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RELATÓRIO GTT FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MUNDO DO TRABALHO 

GESTÃO 2013-2015 

 

COORDENADOR: Prof. Dr. Paulo Roberto Veloso Ventura (UEG/PUC-GO) 

VICE-COORDENADORA: Profª Drª Marta Genu (UEPA) 

COMITÊ CIENTÍFICO:  

Região Norte:  Profª Drª Eliane do Socorro de Sousa Aguiar – UEPA 

   Profº Ms. Oswaldo Galdino dos Santos Jr. – UEPA 

Região Nordeste: Profº Drº Fernando José de Paula Cunha – UFPB 

   Profª Drª Márcia Morschbacher – UFBA 

Região CentroOeste Profª Drª Sarah Maria Machado – UEG 

   Profº Ms. Neri Emílio Soares Jr. – IFG 

Região Sudeste Prof. Dr. José Henrique dos Santos – UFRRJ 

   Profª Drª Ângela Celeste Barreto de Azevedo – UFRJ 

Região Sul  Profº Drº Alexandre Scherer – IPA 

   Profª Drª Denise Grosso da Fonseca – UFRGS 

   Profª Drª Leila Cristiane Pinto Finoqueto - FURG  

 

 

TRABALHO REALIZADO DURANTE A GESTÃO 

1. O GTT decidiu pela defesa da licenciatura com formação ampliada em 
Educação Física e como materialização articulou-se com o Fórum das 
Licenciaturas com Formação Ampliada, participando de atividades que 
mereceram discussões e posicionamentos, estando presente nas reuniões 
do Fórum realizadas em São Luiz do Maranhão em 2012 (SBPC), Goiânia 
em dezembro de 2012 e Salvador em setembro de 2013. 

2. Realizamos um encontro do GTT em Porto Alegre em 2014, durante 
evento científico do IPA na área da Educação Física, participando de 
mesas e debates a respeito da formação e intervenção profissional, em 
especial mesa que contou com a presença do Conselho Profissional e o 
GTT estiveram presentes neste evento, cada um buscando financiamento  

3. Contribuímos com a avaliação de trabalhos em todos os eventos regionais 
que nos solicitaram colaboração. Cito o evento da Região Norte, da Região 
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Sul, da Região Sudeste. As Regiões Nordeste e Centro Oeste utilizaram de 
outras estratégias para a avaliação dos trabalhos dos seus eventos. 

4. O GTT, por meio de seu Coordenador esteve atento e presente, na medida 
do possível, do processo que envolveu a judicialização da intervenção do 
licenciado em Educação Física nos campos ditos não escolares e segue 
acompanhando o processo, tendo em vista que na esteira da decisão 
judicial vieram problemas de ordem social graves para os egressos dos 
cursos de Educação Física. 

5. Acompanhamos de forma muito próxima a discussão e movimento das 
diretrizes curriculares para as licenciaturas, que culminaram na aprovação 
da Resolução CNE/CP 02/2015, aprovada em 01 de julho passado. 

6. Estamos agora acompanhando a tramitação no CNE das Diretrizes 
Curriculares das diretrizes para a formação em Educação Física, tendo já 
nos avistado com a Comissão de Conselheiros que estão à frente do 
processo e marcado uma audiência pública com esta Comissão para 
Goiânia, no dia 15 de outubro próximo, quando esperamos a presença da 
Direção Nacional, tendo em vista a importância deste momento que se 
atrela a um processo muito similar ao que passamos na pós-graduação. 

7. Nos dois CONBRACES que ocorreram durante esta gestão, já que este 
coordenador foi eleito em 2011 e reeleito em 2013, um número de 
submissão de trabalhos bem substancial ocorreu, mantendo-o como o GTT 
que mais recebe submissões, depois do GTT Escola. Isso é bom, mas nos 
traz também descompassos na organização do GTT dentro de cada 
evento. Em Brasília foram submetidos 108 trabalhos (55 em comunicação 
oral e 53 em pôster), sendo aprovados 79 (35 em comunicação oral e 44 
em pôster) e, portanto, não acatados 29 trabalhos (20 em comunicação 
oral e 09 em pôster). Em Vitória, foram 134 submissões (72 em 
comunicação oral e 62 em pôster), sendo aprovados 100 trabalhos (40 em 
comunicação oral e 60 em pôster) e, não aprovados 34 submissões (32 em 
comunicação oral e 02 em pôster). 

8. Sobre a organização deste Conbrace em Vitória, louve-se a discussão do 
ano passado quando da reunião da DNA, em que foram discutidas 
questões centrais e uma decisão coletiva foi acertada, o que merece 
elogios à Direção Nacional e aos organizadores de Vitória. Cabe, no 
entanto, mesmo reconhecendo todas as dificuldades e o pouco apoio 
coletivo que cerca a organização de um evento desta envergadura, dizer 
que os GTTs com maior submissões ficam com dificuldades quanto à 
decisão de aprovação de trabalhos em maior ou menor número. Neste ano, 
penso que a aprovação de mesas, a partir das sugestões dos GTTs, 
acabou dando a esses GTTs maior fôlego neste aspecto, porque tiveram 
contempladas uma mesa na programação geral e ainda puderam fazer 
outra mesa dentro de seu horário. No caso do GTT Formação, tivemos que 
optar por uma mesa interna, por não termos sido contemplados com nosso 
pleito de uma mesa na programação geral, o que nos acarretou colocar em 
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uma mesa nossas pretensões, para termos um espaço minimamente 
razoável, para a apresentação de trabalhos na modalidade de 
comunicação oral e, mesmo assim, num dos dias usando duas salas, 
experiência que já tivemos e não deu nada certo. Como já dito, essa 
dificuldade é um problema complexo, que se deu a partir de uma decisão 
coletiva, mas o que sentimos falta foi um retorno para os GTTs que não 
tiveram suas sugestões de mesas na programação geral, do critério para a 
escolha de mesas deste ou daquele GTT. Afora isso, o contexto é 
complexo mesmo; a crítica fica posta para o acúmulo da DN e da próxima 
organização do Conbrace, no sentido de contribuir e não de outra 
perspectiva. 

9. Para, além disso, sugerimos que na base de dados do SOAC se tenha 
como obrigatórios, metadados que são importantes para os GTTs e para 
pesquisas futuras na área. 

10. Não só isso, entendemos também que uma demanda na organização dos 
próximos Conbraces seja colocada como meta e que, para isso, se tenha 
projetado desde antes, recursos para o trabalho inicial de uma avaliação de 
normas e formatação, que exigirá a contratação de pessoas para esta 
demanda, porque esta tarefa não deve ficar por conta dos avaliadores, o 
que remete encaminhar o trabalho para o autor novamente e depois 
retornar ao parecerista, enfim, um movimento que não cabe no processo 
de avaliação, porque se chega ao avaliador o que ele vai fazer é reprovar 
um trabalho por estas questões, as quais não desqualificamos pelo 
entendimento de ser importante e necessária, mas não entendemos que 
possa se sobrepor ao conhecimento tratado na produção. Se este trabalho 
for realizado antes, ao rever o trabalho e devolver em tempo estabelecido, 
ao ser enviado ao parecerista, o autor vai correr os riscos de ter sua 
avaliação prejudicada por ainda manter equívocos de forma e normas, mas 
isso será definitivo. 

11. Bem, o GTT está neste momento mapeando os grupos de estudos e 
pesquisas em formação profissional e/ou mundo do trabalho, para 
posteriores ações, podendo constituir redes de pesquisa que possam 
ampliar e aprofundar investigações sobre esses objetos. 

12.  Por fim, realizamos já neste evento a transição da direção do GTT, sendo 
eleitas pelos nossos pares a Professora Drª Marta Genú da Universide 
Estadual do Pará e a Profª Drª Ângela Celeste Barreto de Azevedo da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os demais membros do Comitê 
Científico, a Coordenadora eleita passará nos próximos dias. 

Agradeço o apoio membros do GTT, da Direção Nacional, em especial da 
Profª Drª Marcia Chaves Gamboa e do Profº Drº Felipe Quintão. 

Vitória, 10 de setembro de 2015 – Prof. Dr. Paulo Roberto Veloso Ventura 


