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GRUPOS TEMÁTICOS DO CBCS 2019 
 
No CONGRESSO BRASILEIRO CIÊNCIA E SOCIEDADE (CBCS 2019), as apresentações e discussões 
dos trabalhos de pesquisa ocorrerão em sessões coordenadas, denominadas Grupo Temático 
(GT), no dia 5 de outubro de 2019, das 14h às 18h, nas salas do Anexo II do Centro Universitário 
Santo Agostinho. Os anais (proceedings) do CBCS 2019 serão digitais, sendo identificados 
digitalmente pelo ISBN (International Standard Book Number) e DOI (Digital Object Identifier), 
os mais conhecidos identificadores de livros, revistas, periódicos e obras eletrônicas acadêmicos 
e científicos do mundo. PREMIAÇÃO: o melhor trabalho de cada GT do CBCS 2019, indicado 
formalmente pelos coordenadores/as de GTs, será publicado em E-book, com ISBN próprio. O 
referido E-Book será disponibilizado, também, no site de publicações científicas e acadêmicas 
do UNIFSA (http://www4.fsanet.com.br/revista/).  
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A ética apresenta-se como uma área do conhecimento humano de vasta abrangência e 
que pode ser percebida e aplicada às incontáveis dimensões do pensar e do agir 
humano. O ser humano ao agir, submete seu agir a um julgamento que se orienta por 
certos valores guiados por princípios éticos, ou seja, se esta reflexão diz respeito a um 
indivíduo ou a um grupo que examina se suas ações estão de acordo com determinados 
valores estabelecidos socialmente, dizemos que estamos no âmbito restrito dos 
costumes ou da moral. Neste sentido, a escola enquanto instituição legitimada 
socialmente para o papel de formação de cidadãos críticos e reflexivos, influencia e é 
influenciada pelo contexto social e cultural no qual se situa, constituindo-se em espaço 
privilegiado para o estudo e reflexão acerca da formação ética, ou seja, metodologias, 
práticas pedagógicas e processos formativos no âmbito das práticas corporais que se 
concretizam nos tempos e espaços escolares. Portanto, o GT Corpo, Ética E Escola, 
constitui-se em importante espaço para a disseminação, discussão e publicação de 
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produções acadêmicas no âmbito da formação docente, práticas pedagógicas, saberes 
éticos e suas interfaces com as atividades corporais. Objetivos: Proporcionar o espaço 
acadêmico para o diálogo entre Ética, formação docente, práticas pedagógicas e corpo; 
Reunir estudos temáticos e pesquisas teóricas e de campo, que defendam, desenvolvam 
e/ou apresentem definições epistemológicas no campo da formação de professores, 
prática docente e do desenvolvimento de metodologias de ensino com foco na 
formação ética através das práticas corporais. Metodologia: Serão aceitos para análise 
no GT Corpo, Ética e Escola estudos de revisão, pesquisas de campo, estudos 
exploratórios, relatos de experiência, conforme normas da ABNT. Aportes Teóricos: 
Dessa forma, para fundamentar as discussões propostas, é imprescindível que os 
trabalhos deste GT se alinhem aos empreendimentos teóricos de autores como: 
Benedetti (2008); Barbosa(2013); Kant (1999); Rodrigues (2008); Rousseau (1992); Tojal 
(2004); Mazetto (2012), entre outros. Por fim, almeja-se que, neste GT possamos 
promover reflexões filosóficas e científicas acerca das interfaces entre a ética, formação, 
prática pedagógica e corpo para a qualidade do processo de ensino e aprendizagem 
significativa.  
 
Palavras-chave: Corpo. Práticas pedagógicas. Ética.  
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