
 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte  
Diretoria Nacional 
Universidade Federal do Paraná - Departamento de Educação Física 
Rua Coração de Maria, 92 - Jardim Botânico 
80.210-132 - Curitiba – PR 
Telefone: (41) 3360-4201 
Email:cbcedn@gmail.com 
Gestão 2015-2017  

 

 

Relatório Grupo Temático de Trabalho Gênero  

Período: setembro de 2015 a setembro de 2017. 

 

Coordenadora: Profa. Dra. Helena Altmann (Unicamp) 

 

Vice-coordenadora: Profa. Dra. Maria Simone Vione Schwengber (Unijuí)  

 

Comitê Científico:  

Profa. Dra. Ileana Wenetz (UFES) 

Prof. Dr. Osmar Souza Jr. (UFSCar) 

Profa. Dra. Priscila Dornelles (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) 

Profa. Dra. Viviane Teixeira Silveira (Universidade do Estado de Mato Grosso) 

 

Criado em 2013 em Brasília, o Grupo de Trabalho Temático Gênero teve 

sua primeira participação em um CONBRACE em 2015, integrando a programação 

oficial do XIX CONBRACE e VI CONICE. A consolidação dos estudos de gênero como 

um campo de conhecimento, a relevância da temática para as ações pedagógicas e 

políticas públicas em educação física, o crescente número de pesquisadores(as) na 

área justificam, entre outras razões, a presença do GTT Gênero nesta importante 

entidade científica da área de esportes e educação física. A temática de gênero está 

presente em outras associações científicas, como a Associação Nacional de Pós-

Graduação em Ciências Sociais e a Associação Nacional de Pós-Graduação em 

Educação, cujo GT Gênero, Sexualidade e Educação foi instituído em 2003. Gênero 

também é tema de editais de fomento a pesquisas científicas, de periódicos e eventos 

científicos nacionais e internacionais. Neste cenário, a institucionalização do GTT 



Gênero no CBCE reconhece a importância dessa área de conhecimento para o campo 

da educação física e esportes, ao mesmo tempo que fomenta a produção científica na 

área, possibilitando a divulgação de pesquisas e o encontro entre pesquisadores(as).  

Com sua origem recente, o principal desafio ao longo dos dois últimos anos 

foi consolidar o GTT junto ao CBCE, agregando novos pesquisadores(as), pós-

graduandos, estudantes e professores(as) da área de educação física e esportes. O 

expressivo crescimento entre 2015 e 2017 do número de trabalhos submetidos ao 

CONBRACE, a ampliação do número de pesquisadores(as) ligados a instituições 

diversas, a inserção de uma mesa redonda com a temática de gênero no CONBRACE 

de 2017, entre outros, revelam o crescimento do GTT nos últimos anos. Este foi o 

propósito principal das atividades desenvolvidas durante os dois anos de coordenação 

do GTT, as quais estão descritas a seguir.  

 

1. GTT Gênero no XX CONBRACE e VII CONICE 

a. Participação na elaboração da programação científica geral do 

CONBRACE/2017.  

As principais atividades desenvolvidas consistiram na elaboração de um 

tema e ementa para o congresso. Embora não tenha sido selecionado, 

o tema sugerido foi “Educação Física, Esporte e Lazer: urbanidade e 

natureza nas práticas corporais”. Após a definição do tema do 

congresso – Democracia e emancipação, desafios para a 

educação física e a ciência do esporte na América Latina –, foram 

sugeridas temáticas para as mesas e nomes de palestrantes. A 

temática do evento e outros encaminhamentos foram debatidos no 

VI Fórum de Pós-Graduação do Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte, do qual o GTT Gênero participou.  

 

b. Proposição de mesa temática para o CONBRACE  

A mesa intitulada “Educação física escolar: olhares a partir do gênero, 

da história e da educação” foi elaborada em parceria com o GTT Escola 

e o GTT Memória. Foi acordado que cada GTT indicaria um nome para 

mesa, tendo o GTT Gênero indicado a Profa. Dra. Cláudia Pereira 

Vianna (USP). 



Em parceria com esses dois GTTs, o GTT Gênero também apoiou a 

mesa intitulada “A reforma do ensino médio e a educação física 

escolar”.  

A parceria estabelecida com outros GTTs possibilitou a aproximação do 

GTT Gênero com outras áreas de conhecimento, bem como, pela 

primeira vez, a inserção uma mesa com a temática específica de 

gênero na programação de um CONBRACE. 

 

c. Criação de um Comitê Científico Ampliado para a avaliação dos 

trabalhos e elaboração dos pareceres.  

Esse comitê foi composto por 24 pesquisadores de 18 diferentes 

instituições, conforme consta na lista anexa a este relatório. Desses 24 

pesquisadores, 18 são doutores, uma pesquisadora é da Argentina e os 

demais são brasileiros.  

Além de qualificar e agilizar a avaliação dos trabalhos para o Conbrace, 

a formação desse comitê foi uma forma de aproximar novos 

pesquisadores do CBCE. 

 

d. Seleção de trabalhos para serem apresentados no CONBRACE.  

Em 2017, foram submetidos 56 trabalhos ao GTT. Comparado com o 

número de submissões em 2015, houve um aumento de 40% nas 

submissões, conforme apresentam as figuras abaixo.  
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Os dados mostram um crescimento do número de trabalhos submetidos 

e aprovados sob o formato de comunicação oral. O não crescimento do 

número trabalhos sob o formato de pôsteres revela, no nosso entender, a 

necessidade de fomentar a formação de futuros pesquisadores na área, como 

através de pesquisas de iniciação científica, monografias de final curso, relatos 

de experiências pedagógicas. Além disso, a função de um evento científico na 

formação de novos quadros de pesquisadores também precisa ser ponderada 

na avaliação dos trabalhos submetidos e na utilização de critérios adequados 

ao propósito da iniciação de uma carreira científica, para a qual a exposição de 

pôsteres ocupa um lugar de importância. 

Estabelecendo comparações entre os 13 GTTs do CBCE, outro aspecto 

a ser destacado é que o GTT Gênero ocupa a 9ª posição em termos de 

número de submissões. Há 4 GTTs com mais de 100 submissões; 3 GTTs com 

menos de 50 submissões e 6 GTTs que contam com entre 50 e 100 

submissões, no qual o GTT Gênero está incluído. Mesmo sendo o GTT mais 

recentemente criado nessa assossiação, o GTT Gênero contou com 56 

submissões. A média de aprovação de trabalhos neste Conbrace, 70%, 

aproxima-se da média geral de aprovação dos GTTs, que foi de 67%.  

 

e. Informações sobre o GTT no evento  

 

Foram apresentados 38 trabalhos no evento. Apenas uma comunicação 

oral não foi apresentada. O público presente nas sessões do GTT foi 
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expressivo. No primeiro dia, 18.09.17, 51 pessoas assinaram a lista de 

presença. No dia seguinte, 43 pessoas, em 20.09, dia com apresentações em 

dois períodos, 80 pessoas e no último dia, 40. O público médio do GTT foi de 

45 pessoas por turno, ou 56,2 por dia.  

Para a indicação de um trabalho para o Prêmio Literatura CBCE foram 

utilizados os seguintes critérios. Inicialmente, foram selecionados os trabalhos 

que receberam duas indicações de alta prioridade durante a seleção de 

trabalhos para o evento, realizada por uma comissão de assessores ad hoc. 

Desta forma, contemplamos a avaliação dos resumos expandidos realizada 

pelos pareceristas. 11 trabalhos haviam recebido essa dupla indicação.  A 

partir disso, foi decido que o comitê científico do GTT realizaria a segunda fase 

da avaliação, considerando somente os trabalhos apresentados no evento. Os 

critério utilizados para avaliar esses trabalhos foram os seguintes: (1) 

Qualidade da apresentação; (2) Delimitação da pesquisa (Clareza, 

originalidade e contribuição para o campo científico); (3) Métodos; (4) Diálogo 

com a literatura científica e (5) Resultados.  

O trabalho indicado para o Prêmio Literatura CBCE pelo GTT 

Gênero  foi o seguinte:  

Performances de masculinidades no contexto do voleibol: narrativas em 
perspectiva interseccional 
Leandro Teofilo de Brito 

 

2. Participação do GTT Gênero no VI Fórum de Pós-Graduação do Colégio 

Brasileiro de Ciências do Esporte, juntamente com o III Fórum de 

Pesquisadores das Subáreas Sociocultural e Pedagógica da Educação Física, 

realizado na UFRGS, em Porto Alegre entre 1 a 3 de junho de 2016, o CBCE, 

em parceria com a ESEFID/UFRGS. O GTT foi representado pela Profa. Dra.  

Ilena Wenetz. 

 

3. Participação do GTT Gênero no Congresso Sulbrasileiro de Ciências do 

Esporte, realizado em setembro de 2016 em Criciúma, SC. Foram 

apresentados 3 trabalhos relacionados a área de gênero.  

 

4. Posicionamento do GTT Gênero sobre a inserção das Práticas Corporais 

Rítmicas na Base Curricular Nacional Comum. Solicitação enviada pelo 

coordenador de GTTs, Prof. Mauro Myskiw, de modo a elaborar um 

posicionamento em nome do CBCE, para a qual foram enviadas sugestões. Os 



seguintes GTTs envolveram-se na atividade: Atividade Física e Saúde, Corpo e 

Cultura, Escola, Formação Profissional e Mundo do Trabalho, Gênero, Lazer e 

Sociedade e Memórias da Educação Física e Esporte. 

  

5. Divulgação de eventos e publicações na área de gênero na lista de e-mails de 

pessoas envolvidas com o GTT.  

 

6. Promoção da campanha de pagamento das anuidades de 2016 e 2017 para 

filiação no CBCE. Foram enviadas mensagens da campanha por e-mail para a 

lista de pesquisadores ligados à área do GTT, para pesquisadores da área e 

realizada a divulgação nas redes sociais.  

 

7. Ampliação do GTT Gênero. Foram feitos contatos com pesquisadores de 

várias instituições, convidando-os a integrar o GTT e associar-se ao CBCE. 

Embora o CBCE não disponha de números precisos quantificando o número de 

sócios por GTT, avaliamos que houve uma ampliação dos pesquisadores 

envolvidos, conforme pode ser visto pelo número expressivo de trabalhos 

submetidos ao Conbrace em 2017, oriundos de diversas instituições e regiões 

do Brasil. Tal ampliação também pode ser observada nos pesquisadores 

ligados ao comitê científico ampliado. 58 pessoas assinaram a lista de 

presença na reunião do Conbrace em 2015.  

 

Avaliação e perspectivas futuras 

As divulgação e consolidação do GTT Gênero entre pesquisadores da área 

logrou êxito no período ao qual se refere o relatório.  

A contribuição na programação geral do XX CONBRACE e VII CONICE e a 

organização da programação específica de gênero para este evento foram as 

principais atividades desenvolvidas durante os dois anos de coordenação do GTT.   

A comunicação entre o comitê científico do GTT nem sempre foi eficiente, 

tendo sido encontrados limites no diálogo sobre temas específicos. Esse aspecto 

poderia ser incentivado em uma nova equipe de trabalho. 

Para esta composição, sugerimos o fomento ao envolvimento de antigos e 

novos pesquisadores no GTT, visando a excelência científica e também contemplando 

temáticas de pesquisas diversas dentro da área de gênero, o envolvimento de 

pesquisadores de diferentes gerações, homens e mulheres, oriundos de diferentes 



universidades, regiões do Brasil, etc. O GTT também deveria buscar estratégias de 

internacionalização dos(as) pesquisadores envolvidos e da divulgação científica.  

Sugere-se a qualificação das informações sobre o GTT disponibilizadas no site 

do CBCE, o qual também poderia proporcionar a divulgação de atividades e 

informações científicas da área.  

 

 

Profa. Dra. Maria Simone Vione Schwengber  

Vice-coordenadora GTT Gênero  

 

 

Helena Altmann  

Coordenadora GTT Gênero 

 

  



Anexo – Comitê Científico Ampliado – Avaliação de trabalhos Conbrace 2017 

 
Doutores(as)  
 

1. Profa. Dra. Maria Simone Vione Schwengber (Unijuí)  

2. Profa. Dra. Ileana Wenetz (UFES) 

3. Prof. Dr. Osmar Souza Jr.(UFSCar) 

4. Profa. Dra. Priscila Dornelles (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) 

5. Profa. Dra. Viviane Teixeira Silveira (Universidade do Estado de Mato Grosso)  

6. Profa. Dra. Ludmila Mourão (UFJF) 

7. Profa. Dra. Maria Cristina Cavaleiro (Univ. Est. do Norte do Paraná)  

8. Profa. Dra. Silvana Goellner (UFRGS) 

9. Prof. Dr. Wagner Xavier de Camargo (UFSCar) 

10. Profa. Dra. Simone Cecília Fernandes (Prefeitura Municipal de Campinas - SP)  

11. Prof. Dr. Fabiano P. Devide (UFF)  

12. Prof. Dr. Renata Zuzzi (São Paulo) 

13. Prof. Dr. Neil Franco (UFJF)  

14. Profa. Dra Marcela Cena (IPEF – Argentina) 

15. Profa. Dra. Mariana Martins (UFES) 

16. Prof. Dr. Marcelo Moraes e Silva (UFPR) 

17. Profa. Dr. Verônica Werle (Santa Cataria)   

18. Prof. Dr. Vagner Matias (Universidade Federal de Uberlândia) 

 

Mestres 

19. Rosana Mancini Vieira  (São Paulo)  

20. Juliana Fagundes Jaco (Inst. Federal de São Paulo)  

21. João Paulo Fernandes Soares (UFJF)  

22. Neusa Dendena Kleinubing (Unichapecó) 

23. Lisiane Goettems (Instituto Federal Farroupilha)  

24. Carla dos Reis Rezer (Unichapecó) 

 


