na Educação Física” - Helena 

Altmann; “O esporte como conteúdo na Educação Física Escolar” - Neyse Luz Muniz; 

“Educação Física Escolar e a Cultura Corporal: uma perspectiva crítica” - Guilherme 

Silveira e Joelcio Fernandes; “A Dança como componente curricular” - Gislene Alves do 

Amaral. Houve apresentação de 20 pôsteres. Para finalizar o professor Valter Bracht 

buscou identificar, no quadro das discussões colocadas durante o I Seminário do GTT, 

assim como, no GTT de Educação Física-Esporte e Escola do CBCE nos dois últimos 

CONBRACEs, os temas mais recorrentes e os silêncios, também recorrentes, no campo da 

Educação Física Escolar. 

 

AS AÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DA ENTIDADE  

 As gestões do GTT Escola assumiram ações de interlocução com outras instituições, 

sendo representante do CBCE, dentre elas destaca-se: 
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� PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE REDISCUSSÃO DAS 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO ENSINO MÉDIO – 2004/2005.  

A gestão 2003-2005 representou o CBCE junto a Secretaria de Educação do Ensino 

Básico nos Seminários de Rediscussão das Orientações do Ensino Médio, através de cinco 

seminários regionais e tendo como culminância o Seminário Nacional realizado de 09 e 10 

de dezembro de 2004 em Brasília – DF, tendo como participantes representantes de todos 

os estados brasileiros, entre gestores e professores da área de Educação Física e das demais 

áreas do Ensino Médio. O objetivo desta ação foi a rediscussão do documento do Ensino 

Médio. 

 

� COMISSÃO ORGANIZADORA DO II ENGE - ENCONTRO NACIONAL 

DE GESTORES EM EDUCAÇÃO: A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA.  

Promovido pela SECAD-MEC, o GTT Escola representou o CBCE como membro 

da comissão organizadora. O evento foi realizado de 18 a 20 de dezembro de 2006 no Hotel 

St. Paul. Brasília-DF. Objetivo: Ampliar e aprofundar a discussão sobre a Educação Física 

escolar com a viabilização do diálogo entre pesquisadores e gestores educacionais. 

Participantes: Professores de Educação Física vinculados a Redes Municipais e Estaduais 

de Ensino; Professores de Educação Física de instituições de Ensino Superior pública e 

particular, vinculados ou não a grupos de pesquisas sobre o tema; Secretários Estaduais e 

Municipais de Educação; Representantes de Colégios de Aplicação; Representantes do 

Ministério do Esporte; Representantes do CBCE. Além das atividades organizativas do 

evento o Comitê Científico do GTT Escola ficou responsável por sistematizar e qualificar a 

produção de material para fomentar e retroalimentar as informações dos 136 questionários 

enviados às Secretarias de Educação; 6 de Colégios de Aplicação e 61 de pesquisadores. O 

questionário teve a finalidade subsidiar as discussões do encontro, sendo este publicado em 

um caderno confeccionado pela SECAD/MEC e entregue no inicio do evento a todos os 

participantes. Essa foi uma atividade intensa marcada durante o período de um ano, por 7 

reuniões presenciais entre MEC e GTT Escola.  
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� SISTEMATIZAÇÃO DA CARTA DE BRASÍLIA - DOCUMENTO FINAL 

DO II ENGE em 2007.  

Foi criada uma lista de discussão do GTT Escola na internet tendo como moderador 

o professor Cláudio Márcio Oliveira. Na ocasião foi feito o convite às pessoas que 

participaram no GTT no Conbrace de Porto Alegre (2005) e no encontro em Goiânia (2006) 

para integrarem-se a essa lista. Das 160 pessoas contactadas se inscreveram 78. A carta foi 

produzida, mas não atingiu a divulgação pública por parte da SECAD. 

 

� PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO DE REFERENCIAS PARA ENSINO 

MÉDIO - 2007.  

A SBPC foi convidada pelo MEC para uma parceria junto ao Programa  

Nacional de Bibliotecas para o Ensino Médio que seria deflagrado no  

primeiro semestre de 2007. O objetivo era prover as escolas do ensino médio das redes 

públicas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, de obras de referência, obras 

literárias, obras de pesquisa e outros materiais para uso de alunos e professores nas escolas. 

A SBPC envolveu os membros da diretoria, os Conselheiros e todas as Sociedades 

Científica (a ela afiliada) na função de indicação de uma lista preliminar de títulos e obras 

para serem analisados. Sugerimos 15 títulos entre 1990 a 2006, da área específica, de áreas 

afins e de outras áreas. Estas obras deveriam contemplar os seguintes componentes 

curriculares das áreas do conhecimento: A - Ciências da Natureza (Biologia, Química e 

Física), Matemática e suas Tecnologias; B - Ciências Humanas (História, Geografia, 

Filosofia e Sociologia) e suas Tecnologias; C - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

(Literatura, Língua Portuguesa, Inglês, Arte e Educação Física). A partir das indicações 

preliminares, a SBPC escolheu os títulos, dentro da seguinte proposta do MEC: 80 da área 

A, 80 da área B e 92 da área C. O MEC submeteu essa lista aos professores da escola 

básica que escolheram: 40 da área A, 40 da área B e 46 da área C.  

 

� DISCUSSÃO DO PIBID JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

O Comitê Científico do GTT Escola (2009/2011) solicitou ao CBCE, como uma das 

entidades representativas da Educação Física nacional, que se manifestasse formalmente, 

junto a CAPES/DEB, acerca da Chamada Pública para o PIBID - Programa Institucional de 
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Bolsa de Iniciação à Docência – Edital CAPES/DEB no. 02/2009. Para tal produziu um 

documento que foi enviado a CAPES/DEB. 

 

� ACOMPANHAMENTO DA DISCUSSÃO SOBRE ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL E INTERVENÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 

AS PRODUÇÕES DO GTT 

  Diferentes produções foram oriundas do trabalho do GTT, sendo: textos para livros 

do CBCE, textos para outras instituições, página virtual, documentos etc. 

 

� CAPÍTULO DE LIVRO PARA LIVRO EDITADO PELO CBCE 

VAGO, Tarcísio Mauro. Intervenção e conhecimento na escola: por uma cultura 

escolar de Educação Física. In: GOELLNER, Silvana Vildore (Org.). Educação 

Física/ciências do esporte: intervenção e conhecimento. Florianópolis: Colégio Brasileiro 

de Ciências do Esporte, 1999. 

 

� CRIAÇÃO DE UMA SALA VIRTUAL DE CONVERSAÇÃO/DEBATE NO 

“MÓDULO DE CONVERSAÇÃO ON LINE DO PROSSIGA/CNPQ.  

O módulo foi uma inovação à época e mais tarde foi popularizado como “Chat”, 

ganhando espaço em diversas plataformas de diferentes sites/provedores. O módulo 

PROSSIGA/CNPq era gratuito e foi criado para propiciar um ambiente favorável à 

comunicação científica, estimular discussões, sem os custos de viagens para as reuniões 

presenciais. O Comitê Científico do Grupo de Trabalho Temático Educação Física/Esporte 

e Escola lançou mão deste instrumento para promover algumas discussões entre os 

membros do próprio Comitê e realizar um debate com o Professor Valter Bracht (UFES) e 

Professor Tarcisio Mauro Vago (UFMG) aberto a toda comunidade da Educação Física. Na 

época não tínhamos total domínio da tecnologia do referido módulo, bem como as 

conexões de internet no Brasil não tinham velocidade adequada para propiciar a fluidez das 

conversações, neste sentido acabou-se sendo subutilizado.  
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� HOME PAGE/SITE DO GTT EDUCAÇÃO FÍSICA-ESPORTE E ESCOLA 

DO CBCE.  

A página do GTT começou a ser pensada/elaborada em outubro de 1999 e entrou no 

ar em março de 2000. Foi um trabalho coletivo que contou com contribuições de todos os 

membros do Comitê Científico deste GTT e da colaboração vital do professor Omar 

Schneider, sem a qual não conseguiríamos ter realizada esta importante ação do GTT. 

Acesso: http://orbita.starmedia.com/~gtefescolar/. Esta página foi suspensa em 2003, 

estando seus arquivos no acervo do Prof. Omar Schneider. 
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� CAPÍTULO DAS OCNS – ORIENTAÇÕES CURRICULARES DO ENSINO 

MÉDIO. 

Os membros do comitê científico do GTT Escola (2003-2005) elaboram, a partir da 

discussão ampliada junto ao MEC, o capitulo referente à Educação Física para as 

Orientações Curriculares do Ensino Médio. 

Publicação: MORAES, A. C. et al. Conhecimentos de Educação Física. In: 

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Orientações curriculares para o ensino médio: 

Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Básica, 2006. p. 213-239. 
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� CAPÍTULO DE LIVRO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DE GTT 

ESCOLA.  

A produção do GTT Educação Física/Esporte e Escola (1997-2005). In: 

CARVALHO, Yara Maria e LINHALES, Meily Assbú (Orgs.). Política científica e 

produção do conhecimento em educação física. Goiânia: Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte, 2007. p. 215-243. ISSN: 978-85-8896810-3. 

 

� EDIÇÃO DA PÁGINA GTT – CBCE. 

Em 2009 iniciamos a alimentação dos dados referentes às gestões do GTT Escola 

desde 1997. 

 

� PAINEL COMEMORATIVO DOS 15 ANOS DOS GTTS  

Em 2011 participamos do processo de construção deste painel, tomando referencia a 

produção das gestões anteriores. 

 

GTT ESCOLA EM IMAGENS 
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7. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS NO XVII 

CONBRACE E IV CONICE 

O GTT Escola organizou seu processo de avaliação dos trabalhos do XVII 

CONBRACE e IV CONICE2, tomando por referência as orientações da Coordenação Geral 

dos GTTs do CBCE.  

Este processo iniciou em julho de 2010, com discussões ampliadas na programação 

do CBCE no interior da Reunião Anual da SBPC, realizada na cidade de Natal/RN. Neste 

espaço tivemos a oportunidade de ouvir os organizadores do congresso 2011 e analisar 

junto aos administradores do SOAC, especialmente o Prof. Ari Lazzarotti, os ajustes 

necessários ao sistema frente às avaliações do congresso de 2009.  

Neste espaço pudemos apresentar e discutir inúmeras sugestões referentes aos 

esclarecimentos do sistema, tais como: melhorias no tutorial aos participantes, 

coordenadores e pareceristas; controle e segurança no sistema cego; garantia de 

acessibilidade ao sistema; dentre outros.    

Posteriormente, essas questões foram tratadas junto ao comitê e em fevereiro de 

2011 iniciamos as ações para garantir a materialização da avaliação dos trabalhos do 

congresso. Este processo seguiu as etapas abaixo descritas: 

 

DELIMITAÇÃO DO CORPO DE PARECERISTAS 

O início deste processo se deu com a composição do corpo de pareceristas. Esta 

gestão não recebeu o relatório da gestão 2007/2009, ou seja, não teve acesso ao processo de 

avaliação do congresso anterior. No entanto, um membro deste comitê e da antiga gestão, 

recuperou uma das listagens arquivadas e socializou com este comitê. Assim, a partir desta 

listagem fizemos uma avaliação dos pesquisadores identificando se suas produções ainda 

cercam as questões afetas a este GTT.  

No período de fevereiro e março analisamos e delimitamos o corpo de pareceristas, 

que foi ampliado de acordo com as indicações dos membros da gestão. Finalizamos com 

uma listagem de 53 indicados, que em uma primeira consulta, através de e.mail em 11 de 

                                                           
2 XVII Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e IV Congresso Internacional de Ciências do Esporte, a 
se realizar de 11 a 16 de setembro de 2011, na cidade de Porto Alegre/RS. 
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março de 2011 (Anexo 02). Obtivemos retorno de 52 pesquisadores, com 4 retornos com 

justificativas da impossibilidade de atender a nossa solicitação este ano, 1 pesquisador não 

retornou nossa mensagem e 48 retornaram com a ficha de cadastro preenchida, conforme 

solicitado (Anexo 03). Assim, finalizamos a composição de nosso corpo de pareceristas e 

cadastramos os mesmos junto à comissão organizadora do congresso em 13 de abril de 

2011. 

Para compor esta equipe de trabalho tomamos como referência identificar 

pesquisadores, mestre e doutores, que vêm tomando o campo da Escola como seu eixo de 

estudo, garantir a representação de todas as regiões brasileiras. Em decisão ampliada, junto 

à direção científica do CBCE, não restringimos a indicação aos pesquisadores membros do 

CBCE. No entanto, os membros deste processo em 2011 são membros do CBCE, estando 

alguns não quites em 2011. 

 
 

RECEBIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS 

O processo de recepção de trabalhos do XVII CONBRACE e IV CONICE foi 

totalmente virtual, através do SOAC/CBCE. 

As normas de submissão dos trabalhos foram divulgadas amplamente e tinha como 

prazo final o dia 18 de abril de 2011 (Anexo 04). 

A comissão organizadora do congresso recebeu os trabalhos e realizou um primeiro 

processo de conferência da formatação e atendimento ao preenchimento dos metadados, 

fazendo solicitações de correções quando necessário. 

O acesso ao sistema foi de responsabilidade do coordenador do GTT, garantindo 

assim o processo cego da avaliação, visto que este seria o único a não realizar avaliação. 

Em um primeiro acesso identificamos que houve uma duplicação, e em alguns casos 

triplicação, dos trabalhos pelo sistema, o que não permitia ter um número seguro de quantos 

trabalhos foram recebidos. 

Recebemos no dia 03 de maio uma listagem com 172 trabalhos, sendo 91 

comunicações e 81 pôsteres. Após outras conferencias identificamos que o quadro se 

configurava com 167 trabalhos, dos quais 81 eram pôsteres e 86 comunicações orais. 

O acesso aos trabalhos se dava todo via SOAC, assim designamos, a partir do dia 17 

de maio, a primeira rodada dos trabalhos para cada parecerista. Conforme indicado por 
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cada parecerista enviamos o número máximo de avaliações, sendo em alguns casos 

solicitada a ampliação deste número para atender as necessidades do GTT. Para este envio 

buscamos tomar como referencia: a temática de estudo; a diferenciação da região e o nível 

de formação. 

Este processo foi orientado através do tutorial de avaliadores elaborado pela 

organização do sistema, mas que mereceu de nossa parte inúmeros esclarecimentos, que 

foram apresentados ao longo do processo (Anexo 05) 

Nesta primeira rodada, identificamos dois problemas no sistema: 1. Havia um link 

de acesso ao texto suplementar (texto que aparecia os dados dos autores), que estava 

acionado no sistema, não sendo desativado pelo coordenador. Identificado todos os casos, 

fizemos o cancelamento das solicitações de avaliação e reenviamos novas solicitações, após 

a correção pela coordenação do sistema; 2. O cadastro em duplicação de alguns 

avaliadores, fato que atrasou o acesso dos mesmos, por não saber suas senhas respectivas, 

situação resolvida pela organização do sistema. 

Superado estes problemas iniciais, a primeira rodada dos trabalhos, em avaliação 

duplo cego efetivou-se entre a terceira e última semana do mês de junho. Foram 334 

pareceres, envolvendo 48 pareceristas. Importante ressaltar o comprometimento dos 

pareceristas com o prazo estabelecido para este processo. 

Finalizado esta primeira rodada no final de junho, tivemos 54 trabalhos reprovados 

com dois pareceres negativos, sendo 23 pôsteres e 31 comunicações orais. E 43 trabalhos 

aprovados com dois pareceres, sendo 20 comunicações orais e 23 pôsteres. 

Assim, iniciamos a segunda rodada com 70 trabalhos enviados para um terceiro 

parecer. Nesta etapa, com menor período de duração, contamos com 25 pareceristas que em 

um prazo de 10 dias apresentou suas avaliações ao GTT. 

Todo esse processo só foi possível pela contribuição voluntária dos pareceristas que 

é reconhecidamente parte constitutiva da construção deste evento (Anexo 06). 

 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Dos 167 trabalhos que foram para análise, dos quais 81 eram pôsteres e 86 

comunicações orais, tivemos ao final da primeira fase 54 trabalhos com dois pareceres não 
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aceitos e 43 com dois pareceres aprovados. Dos 70 restantes, seguiram para terceiro 

parecer. 

Finalizamos nosso processo de avaliação com 36 trabalhos orais e 35 pôsteres para 

apresentação no XVII CONBRACE e IV CONICE, totalizando 71 trabalhos aprovados, um 

aproveitamento de 42,51% de aprovação. 

Todos os pareceres estão registrados no SOAC, sendo disponibilizados aos autores, 

através de envio de mensagem, e cadastrado no sistema vinculado ao item avaliação. 

Enviamos 167 mensagens, com seus respectivos pareceres de aprovação ou reprovação no 

período de 04 a 08 de julho. E foi divulgada, na página do congresso, a listagem final em 

10 de julho. Todo esse processo foi compartilhado pela coordenação dos GTTs. 

Após divulgação dos resultados, recebemos 09 contatos de autores (5,39%) sobre: 

esclarecimentos quanto aos pareceres, solicitação de mudança da data de apresentação, 

solicitação de correção de dados. Este processo em quase sua totalidade se deu de forma 

pacífica, no entanto houve mensagens que tinham um tom crítico as ações do GTT, sendo 

as mesmas devidamente respondidas aos seus respectivos autores. 

Situamos as mesmas para esclarecimento, mas sem citar os autores: 

- solicitação de mudança da data de apresentação de pôster: retornamos a autora 

informando que a distribuição dos pôsteres, no horário da programação do GTT atendeu a 

uma organização dos espaços pela coordenação do evento, assim não haveria a 

possibilidade de um trabalho ser apresentado em dia diferente dos demais trabalhos do 

GTT; 

- solicitação de correção do nome do autor, que foi cadastrado pelo próprio autor 

com um erro no sistema. Efetivamos a correção, e informamos ao autor que caso o 

certificado saia com o mesmo erro, o mesmo deve solicitar a secretaria a correção logo após 

a apresentação do trabalho; 

- solicitação de inserção de autoria. Após divulgação de listagem um autor 

identificou que a autora principal não constava. Identificamos no sistema que os autores 

não inseriram os metadados de um dos autores, que constava apenas no texto suplementar. 

Fizemos a correção no sistema; 

- solicitação de nota de retratação pelo uso de termos indevido. Reconhecido o 

problema enviamos uma mensagem de retratação (Anexo 07); 
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- solicitação de mensagem de avaliação dos trabalhos. Passado 20 dias de envio das 

avaliações recebemos uma cobrança dos autores de um trabalho, indignados por não terem 

recebido a avaliação de mesmo. Identificamos no sistema que a mensagem de avaliação foi 

enviada no respectivo prazo, porém os autores não receberam, possivelmente devido ao 

spam de e.mails. Enviamos aos autores a página do SOAC que indica a data de envio da 

mensagem, bem como esclarecemos que desde esta data os autores poderiam consultar o 

sistema e verificar a avaliação e seus pareceres; 

- solicitações de esclarecimento dos pareceres. Foram 04 mensagens, e enviamos 

aos autores nossa compreensão sobre este processo e a não possibilidade de revisão dos 

mesmos (Anexo 08). Porém, uma das mensagens era enfática quanto a intenção de que 

fosse divulgado aos avaliadores suas críticas quanto aos pareceres. Este GTT decidiu tratar 

esta questão internamente, não enviando aos seus pareceristas mensagens de críticas, mas 

tomando-as para reavaliação dos próximos processos de avaliação. Outra crítica feita nesta 

mensagem se referia a pouca atuação do coordenador do GTT, julgando como sendo de sua 

responsabilidade avaliar os pareceres. Reconhecemos que é função do coordenador do 

processo verificar os pareceres, de forma a não escapar nenhum excesso ou falta de cuidado 

com a avaliação, não sendo de sua responsabilidade julgar todos os pareceres no nível de 

seu conteúdo, visto que esta tarefa foi compartilhada com pesquisadores da área/tema 

(Anexo 09). 

Colocamo-nos a disposição de discutir outras questões referentes à avaliação dos 

trabalhos na programação do congresso, quando da apresentação deste relatório. 

 

MESA INTERNA GTT ESCOLA 

Durante a programação do CBCE, em julho de 2010 na SBPC, discutimos sobre a 

inserção das mesas no interior dos GTTs, bem como a construção de mesas conjuntas. 

Alertando para o cuidado com o excesso de atividades dos GTTs, bem como a 

possibilidade de uma interlocução de temas emergentes. 

Naquele momento foi apontanda a possibilidade de interlocução junto ao GTT 

Memórias, GTT Inclusão e GTT Formação, com as seguintes temáticas: Memórias da 

Educação Física Escolar; Inclusão na Educação Física Escolar; Formação e Atuação 

Profissional nas Escolas. 
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No entanto, ao longo das discussões sobre a composição das mesmas, coordenada 

pela Prof.ª Beleni Grando, fomos delimitando as ações de cada GTT e o GTT Escola optou 

por tratar de uma demanda já reconhecida nos últimos congressos. 

A Professora Dinah Vasconcelos contextualizou o tema sugerido apontando que 

entre 2005-2007 foi coordenadora do GTT Escola e coube ao comitê científico fazer um 

texto de certa forma avaliativo sobre os 10 anos de GTT´s no CBCE (Livro: Política 

científica e produção do conhecimento em educação física). Naquela oportunidade o grupo 

fez a opção de um levantamento e análise dos trabalhos. As diferentes questões levantadas 

foram importantes para definir o tema e quem seria o nosso convidado a dialogar no 

congresso de 2009. Numa das questões finais do texto apontava-se que "Ainda que os 

trabalhos tenham se ocupado do espaço escolar, percebemos uma grande ausência do 

debate, da descrição, da reflexão e da intervenção crítica sobre espaço/tempo da instituição 

escola, da complexidade que a envolve e das tensões refletidas no cotidiano. Também se 

faz necessário aprofundar discussões sobre o modelo de escolarização que acabam 

legitimando práticas conservadoras". Em função dessa constatação o gtt decidiu pelo tema: 

Espaço e tempo escolar na EF, chegando a palestrante Ana Gomes da UFGM.  

Para esse ano porque indica o tema das orientações curriculares, porque esse 

texto destacou também: "De maneira geral esse levantamento mostrou que a produção da 

Educação Física na Escola, ainda que não seja determinante, concentrou quarenta e sete 

(47) dos cento e vinte cinco (125) trabalhos em três categorias: Metodologia/Estratégias de 

Ensino/Experiências; Programas/Propostas/Diretrizes Curriculares para a Educação Física". 

É por esse contexto que o tema das Orientações Curriculares é colocado em discussão no 

congresso 2011. 

Finalizamos, em discussão no comitê, apontando a seguinte proposta de mesa: 

MESA: O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA: DIFERENTES PROPOSIÇÕES. 

Ementa: Políticas públicas de implementação de currículos para o componente 

curricular Educação Física. Debate acerca das diferentes ações/propostas de 

Orientações Curriculares da Educação Física na Educação Básica. Concepções, 

proposições, sistematizações do conhecimento para os diferentes níveis de ensino e 

suas metodologias. 
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Convidados: 

Prof.ª Dr.ª Lucinalva Andrade Ataide de Almeida - UFPE 

Prof. Ddo. Admir Soares de Almeida Júnior – SMED/BH - PUC/MG 

Prof.ª Ms. Kelly Cristina Ferreira da Costa – SEC/SUDEN 

Coordenação:  

Prof. Dr. Marcílio Barbosa Mendonça de Souza Junior – UPE – UFRPE - FASNE  

 

PROGRAMAÇÃO DO CONGRESSO 

A programação do congresso foi montada a partir da aproximação de temáticas, 

desta forma configuramos 13 mesas temáticas e um bloco de apresentação de pôsteres no 

interior do horário da programação do GTT.  

Este ano o GTT recorrerá a duas salas de apresentação para atender a demanda de 

trabalhos e garantir o tempo de apresentação dos mesmos. Analisamos a possibilidade de 

recorrer aos nossos pareceristas para coordenar as mesas, porém frente ao prazo de envio a 

organização do congresso, para publicação no Caderno de Programação, tivemos que 

declinar da sugestão e compor esta programação com os membros do comitê. 

A seguir apresentamos a programação divulgada em 25 de julho na página do 

congresso: 

SEGUNDA – 12 SET 
 
14:00-15:00 
ABERTURA DO GTT ESCOLA 
Comitê Científico do GTT Escola (2009-2011) 
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Lívia Tenorio Brasileiro - UEPB 
 
15:00-17:30 
MESA: O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA: DIFERENTES PROPOSIÇÕES. 
Ementa: Políticas públicas de implementação de currículos para o componente curricular 
Educação Física. Debate acerca das diferentes ações/propostas de Orientações Curriculares 
da Educação Física na Educação Básica. Concepções, proposições, sistematizações do 
conhecimento para os diferentes níveis de ensino e suas metodologias. 
Prof.ª Dr.ª Lucinalva Andrade Ataide de Almeida - UFPE 
Prof. Ddo. Admir Soares de Almeida Júnior – SMED/BH - PUC/MG 
Prof.ª Ms. Kelly Cristina Ferreira da Costa – SEC/SUDEN 
Coordenação: Prof. Dr. Marcílio Barbosa Mendonça de Souza Junior – UPE – 
UFRPE - FASNE  
 



 44

TERÇA – 13 SET 
 
09:00-10:30 - MESA 1 
Coordenação: Prof.ª Ms. Ângela Rodrigues Luiz – UFG/Jataí 
 
FAZERES E SABERES PRODUZIDOS PELOS PRATICANTES DO COTIDIANO 
PARA A INTERVENÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ETAPAS INICIAIS EM 
CMEI’s DE VITÓRIA/ES  
Amanda De Pianti Rosa, Renata Silva Jorge, Marcos Vinicius Klippel, André da Silva 
Mello 

O SENTIDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DAS PRATICAS CORPORAIS PARA OS 
ALUNOS DOS ANOS INICIAIS 
Fabio Machado Pinto, Jaison José Bassani 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM DIÁLOGO ENTRE OS ELEMENTOS DA 
CULTURA LÚDICA E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES MOTORAS 
Carolina Carvalho Andrade, Ricardo Ducatti Colpas 
 
10:30-12:00 - MESA 2 
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Dinah Vasconcelos Terra - UFF 

A METODOLOGIA DO ENSINO DESENVOLVIMENTAL APLICADA À 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
Made Júnior Miranda, Tadeu João Ribeiro Baptista 
 
ATIVIDADES NA NATUREZA COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR: O CASO DA ORIENTAÇÃO 
Sara Dornelles Weis 
 
DEFICIENTES, EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO FÍSICA: NA BUSCA DE 
ACESSO AO CONHECIMENTO ESCOLAR. 
Leonardo Simões 
 
09:00-10:30 - MESA 3 
Coordenação: Prof.ª Dda. Martha Benevides da Costa - UNEB 

A EMULAÇÃO DE VALORES EM CERIMÔNIAS ESPORTIVAS ESCOLARES 
Ana Gabriela Alves Medeiros, Thaise Ramos Varnier, Fernanda Gonçalves Rios, Etyelle 
Laurindo Ribeiro, Guilherme Ferreira Santos, Otávio Guimarães Tavares da Silva 
 
A INCOERÊNCIA ENTRE AS ORIENTAÇÕES OFICIAIS PARA A EDUCAÇÃO 
FÍSICA ESCOLAR, PARA OS PROJETOS ESPORTIVOS E PARA OS JOGOS 
ESCOLARES 
Luís César Souza, Ketly Magalhães Teixeira, Ketly Magalhães Teixeira, Letícia Queiroz 
Rezende, Letícia Queiroz Rezende 
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A COPA DO MUNDO É NOSSA, NÃO DELES! A CULTURA CORPORAL EM 
MOVIMENTO 
Jaderson Silva Barbosa, Michael Daian Pacheco 
 
10:30-12:00 - MESA 4 
Coordenação: Prof. Ddo. Admir Soares de Almeida Júnior – SMED/BH - PUC/MG 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: ESPAÇO DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES E ELABORAÇÃO DE CURRÍCULO 
Ângela Rodrigues Luiz 
 
A SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 
DE NATAL-RN 
Antonio Pádua Santos, Joyce Mariana Alves Barros, Maria Aparecida Dias 
 
14:00-15:30 - MESA 5 
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Lívia Tenorio Brasileiro - UEPB 
 
A CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS CURRICULARES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
PARA O ESTADO DE MATO GROSSO 
Luciane de Almeida Gomes, Éderson Andrade 
 
A EDUCAÇÃO FÍSICA EM ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DE ARAPIRACA- 
ALAGOAS: REALIDADE, CONTRADIÇÕES E POSSIBILIDADES PARA O 
TRABALHO PEDAGÓGICO NA DIREÇÃO DA FORMAÇÃO OMNILATERAL 
Joelma de Oliveira Albuquerque, Deysianne França Matos Silva, Vannina de Oliveira 
Assis, Irinaldo Deodato Silva 
 
A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
EM CICLOS DE APRENDIZAGEM NA REDE MUNICIPAL DO RECIFE 
Eliene Lacerda Pereira e Marcílio Barbosa Mendonça Souza Júnior 
 
15:30-17:00 - MESA 6 
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Eliana Ayoub - UNICAMP 
 
A EDUCAÇÃO DO CORPO E A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA: REFLEXÕES 
A PARTIR DO CURRÍCULO DOS CURSOS DE PEDAGOGIA 
Gisela Maria Brustolin 
 
NO ESPAÇO ESCOLAR, MARCAS INSCRITAS NO CORPO: UM DIÁLOGO 
COM PIERRE BOURDIEU 
Ligia Ribeiro e Silva Gomes 
 
EDUCAR OU INSTRUIR O CORPO NA ESCOLA? 
Mariel Alejandra Mariel A. Ruiz 
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17:00-18:00 - POSTER  
Coordenação: Comitê Científico do GTT Escola (2009-2011) 
 
O SILENCIAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE AO 
BULLYING HOMOFÓBICO NA ESCOLA 
Filipe Gabriel Ribeiro França, Patrícia Lins Vieira 
 
RAPEL E TIROLESA NO ENSINO MÉDIO: A AVENTURA NA ESCOLA 
Deise Francelle dos Santos, Paloma Ziliotto Sant'anna Flach, Ivan Livindo de Senna Corrêa 
 
A VALORIZAÇÃO DO ESPORTE NO ESPAÇO ESCOLAR 
Jutbergue Martins dos Santos, Gilmário Souza dos Santos, Gilmário Souza dos Santos, 
Ramon Fabiano Santos de Carvalho, Gilmário Souza dos Santos, Ramon Fabiano Santos de 
Carvalho, Renan da Silva Gomes, Gilmário Souza dos Santos, Renan da Silva Gomes, 
Ramon Fabiano Santos de Carvalho, Ramon Fabiano Santos de Carvalho, Renan da Silva 
Gomes, Renan da Silva Gomes 
 
PROPOSIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA O TRABALHO COM A 
DANÇA NO CONTEXTO DO PIBID/UNEB-EDUCAÇÃO FÍSICA 
Laís Borges Araújo, Cíntia Souza de Castro, Daniela Elias Alvim, Diego Queiroz de 
Oliveira, Joice Souza de Jesus 
 
A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES DE BELO HORIZONTE 
Juliana Araujo de Paula, Meily Assbú Linhales 
 
A INTERDISCIPLINARIDADE E SUA RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR 
Dayane Ramos Dórea 
 
PROPOSIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA O TRABALHO COM A 
CAPOEIRA NO CONTEXTO DO PIBID/UNEB-EDUCAÇÃO FÍSICA 
Nívia de Morais Bispo, Gleisiane de S. Almeida Silva, Márcio dos Santos Pereira 
 
DISCUSSÃO SOBRE CONTEÚDO E MÉTODO NA ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA 
Ana Rita Lorenzini, Celi Nelza Taffarel 
 
REPRESENTAÇÕES DE DOCENTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE A 
RELAÇÃO ENTRE OS CONTEÚDOS DE ENSINO E AS IDENTIDADES DE 
GÊNERO 
Michelle Rodrigues Ferraz Ramos, Fabiano Pries Devide 
 
ALIMENTOS SAUDÁVEIS: UMA ABORDAGEM NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
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INFANTIL 
Ângela Rodrigues Luiz 
 
AS LUTAS ENQUANTO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM 
OLHAR A PARTIR DO REFERENCIAL CURRICULAR DO RIO GRANDE DO 
SUL 
Raquel da Silveira, Arisson Vinícius Landgraf Gonçalves, Daiane Grillo Martins, 
Franscisco Rodrigues dos Santos, Bibiana Gonçalves Leite, Sinval Martins Farina, Leani 
Severo Silveira 
 
RELAÇÕES DE GÊNERO NA APRENDIZAGEM DOS CONTEÚDOS DA 
PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Liane Aparecida Roveran Uchoga, Helena Altmann 
 
ESCOLA E RELAÇÕES HUMANAS: UMA PROPOSTA MULTIDISCIPLINAR 
NO CONTEXTO DO PIBID 
Eliana Ayoub, Elaine Prodócimo 
 
O PROJETO CIDADE ESCOLA E SUAS IMPLICAÇÕES COM A EDUCAÇÃO 
FÍSICA: UMA EXPERIÊNCIA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PORTO 
ALEGRE 
José Antônio Padilha dos Reis, Altemir de Oliveira 
 
OS SÍMBOLOS OLÍMPICOS NOS JOGOS ESCOLARES: A PERSPECTIVA DOS 
ALUNOS 
Thaise Ramos Varnier, Etyelle Laurindo Ribeiro Laurindo Ribeiro, Fernanda Gonçalves 
Rios, Ana Gabriela Alves Medeiros 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, OU AS DETERMINAÇÕES DO ESPORTE E 
DOS JOGOS ESCOLARES? 
Luís César Souza, Letícia De Queiroz Rezende, Letícia De Queiroz Rezende, Ricardo 
Tavares Oliveira, Ricardo Tavares Oliveira 
 
CINEMARX - O CINE-DEBATE COMO ESPAÇO QUESTIONADOR E CRIADOR 
DE NOVAS IMAGENS PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
Rosa Malena de Araújo Carvalho 
 
A DANÇA E O PROCESSO CRIATIVO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
Caroline Queiroga Antônio, Isabel Cristina Vieira Coimbra Diniz 
 
REPRESENTAÇÕES DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR 
Ludmila Nunes Mourão, Letícia Rocha Moreira, Renan da Silva 
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TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO: 
PREVALÊNCIA E DIFICULDADES MOTORAS DE ESCOLARES DA CIDADE 
DE PORTO ALEGRE 
Mônia Tainá Cambruzzi Coutinho, Bárbara Coiro Spessato, Nadia Cristina Valentini 
 
METODOLOGY AND PRÁXIS - MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
Adriana Faria Gehres, Luís Gonçalo Oliveira, Paulo Jorge Morais, Rodolfo Manuel Pinto, 
Susana Cristina Barros, Carlos António Ferreira, Jeanette Marques, Paulo Carreira 
 
ASPECTOS POLÍTICOS E PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA EM ZONAS 
DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL: UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA CELSO RAMOS – FLORIANÓPOLIS /SC 
Luciana Pedrosa Marcassa, Luiza dos Reis Aguiar, Patricia Buss 
 
JOGANDO COM O AÇAI: RELAÇÕES ENTRE CORPO, LUDICIDADE E 
CULTURA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO IFPA/ CASTANHA 
Shirley Silva Silva do Nascimento 
 
INCLUSÃO DA DANÇA NA ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA BEM SUCEDIDA 
Vera Lúcia Medeiros de Albuquerque Azambuja, Daiana Viacelli Fernandes, Vanessa 
Amaral 
 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM ESCOLARES E AS 
POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÕES ATRAVÉS DO JOGO: UM ESTUDO DE 
CASO 
Jiulliano Carlos Lopes Mendes, Jeferson Luan Costa Fagundes, Rosangela Ramos Veloso 
 
SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ARTICULAÇÕES 
(IM)POSSÍVEIS? 
Ileana Wenetz, Priscila Gomes Dornelles 
 
OS SENTIDOS DA ESCOLA NA ATUALIDADE A PARTIR DE SIGNIFICADOS 
CONFERIDOS POR DOCENTES E ESTUDANTES 
Lisandra Oliveira Silva, Braulio Amaral Lourenço, Marlon André Silva, Vera Regina 
Oliveira Diehl 
 
O CONTEXTO DA HABILIDADE MOTORA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
Renata vieira Monteiro, Ludmila J. Mourão 
 
O OLHAR DOS ALUNOS SOBRE A ESCOLA E A EDUCAÇÃO FÍSICA: O 
CONTEXTO DO PIBID/UNEB-EDUCAÇÃO FÍSICA 
Nunes Costa, Laís Borges Araújo, Renan Gomes, Ricardo da Silva Figueredo 
 
AÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO DE UMA 
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ESCOLA PÚBLICA DA PERIFERIA DE SÃO PAULO 
Antonio Andrade de Santana, Glauco Nunes Souto Ramos 
 
DIMENSÃO LÚDICA DO ESPORTE ESCOLAR NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA NA CIDADE DE ALAGOINHAS - BA 
Jeane dos Santos Medeiros, Martha Benevides Costa 
 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA-
PIBID: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO SUBPROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
PIBID/UFAL 
Elyssandra Oliveira da Silva, Daiana Maciel de Moura, Adonai Hilbert Pereira Seixas, 
Marcos André da Silva Santos, Gilberto Francisco dos Santos, Cláudia Mayra Nascimento 
dos Santos, Patrícia Cavalcanti Ayres Montenegro 
 
A EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO BÁSICO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 
BELO HORIZONTE: EXPERIÊNCIA DE UMA "PROFESSORA REFERÊNCIA" 
Ana Paula Guimarães Almeida 
 
A PRÁXIS PEDAGOGICA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA 
PERSPECTIVA DA CULTURA CORPORAL: DEMOCRATIZANDO O ACESSO 
AOS CONTEÚDOS DA CULTURA CORPORAL AOS ALUNOS DO ENSINO 
MÉDIO DA ESCOLA PROFESSOR JOSÉ QUINTELLA CAVALCANTI NO 
MUNICÍPIO ARAPIRACA AL 
Cristiane Kelly Aquino Santos 
 
OS JOGOS ESCOLARES E SEUS DESDOBRAMENTOS PARA A VIDA SOCIAL 
DOS "ALUNOS-ATLETAS" 
Ádila Coutinho Alcântara, Victor Nicchio Zamprogne 
 
A EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL NA ESCOLA MONTEIRO LOBATO: A 
NECESSIDADE DE UMA MUDANÇA NA CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Jutbergue Martins dos Santos 
 
CIRANDA DOS ORIXAS 
Gabriela Nobre Bins 
  
  
QUINTA – 15 SET 
 
09:00-10:30 - MESA 7 
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Lívia Tenorio Brasileiro - UEPB 
 

CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS CURRICULARES NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR 
Paula Pereira Rotelli, Camila dos Anjos Aguiar 
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A PRODUÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: UM PROJETO 
COLETIVO PARA TRANSFORMAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE  
Gislene Alves do Amaral, Marina Ferreira de Souza Antunes 
 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA ESCRITA 
AUTOPOIÉTICA 
Nyna Taylor Gomes Escudero, Marcos Garcia Neira 
 
10:30-12:00 - MESA 8 
Coordenação: Prof.ª Dr.ª Eliana Ayoub - UNICAMP 
 
DO CAOS À AGONIA DA GINÁSTICA NA ESCOLA: REALIDADE E 
POSSIBILIDADES DE UMA NOVA CULTURA. 
Roseane Soares Almeida 
 
AS POSSIBILIDADES DA GINÁSTICA RÍTMICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA ESCOLAR 
Marise Botti, Vivian Witkovski 
 
O ENSINO DA GINÁSTICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM UMA 
ESCOLA PÚBLICA DE MACAPÁ/AP: REALIDADES VIVIDAS ATRAVÉS DO 
PROJETO DE INTERVENÇÃO DO PIBID 
Carlos Wagner Ferreira Farias, Danylo José Simões Costa, Kaléria Nayara Leandro Santos, 
Marcia Kelly Fonseca da Costa, Cássia Hack 
 
09:00-10:30 - MESA 9 
Coordenação: Prof. Ddo. Admir Soares de Almeida Júnior – SMED/BH - PUC/MG 
 
O ATLETISMO COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 
ORGANIZAÇÃO DE AULAS A PARTIR DA PROPOSTA CRÍTICO-
EMANCIPATÓRIA E DIDÁTICO COMUNICATIVA 
Jacob Alfredo Iora, Carmen Lúcia Marques 
 
O CONTEÚDO LUTAS E A EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA PARA INCLUSÃO DO JUDÔ NA ESCOLA 
Naerton José Xavier Isidoro, Antônio Wilson de Lucena Filho 
 
O ESPORTE NA ESCOLA E AS REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES 
SOBRE O COTIDIANO ESCOLAR 
Marcelo José Taques, Vânia Rosczinieski Brondani, Neusa Moro 
 
10:30-12:00 - MESA 10 
Coordenação: Prof.ª Ms. Ângela Rodrigues Luiz – UFG/Jataí 
 



 51

QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE: UMA EXPERIÊNCIA 
PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR NO RECANTO DOS IDOSOS EM 
EUNÁPOLIS 
Wilney Fernando Silva, Rosicler Terezinha Sauer 
 
SAÚDE, CULTURA CORPORAL E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 
ENTENDIMENTOS E DESAFIOS 
Braulio Nogueira de Oliveira, Heraldo Simões Ferreira, Wellington Gomes Feitosa, José 
Jackson Coelho Sampaio 
 
14:00-15:30 - MESA 11 
Coordenação: Prof. Dr. Marcílio Barbosa Mendonça de Souza Junior – UPE - UFRPE - 
FASNE  
 
LIMITES E POSSIBILIDADES DOS SABERES DOCENTES DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA SOB O OLHAR DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DO COLÉGIO DE 
APLICAÇÃO JOÃO XXIII: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO 
Cátia Pereira Duarte 
 
DA EDUCAÇÃO FÍSICA: ENTRE O SABER INSTITUÍDO E O IDEALIZADO 
POR ALUNOS E PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Larissa Beraldo Kawashima, Cleomar Ferreira Gomes 
 
OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS PELOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ÀS SUAS 
INTERVENÇÕES NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
Sara Coelho dos Anjos, Marcelo Pereira de Andrade 
 
15:30-16:30 - MESA 12 
Coordenação: Prof.ª Dda. Martha Benevides da Costa - UNEB 

O PERFIL DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE ESCOLAS 
PÚBLICAS DE SEIS CIDADES DA MICRORREGIÃO DO CAMPO DAS 
VERTENTES 
Sara Coelho dos Anjos, Marcelo Pereira de Andrade, Vítor Dias de Paiva Timóteo 
 
EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA: APONTAMENTOS PARA A FORMAÇÃO 
HUMANA 
Vidalcir Ortigara, Carlos Augusto Euzébio, Matheus Bernardo Silva 
16:30-18:30 – ELEIÇÃO DO NOVO COMITÊ 
Coordenação: Comitê Científico GTT Escola (2009-2011) 
 
SEXTA – 16 SET 
 
09:00-10:30 - MESA 13 
Coordenação: Prof.ª  Dr.ª Dinah Vasconcelos Terra - UFF 
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O TRATO DO CONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 
APROXIMAÇÕES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA COMO 
COMPONENTE CURRICULAR 
Geisiel Antonio de Morais Cassimiro, Hugo Leonardo Fonseca da Silva 
 
AS PRÁTICAS CORPORAIS NA DANÇA E TEATRO E OS DIVERSOS ‘MODOS 
DE USAR E FAZER’ A GESTÃO NA ESCOLA 
Marcelo Paraiso Alves 
 
EM BUSCA DE BOAS PRÁTICAS EDUCATIVAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA: É POSSÍVEL PENSAR A ESCOLA COMO LUGAR DE CULTURA? 
Sergio Roberto Chaves Junior, Ana Cristina Richter, Jaison José Bassani, Luciane Paiva 
Alves de Oliveira, Marcus Aurelio Taborda de Oliveira 
 
10:30 -12:00 – AVALIAÇÃO DO GTT – POSSE DO COMITÊ CIENTÍFICO 2011-
2013 
Coordenação: Comitê Científico GTT Escola (2009-2011) 
 
Obs.: Cada trabalho disporá de 15min para apresentação, sendo garantido o debate de 
30min a cada mesa. 
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8. O GTT ESCOLA NO XVII CONBRACE – IV CONICE - 

SUGESTÕES REGISTRADAS 

 

 Todas as atividades do GTT foram realizadas dentro da programação agendada no 

processo de organização e divulgada no caderno de programação. 

 Tivemos um primeiro momento, na programação, onde apresentamos o processo de 

avaliação dos trabalhos para este congresso. Momento importante no diálogo com os 

participantes, e que teve muitas avaliações positivas por parte dos participantes. Porém, este 

momento foi muito tumultuado, visto que estávamos em uma sala para 50 pessoas e já 

estava lotada, com pessoas ainda querendo entrar na porta e um problema técnico de som e 

ambientação, que inviabilizou nossa continuidade na sala. Perdemos muito tempo ouvindo 

as críticas dos participantes quanto a sala que nos foi disponibilizada, enquanto 

procurávamos viabilizar uma mudança urgente, visto que teríamos nossa mesa, com 

convidados, logo em seguida. 

Passado cerca de 1 hora e 20 minutos, muitas inquietações e alguns 

constrangimentos, fomos instalados em um dos auditórios do evento, espaço muito amplo, 

o que gerou por vezes uma dispersão da comunidade deste GTT. Já havíamos ficado em um 

auditório deste tamanho em 2005 e havíamos avaliado que apesar do GTT ser grande, não 

qualifica estarmos ocupando um espaço tão acima de nossa capacidade, pois retira a 

proposta de proximidade dos envolvidos. Nossa proposta sempre foi uma sala para 100 

pessoas, para garantir espaço amplo, mas também diálogo mais próximo dos participantes, 

a exemplo do aconteceu em Recife e Salvador. 

Nossa mesa, desta forma, iniciou com um atraso significativo, porém com um 

público persistente de cerca de 110 pessoas. Teve sua demanda atendida e mesmo com o 

atraso garantimos um bom debate temático. 

As 13 mesas de comunicações orais ocorreram sem atrasos, sendo 9 no auditório do 

ginásio e 4 na sala do Centro de Memória. Foi registrada apenas uma ausência de 

apresentação dentro da programação. Para cada mesa foi garantido um tempo de debate, 

entre 30 e 40 minutos, o que possibilitou uma ampliação das temáticas em discussão, o que 

foi destacado por muitos dos participantes. 
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Os pôsteres foram apresentados em um único bloco, sendo registrada a ausência de 

um apresentador. O comitê científico esteve presente na apresentação de pôster e observou 

um grande fluxo de pessoas nos mesmos. 

O GTT teve um espaço de avaliação e eleição do novo comitê científico, bem como 

um momento de avaliação geral do GTT no CONBRACE/CONICE, estes momentos foram 

de suma importância para apontar as sugestões para este GTT no próximo biênio. 

O primeiro momento aconteceu no dia 15/09/11, com a participação de, 

aproximadamente, cinquenta participantes. Abaixo um relato inicial: 

Inicialmente, a professora Lívia Brasileiro apresentou novamente os integrantes do 

Comitê Científico do GTT no biênio 2009-2011. Em seguida, destacou que no dia 11/09 

(domingo), foi apresentado à Direção Científica um versão parcial do relatório da Gestão 

do GTT Escola. 

Dentre os itens que constituem essa versão parcial do relatório a professora Lívia 

destacou: 

- A comunicação interna entre a Coordenação do GTT e a Direção Científica e 

Coordenação Nacional dos GTT’s; 

- A comunicação precária entre o GTT e os seus membros da comunidade científica 

(não foi possível produzir um informativo); 

- A participação dos integrantes do comitê científico do GTT Escola nos eventos 

científicos da área (Reunião anual da SBPC – Natal, Congressos Regionais do CBCE e 

demais eventos locais); 

- Dentre as demandas apontadas pela Direção Nacional ao GTT, destaca-se, 

inicialmente, a discussão sobre as Diretrizes Curriculares de EF, entretanto, a professora 

Lívia afirmou que não houve desdobramentos ao longo do período; 

- Dentre as demandas internas e processos de trabalho do GTT destaca-se: 

Discussão do PIBID-EF (informe da inclusão da EF nos novos editais a partir da 

mobilização do GTT e produção de documento específico encaminhado à DN); 

Planejamento do CONBRACE (processo de trabalho que envolveu ações como: SOAC, 

Composição de corpo de pareceristas, recebimentos das submissões de trabalhos, envio dos 

trabalhos aos pareceristas, recebimento dos pareceres, publicação dos pareceres aos autores, 
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composição das mesas temáticas do GTT); Levantamento de documentos relativos à 

memória do GTT escola para apresentação no congresso. 

Em seguida, a professora Lívia informou que estava aberto um tempo para 

considerações e contribuições dos participantes.  

A professora Michele (Bahia) avaliou positivamente a programação do GTT, 

destacando: 

- o significativo aumento do tempo de debate; 

- a qualidade das discussões; 

- não avaliou positivamente a apresentação simultânea de trabalhos em duas salas. 

O professor Olavo (FAE-UFMG/PBH) destacou a realização de uma reunião com 

professores/as de EF da educação básica, no interior da programação do CONBRACE. 

Segundo ele, o grupo apresentou as seguintes demandas:  

- a necessidade de um espaço de socialização das práticas pedagógicas; 

- constituição de espaços de relatos de experiências no âmbito regional; 

- criação de grupos de relatos virtuais; 

- a reivindicação de representação dos componentes desse grupo junto à comissão 

científica do GTT. 

As professoras Lívia e Dinah destacaram a relevância da realização de reuniões 

dessa natureza e justificaram a não presença em função da participação dos integrantes do 

comitê científico do GTT em outras atividades. Além disso, a professora Dinah ressaltou 

que o GTT sempre contemplou entres os integrantes de seu comitê científico professores de 

EF da educação básica, dentre eles: Admir, Claudio Márcio, Angela, dentre outros. 

Em seguida, a professora Marina (UFU) destacou alguns pontos da organização do 

CONBRACE, a saber: 

- comunicação do congresso - pouca clareza 

- espaços - Destacou a importância de valorização do espaço da universidade 

pública, entretanto, os espaços não estavam adequados a realização das atividades; 

- destacou a fragmentação da discussão com a realização de apresentações em duas 

salas pelo GTT; 
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- mesas temáticas – necessidade de articulação com outros GTT’s. As mesas podem 

se constituir em espaços de síntese das discussões ao longo do período que antecede 

o congresso. 

Novamente a professora Michele (Bahia) participou destacando que o CBCE e o 

CONBRACE vêm acompanhando e possibilitando a participação de diferentes estratos da 

comunidade acadêmica: estudantes, professores, acadêmicos, dentre outros. Avalia que os 

critérios de constituição do comitê científico do GTT são legítimos. Ainda destacou que na 

sua percepção houve sim relatos de experiência dentre os trabalhos apresentados na 

programação do GTT. 

O professor Fabrine (Centro Pedagógico UFMG) apontou a necessidade de 

redefinição da ementa do GTT de modo a contemplar novas discussões e apontar uma nova 

dinâmica de trabalho do GTT no CONBRACE. 

A professora Ana Rita (UEPE) destacou a necessidade e possibilidade de evidenciar 

as práticas docentes nos seus respectivos contextos (Estados, Municípios). 

A professora Roseane (UFPE) informou que também participou da reunião dos 

professores/as de EF da educação básica e informou que as discussões contemplaram 

temáticas ainda ausentes do interior do GTT, a saber:  

- impactos da legislação e ordenamentos legais sobre a prática docente; 

- ingerência do CREF/CONFEF sobre as escolas e sistemas; 

- necessidade de construção de estratégias que possibilitem a socialização das 

práticas e experiências pedagógicas produzidas no cotidiano escolar; 

- os impactos do programa “Mais Educação” sobre a EF como componente 

curricular; 

- necessidade de aproximação do GTT à base e representatividade institucional dos 

professores/as de EF. 

A professora Dinah contextualizou o processo de trabalho do GTT Escola nas 

últimas gestões, destacando:  

- a natureza da dinâmica do trabalho do GTT (número de trabalhos aprovados x 

número de trabalhos apresentados); 

- compreende que existe no interior do GTT uma aproximação com os 

professores/as de EF tendo como referência os trabalhos apresentados; 
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- importância dos trabalhos apresentados no periódico “Cadernos de Formação da 

RBCE”; 

- E, por fim, destaca a necessidade de articulação da coordenação geral das 

Secretarias Estaduais do CBCE com os GTTs. 

O professor Bira (Bahia- Alagoinhas) destacou a significativa ampliação do número 

de trabalhos apresentados no GTT. Problematizou o prejuízo do aprofundamento temático 

com a ampliação do número de trabalhos. E problematizou: Como contemplar a 

diversidade e garantir um aprofundamento nas discussões? 

A professora Cássia destacou a organização dos pôsteres no interior da programação 

do GTT. 

Em seguida, a professora Martha (UEBA) apresentou alguns indicativos: 

- necessidade de retomar a discussão sobre a organização de um seminário do GTT 

escola; 

- articular a discussão relativa ao PIBID; 

- reconhecer e dialogar com os diferentes grupos de pesquisa sobre educação física 

escolar. 

A professora Lívia registrou que todas as avaliações e sugestões seriam registradas 

no relatório da gestão para que a nova gestão possa tomá-las como base em suas próximas 

discussões. 

Em seguida, e para finalizar, apontou a necessidade de discussão sobre a 

constituição do novo comitê científico do GTT Escola. Apresentou os critérios adotados 

nas últimas gestões. A partir daí os participantes passaram a fazer suas considerações e 

indicações de professores/as a comporem o novo comitê científico do GTT Escola. 

Finalizamos nossa reunião com 11 membros indicados e aprovados para compor o 

Comitê Científico – 2011/2013, sendo: 

Coordenação: Prof.ª Dr.ª Lívia Tenório Brasileiro - UEPB (passará a ser o Prof. 

Ddo. Admir Soares de Almeida Junior a partir de janeiro de 2012) 

Vice-coordenação: Prof.ª Dr.ª Dinah Vasconcelos Terra – UFF 

Comitê Científico: 

Prof. Ddo. Admir Soares de Almeida Junior – PMBH – PUC MG 

Prof.ª Ms. Angela Rodrigues Luiz – UFG/Jataí 
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Prof.ª Dr.ª Michele Venturini – IFBA/UFBA 

Prof.ª Dr.ª Mariel Ruiz – UNLU/BsAs 

Prof.ª Dr.ª Rosa Malena de A. Carvalho – UFF 

Prof. Dr. Fabiano Bossle - UFRGS 

Prof. Dr. Marcos Neira – USP 

Prof. Ms. Fabrine Silva – CP/UFMG 

Prof.ª Ms. Eliene Lacerda Pereira – SME/GO – FEF/UFG 

 

E no dia 16 de setembro tivemos mais um momento de avaliação, momento este em 

que reforçado muitos dos pontos listados acima e encaminhado a necessidade de: 

- rediscutir o tamanho do congresso; 

- não realização de salas paralelas do GTT em comunicações orais; 

- garantir a continuidade de apresentação dos pôsteres no horário da programação do 

GTT, porém sem diferenciação de texto da comunicação oral; 

- garantia de algum canal de comunicação com os participantes do GTT Escola 

(coletamos uma lista de e.mails); 

- Aproximação das Secretarias Estaduais para articular uma discussão mais próxima 

aos professores das redes de ensino; 

- Participação efetiva nos eventos regionais do CBCE; 

- Atualização sistemática da página do CBCE; 

- Realização de um mapeamento dos grupos de pesquisa de Educação Física escolar 

no Brasil; 

- Construir mesas temáticas com outros GTTs, como realizado em Salvador (2009); 

- Retomar junto ao CBCE, especialmente aos GTTs Políticas Públicas e Formação 

Profissional o debate sobre as Diretrizes Curriculares; 

- Articulação junto aos professores da Educação Básica; 

Dentre outras sugestões, que podem ser recuperadas nos registros individuais dos 

membros da gestão e que servirão de base para a construção da proposta de trabalho da 

gestão 2011/2013. 
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A seguir um pouco do GTT Escola 2011 em imagens: 
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Recife, 25 de outubro de 2011 

 

Gestão 2009/2011 

Coordenadora: Lívia Tenorio Brasileiro  

 

Comitê Científico: 

Admir Soares de Almeida Júnior  
Angela Rodrigues Luiz  

Dinah Vasconcelos Terra 
Eliana Ayoub  

Marcílio Barbosa Mendonça de Souza Júnior 
Martha Benevides da Costa  
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ANEXOS 
 

ANEXO 01 
 
 

 SOBRE O GRUPO DE TRABALHO TEMÁTICO CBCE/ESCOLA 
 

 

Instância organizativa estabelecida a partir do X Conbrace (Goiânia, 1997), os 

GTTs vêm se firmando como espaços fundamentais na estrutura do CBCE, possuindo 

como eixos norteadores a de se configurarem como:  

· pólos aglutinadores de pesquisadores com interesses comuns em temas específicos; 

· pólos de reflexão, produção e difusão de conhecimento acerca do referido tema; 

· pólos sistematizadores do processo de produção de conhecimento com vistas à 

parametrização das ações políticas das instâncias executivas do CBCE. 

Os Grupos de Trabalho Temático têm na gestão 2009/2011 a Coordenação Geral da 

Direção Científica, sob a responsabilidade do Professor Alexandro Andrade.  

Estruturados a partir de uma Coordenação Nacional vinculada a direção científica 

do CBCE – Prof.ª Dr.ª Beleni Salete Grando, e constituído por um coordenador e um 

Comitê Científico, todos eleitos pelos seus participantes por ocasião dos CONBRACEs 

para um mandato de dois anos, são hoje em número de doze. 

O GTT ESCOLA tem como ementa: 

· Estudos sobre a inserção da disciplina curricular, educação física, no âmbito da 

Educação Escolar, do seu ordenamento legal e das distintas perspectivas metodológicas 

animadoras das suas práticas pedagógicas. 

Gestão 2009/2011 

Coordenadora: Lívia Tenório Brasileiro  

Comitê Científico: 

Admir Soares de Almeida Júnior  
Angela Rodrigues Luiz  

Dinah Vasconcelos Terra 
Eliana Ayoub  

Marcílio Barbosa Mendonça de Souza Júnior 
Martha Benevides da Costa  
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ANEXO 02 
 

CARTA CONVITE AOS PARECERISTAS 
 

 
 

Caro(a) Pequisador(a) 
 

O 17º Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE) é um evento 
científico de periodicidade bienal. Constitui-se no maior evento do Colégio Brasileiro de 
Ciências do Esporte (CBCE) e é considerado um dos mais importantes Congressos dentre 
as Sociedades Cientificas da área. E o Congresso Internacional de Ciências do Esporte 
(CONICE), que está na sua quarta experiência, objetiva ampliar seu diálogo internacional 
na perspectiva de estabelecer parcerias e protocolos de cooperação no que diz respeito ao 
incentivo à realização de intercâmbios junto aos grupos de pesquisa, instituições e 
entidades científicas de forma a ampliar as bases da soberania nacional e da cooperação 
internacional.  

Este evento consolidou-se, tanto no cenário nacional quanto latino-americano, em 
decorrência do rigor científico das suas versões anteriores e da credibilidade construída ao 
longo dos mais de 30 anos do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Nesta edição o 
tema é: "Ciência e Compromisso Social: implicações na/da Educação Física & Ciências do 
Esporte".  

O processo de seleção dos trabalhos, nos formatos comunicação oral e pôster, será 
realizado no interior dos 12 Grupos de Trabalhos Temáticos – GTTs. Para tal, os GTTs 
convidam pesquisadores das respectivas áreas a participarem do processo duplo cego de 
avaliação dos trabalhos submetidos até 18 de abril de 2011. Os pareceristas serão 
cadastrados pelo/a coordenador/a do GTT e devem proceder a avaliação dos trabalhos até o 
dia 25 de maio, no Sistema Online de Apoio a Congressos do CBCE – SOAC. 

Neste momento, vimos, por meio desta, convidá-lo/a a participar do corpo de 
pareceristas do GTT Escola. Caso seja possível sua contribuição, solicitamos a confirmação 
através do preenchimento da ficha abaixo. Destacamos que vossa participação como 
parecerista não impede o envio de trabalhos ao congresso, pois a distribuição dos mesmos 
será realizada pelo/a coordenador/a de cada GTT, com a devida atenção para não 
comprometer sua submissão. 

Em breve, enviaremos mais informações sobre o processo de avaliação e de acesso e 
cadastro no SOAC. 
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Certos de contarmos com a sua importante colaboração, ficamos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos. 

Recife, 11 de março de 2011. 

Profª. Drª. Lívia Tenório Brasileiro 
GTT Escola – CBCE 

http://www.conbrace.org.br 
 
 
 

FICHA PARECERISTA GTT ESCOLA – CBCE 
 

Nome  

Titulação  

Endereço  

E.mail  

Telefones  

Instituição  

Temas de 

Pesquisa 

 

Sócio do CBCE (   ) sim     (    ) não 

Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos 

informe o evento e o ano: 

 

(  ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando ___ trabalhos inscritos no XVII 

CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

_____________, ___/___/2011 
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ANEXO 03 

CORPO DE PARECERISTA GTT ESCOLA – CBCE – 2011 
 

 

Angela Rodrigues Luiz – MG - Ms 
Nome  Angela Rodrigues Luiz 
Titulação  Mestre em Educação 
Endereço  Alameda Bladilei Alves Cardoso,685 Jardim das Palmeiras II - 

Uberlândia-MG 
E.mail  angela_rodriguesluiz@yahoo.com.br 
Telefones  (64) 81012389/ (64) 3606 8309 
Instituição  Universidade Federal de Goiás 
Temas de Pesquisa  Formação de Professores de Educação Física; Educação Física 

Infantil; Currículo e Educação Física; Estágio e Educação Física 
Sócio do CBCE ( X) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: FALTA 2009 
(X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 5_ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

_Jataí_, 12/03/2011  
  

Dinah Vasconcellos Terra – RJ – Dr 
Nome Dinah Vasconcellos Terra 
Titulação Doutorado 
Endereço Rua Dionísio Erthal, nº 69 Bloco 3 Apt. 1005 – Santa Rosa – Niterói – 

RJ – CEP: 24240-020 
E.mail dv.terra@terra.com.br 
Telefones 21- 7863-0666  

21- 36832146 
Instituição Universidade Federal Fluminense 
Temas de Pesquisa Metodologia de Ensino; planejamento e currículo; conteúdos de 

ensino. 
Sócio do CBCE ( X ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 2009. 
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 10 trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Niterói, 14/03/2011 
 

Eliana Ayoub – SP – Dr 
Nome ELIANA AYOUB 

Titulação DOUTORA 

Endereço Rua Aldo Grigol, 122, Chácara Santa Margarida 
Campinas/SP   CEP-13085-400 

E.mail eayoub@terra.com.br 
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Telefones (19)33075857 ou (19) 92462692 

Instituição UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

Temas de Pesquisa Educação Física Escolar, Ginástica Geral, Ritmo e Expressão, Formação de 
Professores/As,  

Sócio do CBCE ( X  ) sim     (    ) não 

Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o evento 
e o ano: não tenho  

( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 3 trabalhos inscritos no XVII CONBRACE e 
IV CONICE, em maio de 2011. 

Campinas, 05/04/2011  

 

Lívia Tenorio Brasileiro – PE – Dr 
Nome  Lívia Tenório Brasileiro 
Titulação  Doutora em Educação 
Endereço  Rua Setubal, 1256, apt.101 – Boa Viagem – Recife/PE – 51.030-010 
E.mail livtb@hotmail.com 

Telefones  (81) 8807 1106 
Instituição  Universidade Estadual da Paraíba 
Temas de Pesquisa  Prática Pedagógica; Educação Física Escolar: Dança 
Sócio do CBCE ( X) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
(X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Recife, 16/03/2011 
 
Martha Benevides – BA - Dda 
Nome Martha Benevides 
Titulação  Mestre 
Endereço   
E.mail  
Telefones  
Instituição UNEB 
Temas de Pesquisa  
Sócio do CBCE ( X) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
(X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Salvador,     /     /2011 
 
Admir Soares de Almeida Junior  – MG - Ddo 
Nome  Admir Soares de Almeida Junior 
Titulação Mestre em Educação 
Endereço Manoel Miranda, 282, Apto. 201 União CEP. 31170.440 
E.mail admirsoares@yahoo.com.br  admir@uai.com.br 
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Telefones (31) 3486.6906  (31) 9804.8017 
Instituição Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte e PUC-MINAS 
Temas de Pesquisa Saberes Docentes, Prática Pedagógica em EF, Narrativas, Formação 

continuada/desenvolvimento profissional em EF. 
Sócio do CBCE ( X) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
(X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Belo Horizonte,    /    /2011 
 
 
Marcílio Barbosa Mendonça de Souza Júnior – PE – Dr 
Nome Marcílio Barbosa Mendonça de Souza Júnior 
Titulação Doutor em Educação - UFPE 
Endereço Av. 17 de agosto, 1869/302ª, Casa Forte – Recife – PE  
E.mail m.souzajr@uol.com.br 
Telefones (81) 87231996, 32655383 
Instituição UPE e UFRPE 
Temas de Pesquisa Metodologia do ensino e da pesquisa, currículo, avaliação, didática 
Sócio do CBCE (X) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando ___ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Recife, 14/03/2011 
 
Ana Rachel Mendes Gontijo Mazoni – MG – MS 
Nome  ANA RACHEL GONTIJO MAZONI 
Titulação  MESTRE EM EDUCAÇÃO - UFMG 
Endereço  R. CONSELHEIRO LAFAIETE, 1925/1002 
E.mail  rachel@actar.com.br 
Telefones  (31) 33476510 / 97431065 
Instituição  UEMG - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Temas de Pesquisa  EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA, , POLÍTICAS EDUCACIONAIS, CORPOREIDADE E 
EDUCAÇÃO 

Sócio do CBCE ( X  ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando ___ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011.            _____________, ___/___/2011  

 
Anegleyce Teodoro Rodrigues – GO – Dda 
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Nome Anegleyce Teodoro Rodrigues 
Titulação Doutora (após 15 de abril) 
Endereço Rua 238 n.516 apto 1702 st. Leste Universitário Goiânia Goiás CEP: 

74603240 
E.mail teodoro.fef@gmail.com 
Telefones 62 32055016 62 81663291 
Instituição FEF/UFG 
Temas de 
Pesquisa 

Filosofia da educação física escolar; política educacional; cultura; 
organização do trabalho pedagógico, metodologias de ensino; teorias 
pedagógicas, currículo escolar; pesquisa educacional   

Sócio do CBCE ( x  ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
( x ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 4 trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Goiânia,30/03/2011 
 
Ana Rita Lorenzini – PE – Dda 
Nome  Ana Rita Lorenzini 
Titulação  Especialista em Ed.Fís / Doutoranda em Educação na UFBA. 
Endereço  Rua Lopes de Carvalho, nº 72, Aptº 1202 - Madalena - Recife -PE. 

CEP 50610-170 
E.mail  arita@globo.com 
Telefones  81 8824 9669 
Instituição  ESEF/UPE e FACULDADE ASCES 
Temas de Pesquisa  PRÁTICA PEDAGÓGICA; CICLOS DE APRENDIZAGEM; 

CONTEÚDOS DA ED. FÍSICA 
Sócio do CBCE (  X ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando _03__ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

______RECIFE_______, __13_/_03__/2011  
 
Antonio Carlos Moraes – ES – Dr 
Nome  Antonio Carlos Moraes 
Titulação  Doutor 
Endereço  Rua Rio Tietê, 07. Hélio Ferraz. Serra-ES 
E.mail  moraes_2002@yahoo.com.br 
Telefones  27-40097812 
Instituição  UFES 
Temas de Pesquisa  Ensino Médio, Dança na Escola, Folclore e Cultura Popular. 
Sócio do CBCE (  x ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
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(x  ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando ___ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

_Vitória, 31/03/2011  
  

Cláudio Lucena de Souza - BA – MS 
Nome Cláudio Lucena de Souza 
Titulação Mestre em Educação Física 
Endereço R. Dr. Rômulo Serrano 109; Ap. 1002; Rio Vermelho; Salvador/BA; 

CEP 40220-005. 
E.mail claudiolucenadesouza@gmail.com  

Telefones (71) 33342681; 91666262 
Instituição Universidade Estadual de Feira de Santana - BA 
Temas de 
Pesquisa 

Educação Física Escolar; Esporte Escolar; Jogos e brincadeiras; 
Futebol; Cultura Popular; Formação Docente. 

Sócio do CBCE ( X ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
(X) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 10 trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Salvador, 16/03/2011 
 

Cláudio Márcio Oliveira – MG - Ms 
Nome CLÁUDIO MÁRCIO OLIVEIRA 
Titulação DOUTOR EM EDUCAÇÃO - UFMG 
Endereço RUA PAULO PIEDADE CAMPOS 705, APTO 313 BLOCO A3 

BAIRRO ESTORIL BELO HORIZONTE-MG CEP 30494-060 
E.mail clamoliv1974@hotmail.com 
Telefones (31) 8522-6620/ (31) 3313-4490 
Instituição REDE MUNICIPAL DE EEDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE 

(RMBH) e CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SETE LAGOAS 
(UNIFEMM) 

Temas de Pesquisa Educação de Jovens e Adultos, Tempos e Espaços Escolares, 
Metodologia de Ensino na Educação Física, Esporte e Educação 
Física Escolar, Educação Física e identidades geracionais, Educação 
física e forma escolar, Educação e Cidade 

Sócio do CBCE ( X  ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 10 trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Belo Horizonte, 12/03/2011 
 

Cleomar Ferreira Gomes – Dr – MT 
Nome   Cleomar Ferreira Gomes  
Titulação   Phd. em Educação  
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Endereço   rua 9, 273, casa 7  
E.mail   gomescleo@yahoo.com.br  
Telefones   (65) 8123-0009  
Instituição   UFMT  
Temas de Pesquisa   Corporeidade e Ludicidade Escolar  
Sócio do CBCE  ( X) sim     (    ) não  
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:    
( X) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando os trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011.  

Cuiabá, 30/03/2011   
 
Doris Nobrega Laurentino – PB – Ms 
Nome  Dóris Nóbrega de Andrade Laurentino 
Titulação  Mestre 
Endereço  Rua Maria de Lourdes Crispim Lima, 116 – Bairro Universitário – 

CEP 58429-020 – Campina Grande-PB 
E.mail  laurentinomelo@ig.com.br 
Telefones  (83) 33335725/33153456/99715125 
Instituição  Universidade Estadual da Paraíba – CCBS/Departamento de 

Educação Física 
Temas de 
Pesquisa 

 Recreação e Lazer. Currículo. Atividade Física e Promoção de Saúde. 

Sócio do CBCE (   ) sim     (  X  ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando ___ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Campina Grande,25/03/2011  
 

Eliene Lopes Faria – MG – Ms 
Nome Eliene Lopes Faria 
Titulação Doutora 
Endereço Rua Bento Mendes Castanheira 370 ap.102 - Dona Clara, Belo 

Horizonte/MG CEP 31 260-270 
E.mail eliene.faria@bol.com.br 
Telefones (31) 2511 0013    (31) 9615 7784 
Instituição UFMG 
Temas de Pesquisa Aprendizagem 
Sócio do CBCE ( X ) sim     () não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 06 trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Belo Horizonte, 14/03/2011 
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Eduardo Jorge Silva – PE – Ms 
Nome Eduardo Jorge Souza da silva 
Titulação Mestre – Educação /UFPE 
Endereço Estrada do Arraial, nº 3638, Aptº 302/b – Ed. Bom Jesus, Bairro: Casa 

Amarela, Recife, CEP: 52070-230. 
E.mail dudasport@gmail.com 
Telefones (81) 3267 90 77 

(81) 9224 5028 
Instituição Faculdade Salesiana do Nordeste 
Temas de Pesquisa A Educação Física e a Avaliação na Educação Básica. 

A Educação Física como Proposta Curricular na Educação Básica. 
A Educação Física e o Conhecimento Jogo (Abordagem Histórico-
Cultural). 
A Educação Física e o Conhecimento Esporte (Abordagem na Teoria 
dos Esportes Coletivos de Invasão). 

Sócio do CBCE (   ) sim     (  x ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
(x) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 03 (três) trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Recife, 13/03/2011 
 
Fabrine Leonard Silva – MG – Ms 
Nome  FABRINE LEONARD SILVA 
Titulação  MESTRADO 
Endereço  RUA LIVRAMENTO 275 AP308 ALTO DOS PINHEIROS CEP 

30530-590 
E.mail  fabrines@hotmail.com 
Telefones  31.97454195 
Instituição  CENTRO PEDAGÓGICO UFMG 
Temas de Pesquisa  EDUCACAO FISICA ESCOLAR (ENSINO, METODOLOGIAS 

DE ENSINO, EF COMPONENTE CURRICULAR) 
Sócio do CBCE (   ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 10 trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

BELO HORIZONTE, 13/03/2011 
 
Fabio Bagé – SC – Dr 
Nome  FABIO MACHADO PINTO 
Titulação  MESTRE 
Endereço  RUA DOS EUCALIPTOS, 1070 
E.mail  fabiobage@yahoo.com.br 
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Telefones  48 91630261 OU 48 33382707 
Instituição  UFSC 
Temas de Pesquisa  RELACAO COM O SABER, PRATICAS CORPORAIS, 

ESCOLARIDADE, SOCIALIZACAO, APRENDIZAGEM, 
DIDATICA, METODOLOGIA DE ENSINO, ATIVIDADE 
PEDAGOGICA 

Sócio do CBCE ( X  ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando os trabalhos inscritos que me forem 
enviados referentes ao XVII CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Florianopolis, 13/03/2011  
  
Fabiano  Santos - PR –  
Nome  Fabiano Antonio dos Santos 
Titulação  Doutorando Educação 
Endereço  Rua Eugenio Cunha, 444 Apto 12 Bloco A4. Corumbá, MS. CEP. 79 

304-031 
E.mail  fabi_santos78@terra.com.br 
Telefones  67 - 81311531 
Instituição   
Temas de Pesquisa  Políticas educacionais; formação profissional; currículo;  
Sócio do CBCE (  X) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
(  ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando ___ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

_____________, ___/___/2011  
 
Gislene Alves do Amaral – MG – Dda 
Nome  GISLENE ALVES DO AMARAL 
Titulação  MESTRE 
Endereço  RUA PROF. MARIA ALVES CASTILHO 1621 

UBERLANDIA/MG 
E.mail  giamaral1@uol.com.br 
Telefones  34 3237 3170 - 9161 7600 
Instituição  UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 
Temas de Pesquisa  CURRICULO, PLANEJAMENTO DE ENSINO, FORMAÇAO 

CONTINUADA 
Sócio do CBCE (  X ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: XVI CONBRACE e V CONICE (2009); XV CONBRACE e IX CONICE 
(2007) 
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando _5__ trabalhos inscritos no XVII 
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CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 
UBERLANDIA, 13/03/2011  

 
Gilbert de Oliveira Santos – SP - Dda 
Nome GILBERT DE OLIVEIRA SANTOS 
Titulação MESTRE EM EDUCAÇÃO 
Endereço R. JOÃO BAPTISTA DALMÉDICO, 682 B PARQUE CEASA   

CAMPINAS-SP  CEP 13082-660 
E.mail gilbertdeoliveirasantos@gmail.com 
Telefones (019) 33879894 
Instituição UFVJM 
Temas de 
Pesquisa 

Artes Marciais, Capoeira 

Sócio do CBCE (   ) sim     (  x  ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
(x) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 02 trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Campinas, 14/03/2011 
 

Henrique Gerson Kohl – PE – Ms 
Nome Henrique Gerson Kohl 
Titulação Doutorando em Educação-UFPE 
Endereço Rua Osório Borba n.224, Piedade, Jaboatão dos Guararapes-PE. CEP. 

54400-120. 
E.mail profhenriquekohl@hotmail.com 
Telefones (81)9949-4101 
Instituição Universidade Federal de Pernambuco 
Temas de 
Pesquisa 

Capoeira; 
Conteúdo Lutas; 
Ludicidade; 
Conteúdo Jogos; 
Maculelê; 
O Novo ENEM. 

Sócio do CBCE (X) sim     (   ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
(X) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 08 (oito) trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

_____________, 13/03/2011 
 
Iara Regina Damiani – SC – Dr 
Nome  IARA REGINA DAMIANI 
Titulação  DOUTORA EM HISTÓRIA 
Endereço  ROD. AMARO A. VIEIRA 2797, AP 502 C, CEP 88034-102-

BAIRRO ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS/SC 
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E.mail iarard@bol.com.br 
Telefones  48- 32334137 e 99149092 
Instituição NEPEF/UFSC 
Temas de Pesquisa  EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
Sócio do CBCE (  X ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
(  X) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 04___ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

FLORRIPA____________, _30__/_03__/2011   
José Alfredo Oliveira Debortoli – MG – Dr 
Nome José Alfredo Oliveira Debortoli 
Titulação Doutorado em Educação 
Endereço Rua Orlando Lima Melo, 653 – Xangri-lá – Contagem - MG 
E.mail dbortoli@eeffto.ufmg.br 
Telefones 3409 2333 e 2409 2340 
Instituição Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional - 

UFMG 
Temas de Pesquisa Infância, Cultura, Educação. 
Sócio do CBCE ( X  ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 08 (oito) trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Belo Horizonte, 01/04/2011 
 
José Ângelo Gariglio – MG – Dr 
Nome José Ângelo Gariglio 
Titulação Doutor me Educação 
Endereço Rua Cachoeira do Campo 324 apto. 502 – Calfate – BH – MG 

CEP: 30480180 
E.mail angelogariglio@hotmail.com 
Telefones 3133132175 ou 3188935555 
Instituição UFMG 
Temas de 
Pesquisa 

Currículo; Formação de Professores 

Sócio do CBCE (   ) sim     (  X  ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando _4_ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

_____________, 17/03/2011 
 
Jose Pereira de Melo – RN – Dr 
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Nome José Pereira de Melo 
Titulação Doutor 
Endereço Rua Tarcísio Galvão, 1951 – Nova Descoberta – Natal/RN 

CEP: 59056-510 
E.mail melo@digi.com.br 
Telefones (84) 3215-3450 ou 9963-1226 
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN  
Temas de Pesquisa Educação física escolar 

Pedagogia do esporte na escola 
Sócio do CBCE (X) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 10 trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Natal/RN,17 de março de 2011 
 
Luciana Marcassa Pedrosa – SC – Dr 
Nome  Luciana Pedrosa Marcassa 
Titulação  Doutora em Educação 
Endereço  Av. Deputado Antônio Edu Vieira, 516, apt.205/C, Pantanal, 

Florianópolis - SC. 88040-001 
E.mail  lumarcassa@hotmail.com 
Telefones  48-91667257 
Instituição Departamento de Metodologia do Ensino, Centro de Ciências da 

Educação, Universidade Federal de Santa Catarina 
Temas de Pesquisa  Teoria e Prática Pedagógica da Educação Física; Escolarização de 

Crianças e Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social. 
Sócio do CBCE ( X  ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
( x ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando _até 05__ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Florianópolis, 15/03/2011  
  

 Luzia Antônia de Paula Silva – GO – Ms 
Nome: LUZIA ANTÔNIA DE PAULA SILVA 
Titulação: mestrado 
Endereço: Rua R-45 Qd. 44 Lt.32 Conjunto Itatiaia I - Goiânia/Go 
E.mail: luzia.paulasilva@gmail.com 
Telefones: (62) 3205 4496 / 91639051  
Instituição: Rede Municipal de Educação de Goiânia  
Temas de Pesquisa: Educação Física Escolar, Educação Infantil  
Sócio do CBCE( x  ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
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( x ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando _04__ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 
Goiânia, 31 de março de 2011.  
 
Marcos Garcia Neira 
Nome Marcos Garcia Neira 
Titulação Doutor 
Endereço Av. Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia, 240 – 144/03 
E.mail mgneira@usp.br 
Telefones (11) 35891842 ou (11) 8132-1182 
Instituição Faculdade de Educação da USP 
Temas de Pesquisa Prática pedagógica da Educação Física, currículo e formação de 

professores 
Sócio do CBCE ( X  ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 03 trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

São Paulo, 12/04/2011 
 
Maria Cecília Camargo Günther – RS – Dr 
Nome   Maria Cecília Camargo Günther  
Titulação   Doutorado  
Endereço   rua das Congonhas 80   CEP - 97105-050  
E.mail   mceciliacg@yahoo.com.br  
Telefones   (55) 3025.7238 ou (55) 9975.3697  
Instituição   Universidade Federal de Santa Maria  
Temas de Pesquisa   Formação de professores e prática pedagógica  
Sócio do CBCE  ( X  ) sim     (    ) não  
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:    
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 05 trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011.  

Santa Maria, 01/04/2011  
Marina Ferreira de Souza Antunes – MG – Ms 
Nome: Marina Ferreira de Souza Antunes 
Titulação: Mestre 
Endereço: Rua Izaura Augusta Pereira, 286, bairro Santa Monica, Uberlândia MG 
CEP: 38408-192 
E.mail: marina@faefi.ufu.br 
Telefones: 34- 99921131 
Instituição: Universidade Federal de Uberlândia 
Temas de Pesquisa: Ed. Física Escolar, políticas públicas educacionais, 
formacao de professores 
Sócio do CBCE ( X ) sim ( ) não 
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Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos 
informe o evento e o ano: já recebi todos os certificados. 
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 03 trabalhos inscritos no 
XVII CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 
Uberlândia, 14/03/2011 
 
Marina Hisa Matsumoto – SP - Dda 
Nome   Marina Hisa Matsumoto 
Titulação   Mestrado 
Endereço   Bairro do Serrano, São Bento do Sapucaí, SP CEP 12490 000 
E.mail   marinahisa@yahoo.com.br 
Telefones   12-81624444 
Instituição   Faculdade de Educação - Unicamp 
Temas de Pesquisa   Prática de ensino, linguagem, educação física escolar 
Sócio do CBCE (   ) sim     (  X  ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando __3_ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

_São Bento do Sapucaí_, _14_/_03_/2011  
   

Maria Conceiçao dos Santos – AP – MS 
Nome MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COSTA 
Titulação MESTRE EM CIÊNCIA DA MOTRICIDADE HUMANA 
Endereço RUA IGARAPÉ-AÇU, N.24, APTO 203, CONJ.MÉDICE II, 

BAIRRO MARAMBAIA – BELÉM/PA 
E.mail CONCYSANTOS19@YAHOO.COM.BR 
Telefones 91-8128-7402 
Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Temas de 
Pesquisa 

COTIDIANO ESCOLAR; EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR; 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; PRÁTICA PEDAGÓGICA 
NA ESCOLA. 

Sócio do CBCE (  X ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 03 trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

BELÉM, 13/03/2011 
 
Maria da Socorro dos Santos Mendonça – AP – MS 
 Nome MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MENDONÇA 
Titulação   MESTRADO 
Endereço   AV ACELINO DE LEÃO, 608, B. TREM 
E.mail   MARIAMENDONCAAP@YAHOO.COM.BR 
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Telefones   (96)M 3223-1935 / (96) 8803-0501 
Instituição   UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
Temas de 
Pesquisa 

 Educação Física escolar, Formação profissional e planejamento. 

Sócio do CBCE (X) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
(X) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 03 trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Macapá, 14/março/2011  
   

Maria Goretti Lisboa – PB – Dr 
Nome Maria Goretti da Cunha Lisboa 
Titulação Doutora 
Endereço Rua Antônio Francisco do Bú, 131, bloco 12 A, Atpº 101, Campina 

Grande-PB, CEP: 58.410-570 
E.mail gorettilisboa@hotmail.com 

gorettilisboa@ccbs.uepb.edu.br 
Telefones (83) 9145-6469 
Instituição Universidade Estadual da Paraíba - UEPB 
Temas de 
Pesquisa 

Educação Física Escola, Envelhecimento humano 

Sócio do CBCE (   ) sim     (  x  ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
( x ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando ___ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Campina Grande, 13/03/2011 
 
Nara Rejane Cruz de Oliveira – SP – Dda  
Nome  NARA REJANE CRUZ DE OLIVEIRA 
Titulação  DOUTORA 
Endereço  PÇA JOAQUIM MURTINHO, N. 25 APTO 24 EMBARÉ - 

SANTOS/SP   CEP:11040-245 
E.mail  nararejane@terra.com.br e nara.rejane@unifesp.br  
Telefones  13- 33077935 e 11-70181830  
Instituição  UNIFESP – CAMPUS BAIXADA SANTISTA 
Temas de Pesquisa  INFÂNCIA, EDUCAÇÃO INFANTIL, GINÁSTICA. 
Sócio do CBCE (  ) sim     (  x  ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 3 trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Santos/SP, 18/03/2011  
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Neyse Luz Muniz – RJ – Ms 
Nome Neyse Luz Muniz 
Titulação Mestre 
Endereço Rua Doutor Souza Soares nº 41 
E.mail neysemuniz@globo.com 
Telefones (21) 26272572 
Instituição Universidade Federal Fluminense 
Temas de Pesquisa Educação Física Escolar 

Educação Física e Mídia 
Formação em Educação Física 

Sócio do CBCE ( X  ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando ___ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Niterói, 11/04/2011 
 
Nelson Andrade Figueiredo – ES – Dr 
Nome Nelson Figueiredo de Andrade Filho 
Titulação Doutor 
Endereço Rua Dr. Moacyr Gonçalves, 297 – Ap. 203 B – Jd. Da Penha, Vitória, 

ES. CEP: 29060-445 
E.mail nelsonfaf@hotmail.com 
Telefones (27) 9913-8671 – 3224-6651 – 4009-2625 (DG) 
Instituição Universidade Federal do Espírito Santo 
Temas de Pesquisa Formação de Professores 

Educação Física na Educação Infantil 
Sócio do CBCE (x) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
(x) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando ___ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Vitória, 13/03/2011 
 
Nestor Pérsio – GO - Ms  
Nome  Nestor Persio Alvim Agricola 
Titulação  Mestre 
Endereço  rua palestina 764, Jardim Rio Claro, Jataí GO 
E.mail  nestoralvim@hotmail.com 
Telefones  (64)3631 4391   (64)9223 3809 
Instituição  UFG 
Temas de Pesquisa  sociologia e antropologia do esporte; esporte escolar; metodologia de 

ensino dos esportes 
Sócio do CBCE (   ) sim     ( X) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
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evento e o ano: 
 No conbrace 2009 fui parecerista de 6 trabalhos, 4 posteres e 2 artigos completos e não 
recebi nenhum certificado. tenho os 6 arquivos guardados que comprovam minha 
participação 
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando  2 trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

__Jataí, 31/03/2011  
 
Paula Cristina da Costa Silva – ES – Dr 
Nome Paula Cristina da Costa Silva 
Titulação Doutora 
Endereço R. Prof. Elpídio Pimentel, 401 – AP. 202 – Jd. da Penha - Vitória/ES 
E.mail letpau@yahoo.com.br 
Telefones (27) 97010779 ou 4009.7812 
Instituição Universidade Federal do Espírito Santo 
Temas de Pesquisa capoeira, ginástica, ensino-aprendizado da capoeira, ensino-

aprendizado da ginástica 
Sócio do CBCE (X) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
(  ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando ___ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Vitória, 17/03/2011 
 
Patrícia Belchior de Oliveira Lacerda – MG - Ms 
Nome PATRÍCIA BELCHIOR DE OLIVEIRA LACERDA 
Titulação MESTRE 
Endereço RUA DA MAÇÃ, 265 - PACAEMBU 
E.mail pbolacerda@yahoo.com.br 
Telefones (34) 3255.9695 – (34) 9124.1720 
Instituição Prefeitura Municipal de Uberlândia/Secretaria Municipal de Educação 
Temas de Pesquisa Formação e Planejamento Escolar do docente de Ed. Física; Inclusão 

de alunos com deficiência nas aulas de Educação Física 
Sócio do CBCE ( X ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
( x ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 05 trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Uberlândia, 12/03/2011 
 

Rosane Maria Kreusburg Molina – RS – Dr 
Nome Rosane Kreusburg Molina 
Titulação Doutora Ciências da Educação 
Endereço Rua Dona Laura, 782/704 

CEP 90430-090   Porto Alegre/RS 
E.mail rmolina@unisinos.br 
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rosanemolina@yahoo.com.br 
Telefones (51) 33 21 48 66 

(51) 92 69 00 13 
Instituição Universidade do Vale do Rio dos Sinos -UNISINOS 
Temas de Pesquisa Políticas educacionais no contexto da prática, micropolítica da escola, 

projeto político-pedagógico, entre outros. 
Sócio do CBCE (X) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: 
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando ___ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Porto Alegre, 14/março/2011 
 
Rosa Malena – RJ – Drª 
Nome  Rosa Malena de Araújo Carvalho  
Titulação  Doutora em Educação  
Endereço  Rua Senador Vergueiro, 219/906b – Flamengo. 

Rj/RJ  
E.mail  rosamalena@vm.uff.br  
Telefones  (21) 96926497  
Instituição  Instituto de Educação Física da UFF  
Temas de Pesquisa  Corporeidades, EJA, Cotidianos Escolares, 

Ludicidade  
Sócio do CBCE  ( X ) sim ( ) não  
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando __05_ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011.  
Rio de Janeiro , 17 /03/2011 
 
Roseane Soares Almeida – PE – Dr 
Nome ROSEANE SOARES ALMEIDA 
Titulação DOUTORA 
Endereço RUA BARÃO DE SANTO ÂNGELO, 55 AP 301/B PINA RECIFE 

PE CEP 51110-180 
E.mail roseanesalmeida@hotmail.com 
Telefones 81-30341715/91112666 
Instituição UFPE/FASNE 
Temas de 
Pesquisa 

ORGANIZAÇAO DO TRABALHO PEDAGÓGICO/PRÁTICA 
PEDAGÓGICA/EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR/FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Sócio do CBCE ( X  ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano: CONBRACE 2005 
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 05 trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 
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RECIFE,22/03/2011 
 
Sérgio Inácio Nunes – MG - Ms 
Nome  Sérgio Inácio Nunes 
Titulação  Mestre 
Endereço  Av. 31, 599, apto 313 
E.mail  sergionu@hotmail.com 
Telefones  34-9917-3157 
Instituição  Universidade Federal de Uberlândia 
Temas de Pesquisa  Metodologia de ensino, planejamento em Educação Física 
Sócio do CBCE (   ) sim     (  x ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
( x) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando 05 trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

Ituiutaba, 20/03/2011  
  
Tarcisio Mauro Vago – MG – Dr 
Nome  TARCÍSIO MAURO VAGO 
Titulação  DOUTOR EM EDUCAÇÃO 
Endereço  RUA ESTANISLAU FERNANDES, 197, BAIRRO OURO PRETO; 

31340-130 BELO HORIZONTE- MG 
 E.mail  tmvago@gmail.com 
Telefones  (31) 3498 40 93  e 8751 40 93 
Instituição  UFMG 
Temas de Pesquisa  HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA; EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

ESCOLA;  
 Sócio do CBCE ( X  ) sim     (    ) não 
Caso tenha algum certificado de parecerista pendente com o CBCE por favor nos informe o 
evento e o ano:  
( X ) Aceito ser parecerista do GTT Escola, avaliando _10__ trabalhos inscritos no XVII 
CONBRACE e IV CONICE, em maio de 2011. 

BH, 13 /03/2011  
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ANEXO 04 
 

NORMAS E PRAZOS DE SUBMISSÃO 
 
 
 

1. Os trabalhos poderão ser apresentados em dois formatos: comunicação oral e pôster. 
2. Cada participante deverá indicar o formato escolhido para o trabalho. Em nenhuma 

hipótese haverá aproveitamento de trabalho em formato diferente do indicado 
pelo(a) autor(a).  

3. Independentemente do formato, cada participante poderá enviar no máximo 02 
(dois) trabalhos como autor(a) e/ou co-autor(a).  

4. O encaminhamento de trabalhos, para análise, só será efetivado após inscrição no 
evento por, pelo menos, um dos autores/co-autores.  

5. O(a) autor(a) deverá indicar apenas um Grupo de Trabalho Temático (GTT) ao qual 
submeterá o trabalho à apreciação. Os trabalhos serão avaliados segundo os 
seguintes critérios: adequação ao tema do GTT (clique aqui para ler as ementas dos 
GTT's); consistência argumentativa; diálogo com a literatura; qualidade da escrita e 
formato conforme as normas de submissão.  

6. Dimensões do trabalho:  
- Comunicação Oral: Mínimo de 20.000 (vinte mil) e máximo de 40.000 (quarenta 
mil) caracteres, incluindo-se neste cômputo o título, os espaços, as notas e as 
referências.  
- Pôster: Mínimo de 10.000 (dez mil) e máximo de 20.000 (vinte mil) caracteres, 
incluindo-se neste cômputo o título, os espaços, as notas e as referências.  

7. Em quaisquer dos formatos as inscrições serão realizadas na Plataforma Eletrônica 
de Apoio a Congressos | SOAC (clique aqui para abrir a plataforma SOAC). Siga 
exatamente os passos indicados no TUTORIAL para realizar corretamente sua 
submissão;  

8. Certifique-se que seus 2 arquivos, seguem os formatos indicados abaixo:  
a. Software para edição: Word 6.0 for Windows (ou superior); caso deseje, 

voce pode utilzar o BrOficce ou Mac, mas deve salvar o arquivo em formato 
'.doc';  

b. Formato da página: papel A4, com margens superior, inferior e direita de 2,5 
cm e esquerda de 3,0 cm;  

c. Fonte: Times New Roman, tamanho 12, espaço simples;  
d. O arquivo com o texto completo, tanto para comunicação oral como para 

pôster deverá conter:  
� Título em caixa alta, centralizado;  
� Resumos em Português, Inglês e espanhol (obrigatórios), contendo, cada 

um deles, no máximo 200 (duzentas) palavras, em itálico, inseridos dois 
espaços abaixo do título e com dois espaços entre os resumos.  

� Elementos textuais.  
� Referências conforme às normas da ABNT (Para exemplos, recomendamos 

a observação das normas bibliográfica da RBCE www.rbceonline.org.br);  
- Texto completo (Documento de Submissão)em Português ou Inglês ou 
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Espanhol, com título, notas e referências, sem a identificação de autoria. Não 
há necessidade de resumos e palavras-chave. Este é o arquivo para avaliação 
dos pareceristas, qualquer identificação no texto, o mesmo será 
automaticamente reprovado.  
- No item Documento suplementar  enviar o texto completo em Português ou 
Inglês ou Espanhol, com título, notas, referências, resumos em Português, 
Inglês e Espanhol e palavras-chave (nos três idiomas), com a identificação de 
autoria e ao final indicar endereço, e-mail e recurso tecnológico necessário 
para Comunicação Oral. Este será o arquivo a ser publicado nos anais, caso o 
mesmo seja aprovado.  

 Itens a serem contemplados na confecção e apresentação do pôster:  
- Dimensão: 90cm (altura) x 60cm (largura);  
- Conteúdo: título, autoria, instituição, justificativa, objetivos, metodologia, 
resultados (quando for o caso), conclusões (quando for o caso), referências;  
- O pôster deverá ser afixado e recolhido de acordo com as orientações da 
organização do evento e, para ser considerado apresentado, pelo menos um 
dos(as) autores(as) deverá permanecer junto ao trabalho durante toda a duração 
da sessão.  
- A comissão organizadora e a comissão científica não se responsabilizarão por 
eventuais problemas (inclusive vírus) que impeçam a abertura dos arquivos.  

Observações finais: 
a. Antes de enviar seu trabalho, prepare os arquivos separados, conforme as normas, 

para evitar sua reprovação automática.  
b. O não cumprimento rigoroso das normas para inscrição do trabalho implicará na 

desconsideração do mesmo pela comissão científica.  
c. O conteúdo dos trabalhos, assim como dos seus respectivos resumos, serão de total 

responsabilidade dos(as) autores(as), sendo que não será realizada, por parte da 
organização do evento, qualquer tipo de revisão.  

d. Os trabalhos deverão obedecer as novas normas gramaticais da Língua Portuguesa 
em vigor desde 1º de Janeiro de 2009.  

e. A não seleção do trabalho não implicará em devolução do valor de inscrição.  
f. O material aceito para apresentação e/ou publicação será utilizado em sua versão 

original, ou seja, os arquivos enviados não são passíveis de substituição e/ou 
modificações pôsteriores.  

g. O período de inscrições dos trabalhos será de 1º de fevereiro à 18 de abril de 2011. 
h. Caso a organização identifique o envio de um terceiro trabalho, e outro(s) 

subsequente(s) por um mesmo autor/co-autor, tais trabalhos serão desconsiderados. 
O sistema on-line (SOAC) de inscrição indica a data e o horário de envio de cada 
trabalho.  

i. Apenas os trabalhos aprovados e efetivamente apresentados por um de seus autores, 
serão disponibilizados nos anais eletrônicos do evento e receberão certificado de 
apresentação.  

j. Os trabalhos deverão ser apresentados por autores inscritos no evento.  
Em caso de qualquer dúvida escreva uma mensagem para conbrace2011@cbce.org.br ou 
entre em contato através do telefone +55 (51) 3308 - 5838. 
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ANEXO 05 

CARTA DE ORIENTAÇÃO – TUTORIAL 

 

Entro em contato para informar que vamos iniciar o processo de avaliação dos 

trabalhos do CONBRACE. Os prazos foram alterados devido a ampliação do prazo de 

inscrição em abril, por isso só entro em contato neste momento. 

Conforme divulgado na página do evento, foram mais de 850 trabalhos submetidos, 

dos quais cerca de 170 são do GTT Escola. Desta forma temos muito trabalho pela frente e 

espero poder contar com cada um de vocês neste processo intenso. 

Inicialmente a comissão organizadora verificou se as submissões estavam em 

acordo com as normas e procedimentos indicados, existindo algumas pendências que 

devem ser liberadas ainda esta semana. Os trabalhos que estão liberados já passaram por 

correção de normatização, assim a função específica dos pareceristas será avaliar o 

conteúdo dos trabalhos em submissão. 

Neste momento solicito que leiam o tutorial do congresso para os avaliadores - 

http://cbce.tempsite.ws/congressos/docs/tutorial_avaliadores.pdf. Neste, vocês poderão 

entender todo o processo: 

Etapa 1 - cadastro do parecerista - já realizado; 

Etapa 2 - entrada do usuário com e.mail e senha. Logado você deve verificar os 

trabalhos no item Avaliador. Caso não consiga realizar esse acesso, por favor, me notifique 

o mais rápido para podermos ativá-lo; 

Etapa 3 - acesse as Submissões Ativas para avaliação. Até sexta-feira todos os 

trabalhos estarão na submissão ativa, pois estou nessa fase de distribuição. Fiz a 

distribuição buscando respeitar os temas de estudo, a titulação e a região. Em alguns poucos 

casos houve trabalho que foi designado sem a aproximação necessária ao seu tema de 

estudo, porém foi uma necessidade pontual. Busquei respeitar o número indicado de 

trabalhos por cada avaliador, mas em alguns casos tive que ampliar um pouco, espero que 

compreendam que tivemos uma grande demanda, e caso não possam entenderemos.  

Etapa 4 - acesso as informações de cada trabalho a ser avaliado - ver passo a passo 

no tutorial. Na avaliação não precisa conferir as normas indicadas na página 3, em destaque 

amarelo, pois esta tarefa já foi realizada pela comissão organizadora. Caso identifique 
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algum problema me comunique, por favor. Finalizado a avaliação envie pelo sistema para a 

coordenadora do GTT Escola. 

Etapa 5 - confirme se sua avaliação já está em arquivado. 

Estou disponível para quaisquer dúvidas que se fizerem ao longo deste processo. 

Solicito que enviem um e.mail confirmando o recebimento desta mensagem. 

 
Atenciosamente, 
Lívia Tenorio Brasileiro 
Coordenadora GTT Escola 
17 de maio de 2011 
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ANEXO 06 

CARTA AOS PARECERISTA DE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO 

 

Caros Pareceristas 

  

Finalizado o processo de avaliação dos trabalhos do GTT Escola, para o CONICE - 

CONBRACE (2011), vimos reiterar o agradecimento pela participação neste processo. A 

atenção, disponibilidade e compromisso de cada um de vocês garantiu a realização de nossa 

ação conjunta. Foram 167 trabalhos efetivados, 48 pareceristas, 394 pareceres, sendo 

aprovados 36 comunicações orais e 37 poster, que podem ser consultados na programação 

disponível no site do congresso. 

Nossa programação será composta de 13 mesas temáticas, 1 sessão de pôster, 1 

mesa de abertura, 1 mesa redonda, 1 sessão de eleição do novo comitê e 1 mesa de 

avaliação final. Cada mesa terá um coordenador e para esta função gostaríamos de contar 

com nossos pareceristas, para além dos membros do comitê. 

Informamos que as declarações referentes a esta participação estarão disponíveis 

durante o congresso, sendo enviadas via correio caso não alguém não participe do mesmo. 

No entanto, caso necessitem de uma declaração anteriormente podemos enviar via e.mail.   

  

Atenciosamente, 
Livia Tenorio Brasileiro 
Coordenadora do GTT Escola - CBCE (2009-2011) 
26 de julho de 2011 
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ANEXO 07 

RETRATAÇÃO DE AVALIAÇÃO 
 
 

Em 26 de julho de 2011 17:58 
Caros pesquisadores 
[...] 
  
Após conversa com os membros do Comitê Científico do GTT Escola-CBCE, em nome de 
todos os membros deste comitê, pedimos desculpas e nos retratamos, com os autores do 
trabalho intitulado [...], pelas passagens de texto lamentáveis e indelicadas de um dos 
pareceres emitido neste processo de avaliação do XVII CONBRACE - IV 
CONICE. Reconhecemos que este foi um "caso" isolado e que passou desapercebido por 
este comitê, ainda que tenhamos sido rigorosos e vigilantes com todo o processo. 
  
Gostaríamos, ainda, de esclarecer que todos os cuidados éticos e acadêmicos foram 
tomados para análise dos 167 trabalhos enviados ao nosso GTT, no sentido de instruir os 48 
pareceristas na emissão dos 394 pareceres. No entanto, como colegas de profissão, sabemos 
que nem sempre nossos pares têm a serenidade necessária para julgar os trabalhos dos 
outros pesquisadores, algumas vezes manifestando-se de modo inadequado.  
  
Quanto ao evento como um todo, continuamos com a certeza de que o 
CONBRACE/CONICE tem sido um importante espaço de produção de conhecimento na 
nossa área e esperamos poder contar com as suas participações, inclusive em outras 
oportunidades na submissão de trabalhos. 
  
Recife, 25 de julho de 2011. 
  
Saudações, 
Lívia Tenorio Brasileiro 
Coordenadora do GTT Escola – CBCE (2009/2011) 
  
Date: 26 Jul 2011 19:21:48 
Subject: Re: Retratação do GTT Escola - CBCE 
From: [...] 
 
Cara Profª Drª Lívia Tenório, coordenadora do GTT-Escola, 
agradecemos a atenção e a retratação para com o trabalho de iniciação científica, 
pois é assim, com humildade, que construímos a tolerância científica e a convivência 
solidária, 
Nosso muito obrigado pelas providências tomadas e a resposta da comissão organizadora. 
Desejamos sucesso no Congresso, 
Também lembro que tenho outro trabalho de orientação que estará sendo apresentado no 
congresso, 
atenciosamente, [...] 
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ANEXO 08 

MENSAGENS QUE SOLICITAM REVISÃO DE PARECERES 

MENSAGEM DE RETORNO DO GTT 

 
25 Jul 2011 11:24:46 
From: [...] 
Subject: Rejeição do trabalho do Conbrace 
 
Professora Lívia. 
Fiquei bastante consternada com a decisão dos avaliadores. 
Acredito que todos podemos aprimorar nossas produções. No entanto,  
vejo que o próprio parecer que foi escrito não me esclareceu bem o que  
devo melhorar. Fiquei bastante confusa. 
Discordo veementemente da colocação do segundo parecerista que julga  
imprópria a utilização do referencial teórico piagetiano para pensar  
as questões da Educação Física no que concerne à "cultura corporal de  
movimento". Tenho estudado muito epistemologia genética durante anos e  
o parecer me induz a pensar que foi uma opção equivocada por ser  
incompatível. É como se eu não tivesse o direito de estudar essa  
teoria sendo professora de EF. É pesaroso pensar assim. 
Tentei, por meio desse texto (e infelizmente, não fui exitosa),  
explicitar a validade dessa perspectiva, tentando articular com outras  
tantas. O que me preocupa é a negação. 
Sinto-me bastante desanimada para participar de algum outro Congresso  
promovido pelo CBCE e nunca imaginei isso. 
Professora [...] 
 
 
Date: 20 Jul 2011 14:44:03 
Subject: [Conbrace2011] Decisão Editorial 
From: congressos.cbce@gmail.com 
To: livtb@hotmail.com 
 
Olá! 
 
Vimos, respeitosamente, solicitar revisão do parecer que rejeitou o nosso trabalho para 
apresentação na categoria pôster.  
  
No tange o argumento utilizado por um dos pareceristas de que o estudo de caso de tipo 
qualitativo estaria descaracterizado em função da utilização da entrevista como única 
técnica de coleta de dados, concordamos em parte com esta análise. Não obstante 
reconhecermos a importância da utilização de outras formas de acesso à realidade 
(observação, análise documental, questionário) em estudos desse tipo, é importante 
considerar que o estudo de caso tem como um de seus objetivos centrais investigar uma 
instância particular, isto é, uma determinada instituição, uma pessoa ou um específico 
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programa ou currículo e quando se quer retratar o dinamismo de uma situação numa forma 
muito próxima de seu acontecer natural. Neste sentido, o uso da entrevista com os vários 
atores escolares, envolvidos com o desenvolvimento de um projeto escola de tempo 
integral, em uma determinada rede de ensino e em uma determinada escola dessa rede, 
possibilitou a compreensão, mesmo que parcial, do caso em particular.   
  
Sobre o argumento construído, ainda pelo primeiro parecerista, de que haveria uma 
contradição no trabalho entre a afirmação de que as oficinas de Educação Física/Esporte do 
PEI estariam sendo usadas pelas professoras regentes que atuam no ensino da EF, no 
horário regular da escola, como álibi para se descomprometer com o ensino dessa disciplina 
curricular e o fato de que a desvalorização da EF como componente curricular estaria sendo 
reforçada pela presença e atuação dos monitores das oficinas de esporte, sob o nosso ponto 
de vista não tem sustentação nas análises construídas no nosso trabalho. Sobre esse ponto 
segue parte do nosso texto que trata desse tema: “Atrelado a essas três percepções, outra 
fato que emerge como preocupante, é o perigo da desprofissionalização do fazer 
pedagógico na EF escolar. As oficinas de esportes, ao serem nominadas pelos atores 
escolares como sendo mais um espaço destinado à Educação Física no currículo escolar, 
acaba por reforçar a tese de que seria descartável a presença de professores de EF 
licenciados e concursados para aturarem na educação infantil e no primeiro segmento do 
ensino fundamental[1]. Mais do que isso, a presença das oficinas de esporte e sua imediata 
associação com a EF escolar, acaba reforçando o desinteresse das professoras regentes em 
qualificar a sua intervenção pedagógica nas aulas de EF curriculares. Isso porque, a 
presença na escola de monitores ligados à área da EF (alunos de cursos de graduação em 
EF), atuando no ensino de conteúdos dessa disciplina, surge como um álibi potente para 
justificar o descompromisso das escolas e das professoras na qualificação desse espaço 
pedagógico no currículo. Álibi esse que surge como uma cortina de fumaça a esconder a 
precariedade de uma intervenção pedagógica, assumida por monitores sem o preparo 
adequado ao desenvolvimento de atividades de ensino desse porte. Tal situação parece 
contribuir para perpetuar a visão dos gestores públicos da PBH de que não seria necessária 
a contratação de professores especializados (das disciplinas de Artes e EF) para atuarem na 
educação da infância.”(gripos nossos)  Este extrato do nosso  texto mostra que não existe a 
contradição descrita pelo parecerista. O que nosso trabalho alerta é que a presença dos 
monitores das oficinas no cotidiano das práticas escolares, mesmo estes atuando em 
situação precária, estariam contribuindo para difundir a percepção que as aulas de EF 
curriculares são as oficinas de esporte. Tal realidade estaria provocando o 
descomprometimento das professoras regentes em qualificar a sua intervenção nas aulas 
curriculares de EF, reforçando o desinteresse histórico da gestão pública em investir na 
contratação de professores efetivos de EF para atuar nos ciclos iniciais do ensino 
fundamental. Tal realidade estaria contribuindo para o processo de desprofissionalização da 
intervenção pedagógica em EF na Rede Municipal de Belo Horizonte. Em nenhum 
momento nos propomos a discutir o peso mágico do curso de licenciatura na formação de 
professores a ponto de definir um maior ou menor comprometimento técnico e político dos 
professores. Com isso, nos parece ser inadequada a proposição do parecerista da 
necessidade do  aprofundamento do debate sobre os campos de atuação. Não nos propomos 
a fazer esse debate, pois o mesmo nos parece desconexo com o nosso objeto de pesquisa.  
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Sobre os comentários do segundo parecerista em relação a metodologia, nos parece 
importante lembrar que o trabalho foi enviado para apresentação no formato de pôster. Com 
a restrição do número de caracteres definido pela organização do evento, tivemos que fazer 
escolhas. Com isso, priorizamos a discussão teórica, a explicitação dos achados centrais da 
pesquisa e as conclusões do trabalho. Apesar de termos sido econômicos na descrição da 
metodologia, entendemos que disponibilizamos aos leitores as informações centrais sobre 
a trajetória metodológica: tipo de pesquisa, sujeitos da pesquisa, campo de pesquisa e 
instrumentos de coletas de dados. 
  
Diante do exposto, vimos solicitar a revisão da avaliação do nosso trabalho. 
[...] 
 
 
De: [...] 
14 de julho de 2011 09:33 
Assunto: Re: [Conbrace2011] Decisão Editorial 
Para: "Dra. Lívia Tenorio Brasileiro" <congressos.cbce@gmail.com> 
 
Prezada Dra. Lívia, 
 
Gostaria de informações sobre os critérios de avaliação dos trabalhos, porque ainda não 
estou convencida do parecer para o meu artigo. 
 
Quero considerar que os pareceres que inviabilizam a aprovação de meu artigo, fazem 
afirmações pouco esclarecedoras a respeito do propósito do texto, uma vez que minha 
argumentação vai, exatamente, na direção de que, qualquer livro pode exercer a função de 
simplificar e objetivar os conhecimentos construídos socialmente pelo conjunto dos 
homens, desde que utilizado como única e/ou principal fonte de tal conhecimento. 
Logo no início do texto deixo claro que: “Investigando a produção literária a respeito do 
tema pudemos constatar que, mesmo com a escassez no âmbito da pesquisa sobre o manual 
didático de Educação Física, assim como a quase inexistente produção desse material 
didático destinado à área, disponível no mercado, esse debate se faz pertinente na medida 
em que, como mercadoria que é e como possibilidade para ampliação do capital, tal 
instrumento de trabalho torna-se um nicho de lucro para a indústria editorial. Haja vista, a 
produção pelos estados nacionais de manuais didáticos de Educação Física a exemplo dos 
estados do Paraná e Amazonas, além de lançamentos da área específica pelas próprias 
editoras. Aqui devemos considerar, além desses últimos, as produções sobre diversos 
aspectos do conteúdo dessa disciplina, utilizadas na perspectiva de manual didático. 
Dessa forma, podemos considerar que as discussões especificamente voltadas para o 
manual didático de Educação Física, podem inscrever-se no universo de uma discussão 
mais ampla, uma vez que a concepção desse instrumento de trabalho atende aos mesmos 
propósitos dos demais, independente da área do conhecimento a que se destine.” 
Nesse sentido, não percebo onde e como há irrelevância e/ou imaturideade no meu trabalho 
e peço que seja reconsiderada a avaliação em questão. 
Att. 
[...] 
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Caros Pesquisadores [...] 
  
Os critérios que foram utilizados, e constam nas normas de submissão de trabalhos, foram: 
Os trabalhos serão avaliados segundo os seguintes critérios: adequação ao tema do GTT 
(clique aqui para ler as ementas dos GTT's); consistência argumentativa; diálogo com a 
literatura; qualidade da escrita e formato conforme as normas de submissão.  
  
Nosso GTT compôs seu corpo de pareceristas com professores/pesquisadores que vem 
atuando junto a este GTT ao longo dos anos e que tem uma produção reconhecida na área. 
Buscamos distribuir os trabalhos respeitando a titularidade, regionalidade e área de estudo, 
bem como o processo duplo-cego de avaliação.  
  
No caso do trabalho analisado houve duas primeiras avaliações que tinham pareceres [...], 
ao enviar para um terceiro parecer-cego, o retorno foi [...]. 
  
Nós do comitê, ao compartilhar as avaliações com estes pesquisadores, não nos colocamos 
no direito de questioná-los/avalia-los, mas reconhecida sua função acatar as suas 
avaliações, como o faz as revistas científicas da área. 
  
No entanto, os casos que surgirem, serão levados para uma avaliação do comitê, de forma a 
dirrimir situações problemas nos próximos congressos.  
  
Quanto ao evento, continuamos com a certeza de que o CONBRACE/CONICE tem sido 
um importante espaço de produção de conhecimento na nossa área e esperamos poder 
contar com as suas participações, inclusive em outras oportunidades na submissão de 
trabalhos. 
 
Fico a disposição para outros esclarecimentos. 
Atenciosamente, 
Prof. Livia Brasileiro 
Coordenadora do GTT Escola (2009-2011) 
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ANEXO 09 

 

29 Jul 2011 09:12:59 
Caras autoras [...] 
Título: [...] 
 
Recebemos a mensagem abaixo sobre o trabalho acima mencionado, infelizmente passado 
mais de uma semana, devido ao fato de ter sido enviado a outro e.mail que não o do sistema 
CBCE/SOAC, e para tal apresentamos alguns esclarecimentos. 
  
Os critérios que foram utilizados, e constam nas normas de submissão de trabalhos, foram: 
Os trabalhos serão avaliados segundo os seguintes critérios: adequação ao tema do GTT 
(clique aqui para ler as ementas dos GTT's); consistência argumentativa; diálogo com a 
literatura; qualidade da escrita e formato conforme as normas de submissão.  
  
Nosso GTT compôs seu corpo de pareceristas com professores/pesquisadores que vem 
atuando junto a este GTT ao longo dos anos e que tem uma produção reconhecida na área. 
Buscamos distribuir os trabalhos respeitando a titularidade, regionalidade e área de estudo, 
bem como o processo duplo-cego de avaliação. Foram 167 trabalhos, 48 pareceristas e 394 
pareceres emitidos ao longo deste processo.  
  
Nós do comitê, ao compartilhar as avaliações com estes pesquisadores, não nos colocamos 
no direito de questioná-los/avalia-los, mas reconhecida sua função acatar as suas 
avaliações, como o faz as revistas científicas da área. 
  
O trabalho citado recebeu três pareceres na primeira rodada, sendo um negativo e um 
positivo, e ao envia-lo para um novo parecer de desempate o terceiro foi negativo. Assim, 
entendemos que conduzimos o processo dentro do proposto pelo congresso, não sendo de 
responsabilidade da coordenação deste gtt reler os trabalhos, aprovados ou reprovados, para 
confirmar pareceres. 
  
No entanto, os casos que surgirem, serão levados para uma avaliação do comitê, de forma a 
dirrimir situações problemas nos próximos congressos. Os mesmos serão apresentados no 
relatório de abertura de trabalhos do gtt e discutido com os presentes de forma a 
dar divulgação do processo e dos possíveis limites do mesmo. Este relatório será enviado 
também a todo o corpo de pareceristas sem expor autor, nem avaliador. 
  
Quanto ao evento, continuamos com a certeza de que o CONBRACE/CONICE tem sido 
um importante espaço de produção de conhecimento na nossa área e esperamos poder 
contar com as suas participações, inclusive em outras oportunidades na submissão de 
trabalhos. 
 
Fico a disposição para outros esclarecimentos. 
Atenciosamente, 
Prof. Lívia Brasileiro 
Coordenadora do GTT Escola - CBCE (2009-2011) 
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De: [...] 
12 de julho de 2011 01:58 
Assunto: [Conbrace2011] Decisão Editorial 
Para: Livia Brasileiro <livbrasileiro@gmail.com> 
 
Prezada Coordenadora do GTT Escola 
  
Estando realmente indignada com os pareceres encaminhados abaixo,  solicito um reenvio 
deste REPUDIO aos pareceristas, especialmente o(a) primeiro(a) e terceiro(a). Gostaria, 
realmente, que os(as) autores desses pareceres pudessem refletir sobre a leviandade de seus 
pareceres, que, certamente são decorrentes dos motivos e/ou desconhecimentos que 
encaminho em seguida. Eu não posso identificar os pareceristas, como é justo, mas não me 
importo que me  identifiquem, ao enviar este, pois, o desenvolvimento cientifico deveria ser 
mais importantes do que "birras" que, certamente, estão por tras de determinadas atitudes 
adotadas por alguns(as) parecerecistas, aparentemente, até sem ética. 
Por outro lado, não posso deixar de lamentar, que a coordenação do GTT não tenha tomado 
a si a responsabilidade de avaliar, tam´be´m, a competencia dos pareceristas aos quais são 
submetidos os trabalhos do Conbrace. 
O primeiro parecer é uma afronta ao modo de avaliação de procedimentos cientificos, usa 
até termos como "sinceramente", que não cabem nessa linguagem, mas foi, digamos assim, 
"substituido" pelo terceiro; o segundo parecer, com o qual concordamos, evidentemente, 
comprova a total incompatibilidade entre os pareceres, gerando uma questão paradoxal para 
quem os le: pode-se ter opiniões tão divergentes, em se tratando de especialistas do tema 
analisado?  
Mesmo assim, o que consta é que a coordenação enviou o trabalho para um(a) terceiro(a) 
parecerista, que usou em torno de 70% do seu texto avaliativo para descrever o que a 
pesquisa apresenta, julgando, apenas, o trabalho  "bem escrito e bem fundamentado", tal 
como o segundo parecerista, mas considerando que "os resultados encontrados não 
avançam em relação ao que se tem constatado e produzido na área". Esse(a) parecerista, 
certamente, acha que "o que se tem produzido na área" dá conta de todos os casos e escolas 
do Brasil , pois não refletiu sobre a "especificidade" desta pesquisa.  
Como professora e uma das mais pesquisadoras da dança na educação, com muitos anos de 
atuação, talvez até mais do que os (as) possiveis avaliadores dessa investigação, me 
pergunto, e pergunto á coordenação do GTT se cabe excluir pesquisas que apresentam 
dados que ainda não foram apresentados e dizer que "resultados não avançam", quando é, 
ainda, incipiente, no Brasil, a busca de dados "in loco", como o desta pesquisa (e isso é um 
dasafio feito aqui para esse(a) pesquisador(a), que diga, aponte, enumere, quantas pesquisas 
foram ao campo, ao corpo dos docentes, investigar a presença da dança na escola....) e, 
realmente, não se tem, do ponto de vista cientifico, dados de campo suficientes sobre a 
dança na escola. Por outro lado, a leviandade de dizer que os resultados "não avançam em 
relação ao que se tem constatado e produzido na área"! 
Reeitero, a pesquisa aponta resultados unicos, porque os dados paresentados são ineditos 
(quer-se dizer, essa mesma escola não havia sido investigada ainda e não apresentamos 
plagio); analisa os resultados, aponta encaminhamentos e e vem uma avaliadora ou um 
avaliador que diz que os resultados não avançam, desconsiderando totalmente O QUE os 
resultados  desta pesquisa APRESENTAM,? Como se recusa um trabalho, avaliado com tal 



 94

leviandade???? Como um artigo pode "ser bem escrito e bem fundamentado" e ter sua 
publicação negada por capricho de um(a) avaliador?  
É lamentavel que a área que envolve um conhecimento sobre a dança esteja "ocupada" por 
pessoas que pensem que são seus representantes, apesar de serem pessoas que tem muita 
dificuldade de entenderem  sinceramente, o que o texto tem a dizer e o que (a) autor (a) 
deseja". Se as pessoas em dificuldades de entender o texto, possivelmente não tiveram a 
adequada  formação para a lingua portuguesa, não terão, com certeza, condições de 
entenderem o que o texto tem a dizer. 
Dificil dizer que foi terrivel ler esses pareceres e entender que eles foram aceitos. Não 
sabemos de onde vieram, mas sabemos que a coordenação do Gtt sabe. Isso dificulta nosso 
compreensão de que os artigos tenham sido enviados para pesquisadores da tematica (que, 
supostamente, entenderiam para que servem os resultados) e, repito, como pesquisadora do 
tema, não encontro outras publicações suficientes que possam comprovar que os resultados 
desta pesquisa estão estagnados e não ajudam a pensar possibilidades para o ensino da 
dança. Reitero o desafio: que essa pessoa indique-nos onde estão os resultados que esgotam 
a necessidade de pensar o que propomos.  
Então, prezada coordenadora de GTT, a avaliadora n. 1 não sabe do que esta falando: 
provavelmente identificou a origem, que não é das suas graças; como a(o) avaliador n. 2 a 
provou; o(a) terceiro(a), resolveu não aprovar porque não entende do assunto (dizer que os 
resultados não avançam é para quem não pesquisa o tema, quiça, nem a área! Essa pessoa, 
investiga dança na escola???) ou, possivelmente, está "eliminando a concorrencia", já que o 
unico merito julgado do artigo, é que os resultados não interessam. Certamente, para isso, 
deveria-se ter claro que o "locus" de investigação já foi pesquisado, o que não é fato. OU, 
ainda, não teve condições de encontrar erros, por isso "o bem escrito e bem fundamentado", 
mas usou do seu poder de avaliador para, também, excluir artigos concorrentes.  
Sendo assim, para finalizar, deixo minha indignação para com a condução das avaliações 
dentro do GTT Escola: foram dois pareceres unanimes em relação á qualidade do artigo, ou 
seja, "bem escrito e bem fundamentado" e, por uma opinião contraditoria, que não diz a que 
veio, a não ser pelos motivos possiveis já expostos, fomos eliminados. Não interessou aqui, 
ao GTT, investigar os pareceres esdrúxulos, e até mesmo tendenciosos, como soa esse 
terceiro, para qualquer mente melhor informada. Em tempo: o primeiro e o terceiro 
pareceres não apresentam avaliações de conteudo, metodologia, referencial teorico, etc. 
Onde esta a insuficiencia? Isto, repito é de responsabilidade do GTT.  
É dessa forma que, em se participando do Conbrace, encontramos muitos trabalhos 
incipientes que não ajudam ao avanço da produção do conhecimento nas áreas de interesse 
cientifico para todos: estão lá, muitissimas vezes (pois isto é fala de pessoa participante e 
experiente no  Evento) trabalhos inadequados, que excluiram a participação dos que 
realmente poderiam contribuir com a produção do conhecimento em dança na a área 
escolar.  
Agradeceria imensamente se a coordenação me confirmasse o reenvio, ou não, deste aos 
pareceristas. 
Atenciosamente  
[...] 
  
  
 


