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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar os discursos que compuseram o processo de 

instituição do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e Cultura Corporal – 

CNEF, no período de 2006 a 2007. A introdução justifica e descreve o motivo que 

impulsionou esta pesquisa, contextualizando e problematizando sobre o tema. O 

primeiro capítulo ressalta o percurso cronológico dos eventos científicos na área da 

Educação Física, buscando desenhar o cenário dos eventos no país. O segundo capítulo 

apresenta de forma detalhada a história do CNEF, desde a sua idealização, perpassando 

pela elaboração do projeto inicial, a formação do grupo, os entraves políticos e todos os 

procedimentos que culminaram em sua realização. O terceiro capítulo aborda sobre a 

história do conhecimento científico e sua origem e seus desdobramentos, suas 

concepções filosóficas, destacando os principais autores que contribuíram 

expressivamente para a formação desses conceitos. O quarto capítulo proporciona a 

trajetória metodológica da pesquisa, retrata o nascer das fontes, o itinerário dos 

encontros, descrevendo o roteiro da análise do discurso e definindo o rumo da conversa. 

O quinto capítulo faz as considerações finais da pesquisa relatando as contribuições e 

esboçando novos caminhos a serem percorridos. 

 

Palavras-Chave: Educação Física. Congresso. Discurso. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to analyze the discourses that made up the process of establishing the 

National Congress of Physical Education, Health and Body Culture - CNEF the period 

2006-2007. The introduction describes and justifies the reason that drove this research, 

contextualizing and questioning on the subject. The first chapter highlights the 

chronological course of events in the scientific area of Physical Education, seeking to 

draw the scene of the events in the country. The second chapter presents a detailed 

history of the CNEF, since its conception, passing the preparation of the initial project, 

the formation of the group, the political barriers and all procedures that culminated in its 

realization. The third chapter focuses on the history of scientific knowledge and its 

origin and its consequences, their philosophical, highlighting key authors who have 

contributed significantly to the formation of these concepts. The fourth chapter provides 

the methodological trajectory of research, depicts the birth of the sources, the itinerary 

of meetings, describing the script of discourse analysis and setting the direction of the 

conversation. The fifth chapter presents the final considerations of research reporting 

contributions and outlining new routes to be followed. 

 

Key Words: Physical Education. Congress. Discourse. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Ao iniciar o processo de construção de um texto onde o objetivo consiste em 

investigar um objeto com a intenção de “encontrar”, diagnosticar, discutir, relatar ou 

simplesmente apresentar informações que contribuam para a ampliação de 

conhecimentos, num formato e em uma linguagem científica, pretende-se divulgar e 

difundir este conhecimento. E entre os diversos espaços para tal difusão estão os 

congressos científicos 

Sendo assim, a produção científica se materializa no momento em que a 

informação é publicada, difundida e socializada. Essa prática favorece o processo de 

renovação do conhecimento, sendo fundamental ao processo de qualificação 

profissional. 

 A experiência inicial adquirida na graduação, através da elaboração do Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC), foi a válvula propulsora, responsável por despertar a 

paixão pela arte da pesquisa e desta forma “responder” às muitas das indagações, as 

quais afligiam a trajetória de uma profissional recém formada carregada de curiosidades 

e aspirações. 

 Essa inspiração desencadeou a motivação de ampliar o horizonte e fornecer 

novas perspectivas para o desenvolvimento de pesquisas.  E a chave que abriu as portas 

ao fantástico mundo da pesquisa foi a conclusão do curso de Licenciatura Plena em 

Educação Física.  

  As ingênuas pretensões de obter respostas objetivas ao turbilhão de 

questionamentos conduziram a seguinte reflexão: a pesquisa, nesse contexto, apresenta-

se como o “fio condutor” entre a pergunta e a resposta? E esse “fio” pode ser bem mais 

extenso e complexo do que se imagina?  

 Nesse prisma Souza (2009, p.9-10) destaca que “Orientar na arte do uso dos 

métodos e das fontes” a pesquisa como um ato solitário que nos conduz a grandes 

momentos de profunda introspecção, o que nos leva a elaborar reflexões individuais no 

âmbito coletivo.  
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 A participação em alguns eventos da área de Educação Física (Congressos, 

Simpósios e Workshops), atrelados à iniciante trajetória no campo da pesquisa, 

agregado à composição na comissão organizadora de um evento científico, o Congresso 

Nacional de Educação Física, Saúde e Cultura Corporal – CNEF contribuiu, portanto, 

para formular o problema ao qual esta pesquisa se propõe: compreender o discurso que 

instituiu e consolidou
1
 o CNEF, para a Educação Física em Pernambuco, a partir dos 

atores desse processo no período entre 2006-2007. 

 A escolha deste recorte temporal justifica-se no fato deste período marcar o 

contexto que precede no que se refere a eventos e acontecimentos científicos 

relacionados à área da Educação Física na Universidade Federal de Pernambuco – 

UFPE são eles: a idealização (2006) e realização (2007) do CNEF.  

 Durante este período, as experiências na participação e organização de eventos 

científicos fundamentaram o interesse em analisar como se estabelece o processo de 

formação de um discurso, quais as relações discursivas que compõe esse processo, qual 

o discurso que concebeu este evento acadêmico. 

 Desta forma, o projeto está estruturado em três patamares centrais: a) verificar os 

caminhos que impulsionaram a elaboração do CNEF: contextualizando o cenário da 

época, o local, as particularidades e identificando os sujeitos e atores desse processo. 

Além de identificar a partir desses sujeitos e atores qual o discurso e/ou discursos que 

construirão o CNEF; b) descrever e analisar as formas discursivas que se destacam na 

conjunção do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e Cultura Corporal para a 

área da Educação Física de Pernambuco. 

 Para isso, realizar um levantamento sobre os primeiros eventos científicos 

voltados para a área de Educação Física que aconteceram no país e posteriormente em 

Pernambuco, se tornam instâncias fundamentais para a contextualização do cenário de 

eventos no estado. 

                                                             
1
 Utilizo a expressão consolidação, no sentido de reconhecimento em relação ao conceito estabelecido 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no que se refere à 

relevância do evento, sendo qualificado com o termo Qualis E2, o que significa dizer que, com apenas 

cinco anos de sua realização, o CNEF é referencia entre os cinco maiores eventos do país, na área de 

Educação Física, conforme Anexo A. 
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 Bem como narrar a história do CNEF, desde suas idéias iniciais, perpassando 

pelos trancos e barrancos, superando cada dificuldade imposta pela inexperiência do 

grupo que organizou o evento, os erros e acertos, a superação, os dados quantitativos e 

qualitativos das mesas, conferências, minicursos, trabalhos apresentados e expostos, 

ressaltando o discurso dos atores e sujeitos dessa construção, que será a arena principal 

da nossa investigação. 

 Tendo em vista que a grande maioria dos eventos no Nordeste visa apenas 

oportunizar o aperfeiçoamento da técnica em formato de minicursos, workshops e em 

menor quantidade as discussões através de palestras e mesas redondas.  

 Tomaremos como referência os eventos científicos que oportunizam espaços 

para a difusão de trabalhos acadêmicos, seja ele através de Pôster, Comunicação Oral 

e/ou Artigos científicos, porém torna-se essencial a compreensão do(s) discurso(s) que 

compõe a esfera de desenvolvimento de um evento científico. 

 Pautado nesse pressuposto, entendemos que através da apreensão da trajetória 

que constitui um discurso, seja possível a captação de enunciados que nos permitam 

identificar as relações discursivas existentes nesse contexto, a partir do olhar da 

comunidade científica, aqui representada pelos atores titulados e representantes da 

Instituição Federal a UFPE, por se tratar de apoiadores e fomentadores de conhecimento 

e pesquisa. E pelo olhar da Comissão Organizadora do evento que se predispôs a 

trabalhar nesse projeto, os estudantes e profissionais que se envolveram neste evento. 

 Eis o ponto chave no qual trabalhamos para desenvolver a pesquisa. 

Fundamentamos a nossa metodologia nas concepções de Orlandi (2010) e Maingueneau 

(2008), no que se refere à construção dos procedimentos metodológicos e ferramentas 

de coleta de dados.   

 Utilizamos os dispositivos de análise na concepção Foucaultiana apresentada na 

obra Arqueologia do saber (2010) formulando questões a cerca dos enunciados e seus 

referenciais. Relacionando-os e refletindo sobre os seus significados. 
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CAPÍTULO 1  

 

1 - A ARTE DO PROCESSO 

 

 

 O método “é o caminho a ser trilhado pelos pesquisadores na busca do 

conhecimento” (PARRA FILHO E SANTOS, 1998), ou seja, a forma na qual um 

sujeito apreende determinado objeto (material ou imaterial). Trata-se, assim, de um 

“conjunto de procedimentos racionais, baseados em regras, que visam atingir um 

objetivo determinado” (SPOSITO, 2004).  

 Por conta da diversidade das formas de se observar cientificamente os 

fenômenos (eventos), os métodos podem ser classificados como gerais (relativos ao 

saber filosófico) e particulares ou específicos (relativos à forma como cada ciência 

observa tais eventos), conforme evidenciado por Parra Filho e Santos (1998).  

 O método qualitativo permite, assim, identificar as motivações que levam os 

sujeitos sociais ao exercício de suas práticas sendo o importante à fundamentação de 

elementos que sustentem a produção de um discurso capaz de representar o 

posicionamento de todo o segmento social.  

 Por possibilitar os procedimentos necessários à investigação e a própria 

compreensão das “interpretações [que os] atores sociais possuem do mundo” (BAUER; 

GASKELL, 2002), a história desse segmento, associada à própria contextualização dos 

arranjos que envolvem a prática dos mesmos na atualidade, bem como as correlações 

existentes nos estudos discursivos que visam pensar o sentido dimensionado no tempo e 

no espaço das práticas dos homens (ORLANDI, 2010), conferem o caráter científico 

desse método. 

 A construção do discurso do CNEF está condicionada de forma geral à análise 

documental dos arquivos do evento e à memória discursiva de integrantes que 

compuseram papéis significativos para a instauração da primeira edição do CNEF.  
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Barros (2011) apresenta fonte histórica como o objeto que coloca o historiador 

diretamente em contato com o seu problema, longe da pretensão da auto intitulação de 

historiador, buscamos com o olhar de pesquisadores reconstruir e interpretar o CNEF, 

através do acervo documental do evento, aqui considerado como fonte histórica, que na 

concepção do autor, consiste na fonte de informações sobre o passado. Composto 

principalmente pelas Atas, Ofícios, materiais de divulgação e etc. do I CNEF. 

Severino (2007) compreende como documento toda a forma de registro e 

sistematização de dados e informações, seja ele objeto (livro, jornal, foto, filme, vídeo, 

disco, cd e etc.) ou documento de informação armazenado de forma (oral, escrita, 

gestual, visual, sonora e etc.) 

A história mudou a sua posição acerca do documento: ela considera 

como sua tarefa primordial, não interpretá-lo não determinar se diz a 
verdade nem qual é o seu valor expressivo, mas sim trabalha-lo no 

interior e elaborá-lo: ela o organiza, recorta, distribui, ordena e reparte 

em níveis, estabelece séries, distingue o que é pertinente do que não é, 
identifica elementos, define unidades, descreve relações. O 

documento, pois não é mais, para a história, essa matéria inerte através 

da qual ela tenta reconstituir o que os homens fizeram ou disseram [...] 

ela procura definir, no próprio tecido documental, unidades, 
conjuntos, séries, relações [...] ela é o trabalho e a utilização de uma 

materialidade documental (livros, textos, narrações, registros, atas, 

edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, objetos, etc.) [...] o 
documento não é o feliz instrumento de uma história que seria em si 

mesma, e de pleno direito, memória; a história é, para uma sociedade, 

uma certa maneira de dar status e elaboração à massa documental de 

que ela não se separa (FOUCALT, 2010, p.7-8). 

  Nesse processo, as atas do I CNEF que apesar de terem sido 

confeccionadas de forma manual, são registros das primeiras pautas de organização do 

evento, bem como a descrição de alguns procedimentos básicos e ideias que 

constituíram o CNEF e os ofícios são registros das ações propriamente ditas e 

executadas, aqui considerados documentos de informações, juntamente com as 

entrevistas orais (as quais os procedimentos descreveremos a seguir), outros 

documentos obtidos através de objetos como: cds dos anais, fotos do evento e vídeos 

armazenados pelo acervo da comissão organizadora, formarão as fontes desta pesquisa. 
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1.1 O NASCER DAS FONTES 

 

[...] a fonte é o próprio fato histórico [...] considera-se que o texto que 

se está tomando naquele momento como fonte já é aquilo que deve ser 
analisado, enquanto discurso de época a ser decifrado. Neste sentido a 

fonte pode ser vista como “testemunho” de uma época e como 

“discurso” de uma época. (BARROS, 2011, p. 64) 

Além de utilizarmos o acervo documental do I CNEF para nos aproximarmos do 

momento histórico em questão, recorremos à entrevista, técnica utilizada para a coleta 

de informações sobre determinado assunto, onde o pesquisador visa apreender o que os 

sujeitos pensam, sabem, representam, fazem e argumentam (SEVERINO, 2007). 

 Tomada no sentido amplo da comunicação verbal, a entrevista, no que se refere 

a coleta de informações apresenta-se como uma das técnicas mais usadas no processo de 

trabalho de campo, afirma Minayo (1998, p.105).  

 Empregaremos os procedimentos metodológicos, no que diz respeito à 

entrevista, contidos no livro “O Desafio do Conhecimento – pesquisa qualitativa em 

saúde, da autora Minayo (1998) que compõe a função norteadora para o 

desenvolvimento da entrevista. 

 É compactuando da perspectiva da autora, que utilizaremos a interação entre 

pesquisador e sujeitos pesquisados, que nos propomos a contar a história do CNEF e 

desta forma estabelecer o discurso que constituiu e constitui o CNEF.  

 Nesse contexto, as entrevistas podem ser decompostas em: entrevista aberta, 

entrevista estruturada, entrevista semiestruturada, entrevistas através de grupos focais e 

história de vida. 

 Usaremos a entrevista semiestruturada que combina perguntas fechadas (ou 

estruturadas) com abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer o tema 

proposto, sem respostas ou condições pré-fixadas pelo pesquisador (MINAYO, 1998). 

Cientes de que a entrevista não é simplesmente um trabalho de coleta de dados, 

como apresenta Minayo (1998), mas sempre uma situação de interação na qual as 

informações dadas pelos sujeitos podem ser profundamente afetadas pela natureza de 

suas relações com o entrevistador. 
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 Buscamos ampliar os respaldos científicos a cerca do contexto que permeou a 

entrevista e seu rigor metodológico, a fim de que pudéssemos captar formalmente 

informações sobre o CNEF. 

As entrevistas foram de caráter semiestrutural, onde as questões estavam 

direcionadas e previamente estabelecidas, não fixas e fechadas, questões abertas. Porém 

a cada entrevistado houvera algumas perguntas direcionadas levando em consideração o 

perfil e a ocupação do integrante em relação ao processo de elaboração do evento. Desta 

forma buscamos extrair dos entrevistados a memória discursiva sobre a constituição do 

I CNEF. 

Os critérios adotados para a escolha dos entrevistados seguiram o seguinte 

raciocínio: o presidente do I CNEF, na qualidade de idealizador do evento – que 

chamaremos de João; o Diretor do Departamento de Educação Física da UFPE em 

2006/2007 e vice-presidente do evento, e principal articulador político – aqui 

renomeado de Fernando; e um integrante da Comissão Organizadora que compareceu 

na maioria das primeiras reuniões do I CNEF em 2006/2007 de acordo com a descrição 

das Atas – chamada de Amanda. 

O horário e o local das entrevistas foram definidos de acordo com a 

disponibilidade de cada um, respeitando a escolha do ambiente mais adequado na visão 

do entrevistado.  

João e Fernando optaram por realizarem as entrevistas no local de trabalho, com 

os horários estabelecidos conforme a conveniência de cada um, já Amanda preferiu que 

a entrevista fosse realizada em sua residência, por achar um ambiente mais tranquilo e 

por dispor de mais tempo. 

A entrevista captada por um gravador de áudio portátil digital com microfone 

embutido da marca Foston. Devidamente autorizado pelos entrevistados que assinaram 

o Anexo E consentindo a utilização da mesma para fins acadêmicos. 

Os resultados foram obtidos através do método de análise do discurso que na 

concepção de Orlandi (2010), não estaciona na interpretação, trabalha seus limites, seus 

mecanismos, como parte dos processos de significação e foi em busca desses processos 

de significação, que utilizamos a Análise do Discurso como ferramenta fundamental em 

nossos procedimentos de análise. 



20 
 

 
 

A seguir trabalharemos os procedimentos para a análise do discurso, 

conceituando, descrevendo e destacando os componentes desenvolvidos, no intuito de 

conduzir e situar o leitor na trajetória do processo de análise.  

  

1.2. O ITINERÁRIO DOS ENCONTROS 

 

 As entrevistas tiveram as questões semiestruturadas, que serviram de eixo 

norteador para o desenrolar das conversas, porém as perguntas sofreram ajustes, 

alterações, reformulações de acordo com as respostas obtidas, para que desta forma 

pudéssemos obter o máximo de informações, a partir da memória discursiva de cada 

indivíduo. 

 Na esfera de cada entrevista seguimos por um caminho particular, porém cada 

pergunta buscava apreender enunciados que compusessem o possível discurso ou 

possíveis discursos do CNEF, a seguir seguem as perguntas: 

1. Você Na sua concepção como surgiu a ideia do CNEF? Em que momento isso 

ocorreu? A partir de quem? 

2. Em relação ao processo que deu inicio ao CNEF, quais eram as primeiras 

preocupações? 

3. Como foi aceitação do projeto CNEF, pela Instituição UFPE? O CNEF recebeu 

apoio de algum Departamento? 

4. Qual o cenário político da UFPE nos anos de 2006/2007? 

5. Houve algum fator específico que colaborou para a execução do CNEF? 

6. Como aconteceu a divisão das comissões? Quem as definia? 

7. O que motivou você a participar da Organização do I CNEF? 

8. Como você se envolveu com o CNEF? 

9. Qual era a sua expectativa em relação ao evento? 
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10. O que representa o CNEF academicamente falando, para a UFPE e para a área 

de Educação Física em Pernambuco? 

Procuramos identificar o processo que deu inicio à ideia do CNEF com as 

perguntas 1, 2 e 3, visando encontrar o principal idealizador, em que momento esta 

ideia apareceu e quais as decisões iniciais, quem apoiou e sustentou esta ideia. E 

desta forma descrever a origem do evento. 

 Para montar o cenário em que se deu esse processo, contextualizando a ocasião e 

relatando os fatos que corroboraram para o evento, as relações que contribuíram e 

dificultaram a realização do projeto, utilizamos as questões 4 e 5. Mirando achar o 

fator determinante que conduziu o entrevistado a fazer parte desse grupo usamos os 

pontos 6, 7 e 8, na tentativa de apreender o motivo particular e o discurso pessoal de 

cada integrante que colaborou com o evento. 

Porém na tentativa de apreender o que se esperava do evento, qual o objetivo 

final desse projeto e as perspectivas que pretendiam alcançar, aproveitamos os itens 

9 e 10, além de captarmos se houve ou não a concretização dessa idealização, se o 

objetivo foi atingido e qual a repercussão para a área de Educação Física do ponto 

de vista individual. 

Em relação aos locais e horários dos encontros, Fernando e João optaram por 

realizarem as entrevistas no local de trabalho, com os horários estabelecidos conforme a 

conveniência de cada um, já o Amanda preferiu que a entrevista fosse realizada em sua 

residência, por achar um ambiente mais tranquilo e por dispor de mais tempo. 

 A seguir explanaremos sobre a análise do Discurso no sentido de traçar o 

percurso do processo analítico do material investigado.  
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1.3. O ROTEIRO DA ANÁLISE DE DISCURSO 

 

O discurso - como a psicanálise mostrou – não é simplesmente 

aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é também aquilo que 
é objeto do desejo; e visto que – isto a história não cessa de nos 

ensinar - o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as 

lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo 

que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar.  (Foucault, 
2010, p.10 – discurso proferido à aula inaugural no Collège de 

France, pronunciada em 2 de Dezembro de 1970 – A Ordem do 

Discurso). 

 

 Nesse sentido, buscar o por quê? Pelo o quê? E por qual poder os realizadores 

buscavam se apoderar? São questões que compõe um dos pilares fundamentais para a 

realização deste trabalho que consiste em compreender o discurso que constitui a 

idealização do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e Cultura Corporal 

(CNEF), que hoje é um dos cinco eventos mais importantes do país na área de Educação 

Física, estando em sua quinta edição, ficando no mesmo patamar que outros eventos 

consagrados que existem a mais de vinte anos. E outro grande desafio desta pesquisa 

incide em construir o cenário em que o CNEF foi idealizado. 

 Tendo em vista que o evento em questão obteve classificação E2, um dos cinco 

eventos mais importantes do país, na área de Educação Física
2
, de acordo com a 

CAPES, buscaremos contar a história deste evento a partir da visão de alguns atores 

significativos para o processo de constituição do evento.  

 Seguindo na busca pela construção deste discurso, far-se-á necessário 

conceituarmos algumas premissas importantes para o processo de análise deste discurso. 

Orlandi (2010) concebe o discurso como uma palavra em movimento, onde a 

etiologicamente a palavra discurso transmite a ideia de curso, de percurso, de 

movimento. Foi justamente por essa característica que decidimos trabalhar com essa 

teoria para a construção da história do discurso do I CNEF. 

                                                             
2
 Apesar de estar hoje, em sua 5ª edição, ficando no mesmo patamar que outros eventos consagrados, 

que existem a mais de 20 anos. 
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E procurar compreender a língua fazendo sentido, levando em consideração o 

trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua 

história, são componentes dos procedimentos de análise do discurso.  

Foucault (2010) ressalta que antes de se ocupar com toda a certeza da ciência, ou 

de romances, ou do material que temos que tratar é preciso construir o projeto de uma 

descrição dos acontecimentos discursivos como horizonte para a busca das unidades que 

se formam em torno desta pesquisa. 

Faz-se necessário estabelecer conceitos, que nos conduzam à uma construção 

coerente e progressiva, e para isso definir o campo dos acontecimentos discursivos; as 

condições de produção de um discurso; as regras de construção de um enunciado a 

partir de Foucault (2010), Orlandi (2010) e Maingueneau (2008) é o que abordaremos a 

seguir. 

O campo dos acontecimentos discursivos consiste no conjunto sempre finito e 

efetivamente limitado das únicas sequencias linguísticas que tenham sido formuladas, 

na concepção Foucaultiana (2010) ou seja, podem ultrapassar toda a capacidade de 

registro, de memória ou de leitura. 

Maingueneau (2008) destaca que, a noção que mantém relações com a teoria dos 

“campos” desenvolvida pelo sociólogo Bourdieu (1976) é solidária do princípio do 

primado do interdiscurso sobre o discurso. 

 E tomando como universo discursivo o conjunto dos discursos que interagem 

em uma dada conjuntura (MAINGUENEAU 2008) buscaremos recortar campos 

discursivos em que um conjunto de formações discursivas (ou de posicionamentos), 

estão em relação de concorrência, ou não, no sentido amplo. 

O autor acrescenta que há posicionamentos dominantes e dominados, centrais e 

periféricos. Nestas relações um pensamento “dominado” não é necessariamente 

“periférico”, mas todo o posicionamento “periférico” é “dominado”.  

As entrevistas fornecerão um material fundamental para a identificação dessas 

relações, as perspectivas premeiam a identificação dessas relações para a formação do 

discurso do CNEF, e os extratos de falas que utilizaremos se fundamentam no que diz 

Maingueneau (2008, p.92): 
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Na maior parte dos casos, não se estuda a totalidade de um campo 

discursivo, mas se extrai um subconjunto, um espaço discursivo, 

constituído ao menos de dois posicionamentos discursivos, cuja a 
correlação é considerada importante [...] 

 

 E este posicionamento ao qual buscamos diz respeito à instauração e à 

conservação de uma identidade enunciativa , Maingueneau complementa: 

Num campo discursivo, “posicionamento” define mais precisamente 
uma identidade enunciativa forte [...] um lugar de produção discursiva 

bem específica. Esse termo designa ao mesmo tempo as operações 

pelas quais essa identidade enunciativa se instaura e se conserva num 

campo discursivo, e essa própria identidade. [...] o posicionamento 
não diz respeito apenas aos “conteúdos”, mas às diversas dimensões 

do discurso: ele se manifesta também na escolha destes ou daqueles 

gêneros de discurso, no modo de citar etc. (MAINGUENEAU 2008, 
p. 392) 

É nessa perspectiva que selecionamos os entrevistados, com a tentativa de 

encontrar, além dos próprios enunciados, a intenção do sujeito falante, sua atividade 

consciente, o que ele quis dizer, ou ainda o jogo inconsciente que emergiu 

involuntariamente do que disse ou, como diz Foucault (2010), da quase imperceptível 

fratura de suas palavras manifestas. Seguindo essa linha pretendemos reconstituir o 

discurso que idealizou o I CNEF.  

A compreensão de como os objetos simbólicos produzem sentidos, de como a 

Análise do Discurso não estaciona na interpretação, mas trabalha seus limites, seus 

mecanismos, como parte dos processos de significação. Descobrir o discurso que 

arquitetou o I CNEF significa atribuir um sentido, ousadamente, concatenar o sistema 

de ideais que culminaram na sua realização. 

 De acordo com Orlandi (2010) todo o dizer é ideologicamente marcado, sendo 

na língua a materialização da ideologia, a autora concebe o discurso como o lugar do 

trabalho da língua e da ideologia, porém fazer aparecer o espaço em que se 

desenvolvem os acontecimentos discursivos é tornar-se livre para descrever, nele e fora 

dele, jogos de relações, as ideologias que, nesse caso, permeiam o discurso de 

instauração do CNEF (FOUCAULT, 2010). 
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 Nessa relação o enunciado na concepção do autor esta relacionado, de modo 

definido a uma realidade visível, que por mais simples que seja não tem como correlato
3
 

um indivíduo ou objeto singular. No caso, podemos dizer de acordo com o autor que o 

enunciado seria quem coloca a existência – em questão, o CNEF propriamente dito; e 

aquele que enuncia se refere a quem estabelece a definição – ou seja, a comissão 

organizadora e todos envolvidos diretamente no seu processo de instauração, de certa 

forma contribuíram para a definição sobre o CNEF, compondo o corpo daquele que 

enuncia. (IDEM). 

 Neste percurso, como já foi dito, além das consultas ao acervo documental do 

CNEF, realizamos entrevistas semiestruturadas com os idealizadores e organizadores do 

CNEF. Utilizando a entrevista como fonte de informação diretamente construídas no 

diálogo com o indivíduo entrevistado, o que significa apreender a reflexão do próprio 

sujeito sobre a realidade que vivenciou (MINAYO et al, 2010). Os cientistas sociais 

costumam chamar de dados “subjetivos”. 

 Foi necessário descrever o cenário acadêmico e político da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), dos agentes idealizadores do CNEF, pois de acordo com 

Maingueneau (2008, p.171) “[...] não existe um discurso que não seja contextualizado”, 

acrescenta ainda, que não se pode atribuir um sentido a um enunciado fora de um 

contexto e ressalta que o discurso contribui para definir seu contexto e pode modificá-lo 

durante a enunciação. 

 Orlandi (2010) afirma que não há discurso que não se relacione com outros, ou 

seja, os sentidos resultam de relações: um discurso aponta para outros que o sustentam, 

nessa relação emerge uma questão: quais os discursos que sustentam o CNEF? Podemos 

dizer que o CNEF é um discurso? 

 A Análise de Discurso (AD) visa à compreensão de como um objeto simbólico 

produz sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos 

(ORLANDI, 2010), nesse contexto, o CNEF representa à área de Educação Física, logo, 

tem um significado, produz um sentido, pois à medida que os organizadores realizam o 

                                                             
3
  Aqui nos referimos à correlato de enunciado, como um conjunto de domínios em que tais objetos 

podem aparecer e em tais relações podem ser assinalados. O enunciado não necessariamente apresenta 

um correlato ou uma ausência de correlato, isso na visão de Foucault (2010, p. 102-103). 
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evento, os grupos que participam desse congresso têm uma finalidade individual, 

coletiva. 

  Foi preciso mergulhar no CNEF para saber o que ele tem a nos dizer no âmbito 

exterior a ele, destrinchar essas condições para saber se realmente é um discurso? E 

nesse caso, quando o CNEF passa a ser um discurso? Qual o lugar de enunciação do 

CNEF? Quais são as regras do discurso que rege o CNEF? Qual é o papel social do 

CNEF? 

 É a partir dos indivíduos que idealizaram e organizaram o CNEF e demais 

integrantes que compõe o universo discursivo
4
 do congresso, que desenharemos as 

formações das modalidades enunciativas.  

 Nesse contexto aderimos à ideia de Foucault (2010) quando se refere ao 

conjunto de discursos, onde a busca por tentar encontrar além dos próprios enunciados, 

a intenção do sujeito falante, sua atividade consciente, o que ele quis dizer ou ainda o 

jogo inconsciente que emergiu involuntariamente do que disse. Um dos grandes 

desafios desta pesquisa, e ao qual nos propomos consiste em encontrar essa palavra 

muda que permeia o CNEF, o que não é dito mais que soa imperceptível. 

[...] um enunciado [...] está ligado a um “referencial”, [...] leis de 
possibilidade, de regras de existência para os objetos que aí se 

encontram nomeados, designados, ou descritos, para as relações que aí 

se encontram afirmadas ou negadas. O referencial do enunciado forma 

o lugar, a condição, o campo de emergência, a instância de 
diferenciação dos indivíduos ou dos objetos, dos estados de coisas e 

das relações que são postas em jogo pelo próprio enunciado; define as 

possibilidades de aparecimento e de delimitação do que dá à frase seu 
sentido, à proposição seu valor de verdade. É esse conjunto que 

caracteriza o nível enunciativo da formulação. (FOUCAULT, 2010, p. 

103).   

Nesse sentido nos utilizaremos dos dispositivos e procedimentos de análise de 

Orlandi (2010, p77-78) contido na obra já citada anteriormente, a análise se fez por 

etapas, onde o percurso nos fez passar do texto ao discurso como mencionamos abaixo: 

1ª Etapa: Identificação do discurso através de dispositivos da língua (Paráfrase) 

que significa ver no texto a discursividade relacionando o que foi dito com o que não foi 

dito; 

                                                             
4 Consiste em um conjunto dos discursos que interagem em uma dada conjuntura – (MAINGUENEAU, 

2008, p.91). 
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2ª Etapa: Passagem do objeto discursivo para a sua formação discursiva, ou seja, 

estabelecer as formações discursivas distintas; 

 3ª Etapa: Relação do processo discursivo para a formação ideológica; 

Isto significa dizer que em um primeiro momento foi feito a identificação de 

frases que compuseram o discurso do CNEF a partir das entrevistas e documentos do 

acervo do evento, buscando encontrar no material e fora dele o(s) discurso(s) explícito e 

o subentendido. 

Para tal identificação nos utilizando da Paráfrase que de acordo com o Aurélio 

(2000) significa desenvolvimento de um texto sem a alteração das ideias originais; 

tradução livre ou desenvolvida. Trata-se da relação de equivalência entre dois 

enunciados, um deles podendo ser ou não a reformulação do outro, sendo a paráfrase o 

vetor pelo qual se marca a heterogeneidade no discurso, seja ela mostrada ou 

constitutiva (MAINGUENEAU 2008). 

Em seguida analisamos o objeto discursivo, ou seja, os diferentes enunciados 

que surgiram em sua formação discursiva. E através do processo discursivo fizemos a 

formação ideológica sobre o discurso do CNEF. 

O que está em questão é o que rege os enunciados e a forma como estes regem 

entre si para constituir um conjunto de proposições aceitáveis cientificamente e, 

consequentemente susceptíveis de serem verificadas, ou infirmados por procedimentos 

científicos.  

Em suma, problema de regime de política do enunciado científico. Neste nível 

não se trata de saber qual é o poder que age do exterior sobre a ciência, mas que efeitos 

de poder circulam entre os enunciados científicos; qual é o regime interior de poder; 

como e porque em certos momentos ele se modifica de forma global (FOUCAULT, 

1979). 

Para Foucault (1979) a verdade não existe fora do poder ou sem poder. E o 

mesmo entende como conceito de verdade o conjunto de regras segundo as quais se 

distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro, efeitos específicos de poder. 

Ou seja, um conjunto de procedimentos regulados para a produção a lei, a repartição, a 

circulação e o funcionamento dos enunciados.  
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A verdade está ligada ao sistema de poder, que ela induz e que a reproduzem. O 

autor atribui a isso o regime de verdade. Acompanhando esse raciocínio, buscamos no 

discurso a verdade que instaurou o CNEF e o poder que permeava esse processo. 

 

1.4. O RUMO DA CONVERSA 

 

Toda conversa segue por um caminho, uma direção e buscando encontrar esse 

rumo, nos propomos a estabelecer laços entre os enunciados e a relação de composição 

dos sentidos como o que foi dito, ou não dito, como já mencionado.   

O acervo da comissão organizadora nos forneceu um material interessante, a 

começar pela logomarca do evento, como mostraremos no capítulo 3 deste trabalho. O 

discóbolo de Mirón inserido em um traçado do mapa do Brasil reflete de forma plena e 

implícita a vontade de ser grande, pois não há relatos descritos nos documentos, tão 

pouco citados nas entrevistas sobre o objetivo consciente desta imagem. 

E desta imagem já emerge um discurso particular, um discurso que diz: que a 

Educação Física deve ter um lugar de destaque no país, ele precisa aparecer, e aparecer 

nesse contexto significa se fazer visível, ser “re-conhecido” como ciência independente, 

porém interligada às demais áreas na saúde. 

Isso é importante, pois já anunciava que o evento mirava se estabelecer, a 

princípio em Pernambuco, mas almejando ser referencia em todo o país. No trecho da 

entrevista a João, quando questionado sobre a sua visão do evento, ele destaca: 

O CNEF hoje em 2012, na sexta edição, ele é um evento acadêmico 
conhecido no Brasil todo na área de Educação Física. Ele está pela 

CAPES qualificado como sendo o quinto evento mais importante da 

área, aliás, a CAPES reconhece cinco eventos acadêmicos na área de 
Educação Física, como eventos nacionais E2, e um deles é o CNEF. 

Então hoje o CNEF é muito importantíssimo para a área de Educação 

Física, para o curso de Educação Física e é importante para o 

programa de pós-graduação em educação, pois é um dos poucos 
eventos que a pós-graduação organiza. 

Essa vontade ou potencialidade de crescimento está diretamente relacionada ao 

reconhecimento como evento científico, reconhecimento esse devidamente instituído 

pelas entidades de fomento. O projeto do CNEF foi submetido à análise, pelas maiores 
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agências de fomento à pesquisa do país CAPES e CNPQ que negaram o pedido de 

auxílio, como cita Fernando: 

[...] eu me lembro muito bem, que o presidente do evento, na mesa de 

abertura, fez uma crítica razoável à CAPES e CNPQ, por não terem 

tido nenhuma ajuda desses órgãos de fomento. As considerações que a 
CAPES fez e o CNPQ fizeram é que era o primeiro ano do evento e 

que não tinha uma articulação com a Pós-Graduação, o que não era 

verdade porque eu era professor da Pós-Graduação, como sou hoje e o 

Zé Luis também e passamos inclusive o projeto CNEF, pela Pós-
Graduação. 

Nos bastidores do evento surgiram comentários que associavam a negativa do 

projeto (pelas entidades de fomento) à relação de professores da programação, a ideia se 

afirmava sobre a posição política e teórica de alguns ícones da Educação que 

compuseram a grade de programação. Esse juízo nunca seria comprovado, pois 

ninguém iria se comprometer a tal ponto. 

O CNEF travou outros embates como o mencionado no trecho abaixo pelo João: 

[...] eu acho que não tínhamos a intenção de incomodar ninguém, 

apenas queria trabalhar, só isso, eu fui contratado aqui como qualquer 

outro professor, para fazer ensino pesquisa e extensão, organizar um 

congresso científico é pesquisa e extensão ao mesmo tempo, então, eu 
não tinha a intenção de incomodar ninguém, mas incomodou 

professores que na época estavam acomodados, e eu acho que mexeu 

um pouco com o bril de alguns professores, o ego, alguns professores 
tiveram inveja, é lamentável eu ter que dizer isso, mas foi isso o que 

aconteceu. 

Esses trechos nos conduzem a refletir sobre a questão implícita do “poder”. Toda 

essa resistência a um projeto inovador, ousado e criativo, que obtém o apoio 

institucional, da maioria dos professores e principalmente dos estudantes do NEFD, 

incomoda quem? E porque?  

E Amanda corrobora do mesmo pensamento quando diz: 

[...] quem sempre esteve apoiando foi o Centro de Educação, onde 

sempre o CNEF aconteceu e onde teve mais resistência foi na 
Educação Física, alguns diziam que era por ser um evento de 

Educação Física o evento deveria ter surgido lá e ninguém nunca teve 

essa ideia lá, já que o professor que pensou era do departamento de 

métodos da área de Educação, então tinha essa rivalidade não é! 
Porque a Educação Física não fez? E a Educação foi fazer? 
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De acordo com o apresentado nos cabe ponderar que o motivo da oposição ao 

CENF permeava o estado de estagnação em que se encontravam esses professores, o 

poder que, de forma simbólica era instituído ao professor idealizador, poder esse de 

realizar, de mobilizar departamentos, reunir nomes de “peso” à programação.  

A falta de professores com titulação no DEF também era um empecilho para o 

desenvolvimento de projetos como esse, pois a titulação acadêmica era necessária, para 

solicitar apoio às agencias de fomento. Eis o poder instituído àqueles detentores da 

titulação, uma relação diretamente condicional do título com a oportunidade de 

submeter um projeto. 

O pensamento de Bourdieu (2002, p.118-119) se enquadra perfeitamente nesse 

contexto: 

O efeito simbólico exercido pelo discurso científico ao consagrar um 

estado das divisões e da visão das divisões inevitável na medida em 
que os critérios ditos objetivos precisamente os doutos conhecem, são 

utilizados como armas nas lutas simbólicas pelo conhecimento e pelo 

reconhecimento: eles designam as características em que pode 
afirmar-se a ação simbólica de mobilização para produzir a unidade 

real. 

Contudo mais um discurso aparece nessa relação, o discurso do poder e assim o 

CNEF chega para chacoalhar com o marasmo, a monotonia, afinal tratava-se de um 

movimento novo, original e moderno, mobilizado por professores e principalmente 

estudantes, dispostos a fazer acontecer. 

Foi um evento que precisava acontecer na instituição com o objetivo de atingir 

também os profissionais e estudantes de fora da mesma, é um evento que começa de 

dentro para fora da UFPE, como citou o Fernando, ele não pretende permanecer como  

uma atividade acadêmica interna, ele buscou o apoio institucional, mas procurou 

alcançar o público de fora da UFPE, a começar pela programação, composta por 

palestrantes das diversas partes do país. 

Eu vejo que o CNEF é uma necessidade, é claro uma necessidade 

acadêmica ou acadêmico-científica, é uma necessidade de ter dentro 

de uma instituição como a Universidade Federal de Pernambuco um 
congresso que trate dessas questões mais relacionadas à Educação 

Física, ao esporte, ao lazer e à dança conteúdos clássicos da Educação 

Física, mas é uma necessidade sobretudo política, eu acho... é uma 
necessidade política, por quê? Porque é uma forma de nós da área de 

Educação Física e áreas afins, intervirmos mais densamente ou 

influenciarmos dentro e fora da Universidade federal de Pernambuco, 
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então talvez inicialmente não tenha começado com essa perspectiva, 

mas hoje eu vejo muito claramente que o CNEF tem sido, assim 

digamos, uma vitrine para dar visibilidade ao trabalho que os 
profissionais desenvolvem aqui dentro da universidade e fora da 

Universidade Federal. 

O discurso do saber fica evidente nas entrevistas e nos documentos do acervo, 

pois reafirmam o objetivo que consta no projeto do CNEF: estimular, integrar e difundir 

o conhecimento da área. 

Todos os enunciados que extraímos das falas e dos documentos remetem ao 

aparecimento de vários discursos no processo de instituição do CNEF, o discurso 

científico – relacionado ao reconhecimento científico pelos órgãos de fomento e 

instituição de ensino; o discurso do poder – quando enfrenta críticas e é questionado; e o 

discurso do saber – relativo ao desenvolvimento de novos conhecimentos e reconstrução 

de saberes antigos; 

Porém nessa teia de relações discursivas que se encontra o CNEF, faz-se 

necessário um aprofundamento mais amplo, analisando a trajetória do evento em suas 

edições, analisa-lo ao longo dos anos a contribuição do evento para área, bem como 

identificar por qual percurso as pesquisas da região nordeste estão seguindo e assim 

poder traçar um perfil dos pesquisadores do Estado ou da região. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. A HISTÓRIA DOS EVENTOS CIENTÍFICOS 

 

 2.1 A TRAJETÓRIA DOS CONGRESSOS NO BRASIL 

 

 

 Neste capítulo realizaremos um levantamento sobre a trajetória brasileira da 

instituição de eventos científicos voltados para a área da Educação Física, buscando 

identificar os pioneiros desse processo, relatando os desdobramentos dessa iniciativa e 

estabelecendo relações com o cenário atual. 

 Porém, antes de iniciarmos os processos em busca da trajetória dos eventos, 

torna-se importante adotarmos alguns conceitos em relação aos termos: eventos e 

congressos.  

De acordo com Zitta (2012) compreendemos por evento todo o acontecimento 

onde se reúnem diversas pessoas com os mesmos objetivos e propósitos, sobre uma 

atividade, tema ou assunto. E congresso, na visão da autora, é uma reunião formal e 

periódica de profissionais atuando na mesma área, promovida por entidades associativas 

e incluem debates, palestras, painéis etc.  

No Brasil, desde a década de 1970, a realização de congressos/eventos na área 

de Educação Física tem crescido de forma vertiginosa e esse crescimento se dá por meio 

de reuniões regionais, nacionais e internacionais. 

 Alguns dos congressos de Educação Física são marcados pela associação 

eventual com eventos não científicos como cursos, feiras, convenções e outros relatam 

Silva e Vinhas (2006), dessa forma o caráter científico no qual estamos focando neste 

trabalho se torna escasso. 

 Foi justamente a partir da agregação desses congressos com outros eventos não 

científicos, que partiu a iniciativa de procurar entender como se dá o processo de 
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constituição de um evento, que caminhos compõem as relações discursivas de um 

congresso científico e quais os seus desdobramentos. No segundo capítulo abordaremos 

de forma mais específica os conceitos relacionados ao conhecimento científico. 

 A proposta é ressaltar as relações discursivas que permeiam a constituição de um 

congresso, imbricadas na produção científica, materializada através da publicação e 

socialização do conhecimento em Pernambuco, e para isso investigar quais os espaços 

científicos que se propõem a oferecer prioritariamente a difusão dessa produção 

acadêmica, sendo este o momento de intercambio de informações, de forma viável e 

acessível. 

   Nessa perspectiva os congressos de caráter mais instrumental, que privilegiam a 

difusão de técnicas e a promoção/divulgação de novos produtos industrializados, bem 

como a massificação dos sistemas de treinamento meramente reprodutores de 

movimentos, previamente estabelecidos por um grupo que se auto intitula “donos da 

coreografia”, não serão alvo desta pesquisa. 

 Como já citamos anteriormente, apenas os eventos que se predispõe a difundir o 

conhecimento, através de publicação de trabalhos acadêmicos, farão parte do nosso 

universo de pesquisa, nos quais consideramos de caráter científico todo o evento que se 

proponha a tal objetivo. 

 Os congressos de Educação Física surgiram na década de 1920, de forma 

peculiar, pois ainda não havia no Brasil modelos acadêmicos formalmente 

estabelecidos, ou seja, Cursos Superiores de Educação Física, os cursos civis de 

formação de professores só teriam início na década de 1930 (JÚNIOR E SIMÕES, 

2011). A Associação Cristã de Moços (ACM), desde o início do século XX, já 

promovia encontros de seus líderes no estilo de convenção e de intercâmbio técnico 

sobre atividades físicas (SILVA e VINHAS, 2006). 

 Nos levantamentos encontramos uma lacuna no que se refere aos detalhes das 

atividades desenvolvidas nos eventos, principalmente sobre as publicações de trabalhos. 

São escassos os relatos a cerca do início da prática de aceitação de trabalhos científicos 

para publicações em congressos, simpósios e etc., o que nos impulsiona e motiva a 

construir e registrar a história do CNEF.  



34 
 

 
 

O 1º Congresso de Educação Física no Brasil foi realizado em São Paulo em 

1925 -1926, tendo como organizador o sociólogo e educador Fernando de Azevedo, 

intelectual que participou da construção do Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova
5
. Há relatos que a idealização deste I Congresso de Educação Física ocorreu em 

1920 e apenas cinco ou seis anos depois o congresso conseguiu ser concretizado 

(SILVA e VINHAS, 2006). 

 O quadro abaixo apresenta um levantamento histórico sobre os primeiros 

eventos científicos da Educação Física no Brasil, os dados foram extraídos do Atlas do 

Esporte no Brasil
6
, o texto escrito por Silva e Vinhas (2006): 

Quadro 1 - Mapeamento dos Eventos em Educação Física no Brasil 

Ano Evento Local 

1925 – 

1926 
1º Congresso de Educação Física no Brasil São Paulo 

Setembro 

de 1933 

Conferência Nacional de Proteção à Infância. 

Temas: 

“Educação Física da Criança – O que se entende por Educação 

Física – como realizá-la nas diversas idades”; 

“Recreio e Jogos organizados para as crianças: seu papel na 

vida e na educação”; 

“Organização Municipal e Colônia de férias”. 

Rio de 

Janeiro 

1933 

No VI Congresso Nacional de Educação 

Houve uma seção exclusiva para a Educação Física, explicitada 

como “Seção de Educação Física e Recreação”. Com o Tema: 

“Deverão os governos estaduais prover a Educação Física 

incluindo a administração desta na órbita de ação das diretorias 

de instrução pública ou dotando-as de órgãos especiais e 

autônomos?”. 

Fortaleza-

CE 

                                                             
5 Documento que se refere a consolidação de uma visão da elite intelectual, visando interferir na 

organização da Sociedade do ponto de vista da Educação. 

6
 Trata-se de um trabalho de iniciativa e esforço pessoal do Prof. Dr. Lamartine Pereira DaCosta, que 

aglutinou inúmeras pessoas e voluntários para coletar informações e dados a respeito realidade da 

Educação Física e Esporte no Brasil em 2006. 
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1935 
O VII Congresso Nacional de Educação foi inteiramente 

dedicado aos problemas da Educação Física.
7
 

Rio de 

Janeiro 

Agosto 

de 1939 
Reunião do Conselho Nacional de Estudantes.

8
 

Rio de 

Janeiro 

Setembro 

de 1939 
1º Congresso Brasileiro de Desportos Universitários 

São 

Paulo- SP 

Julho de 

1940 
1º Congresso Paulista de Educação Física, 

São 

Paulo- SP 

Agosto 

de 1941 

Conferência sobre Educação Física e assuntos correlatos, 

promovida pela Associação Brasileira de Educação Física. 

Rio de 

Janeiro 

1971 
Congresso da Associação Internacional de Escolas Superiores 

de Educação Física – AIESEP
9
 

Rio de 

Janeiro-RJ 

1972 
Simpósio do Conselho Internacional do Esporte Militar-

CISM
10

 

Rio de 

Janeiro-RJ 

1975 
Curso Nacional de Educação Física para Professores de 

Excepcionais.
11

 

Porto 

Alegre–

RS 

1979 
I CONBRACE - Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte 

Com o tema: “A criança brasileira e a atividade física”. 

São 

Caetano 

do Sul-SP 

Maio de 

1980 
1º Encontro Nacional dos Estudantes de Educação Física 

Salvador-

BA 

1980 ENAREL - Encontro Nacional de Recreação e Lazer - 

1982 – 

1984 
I Congresso Esporte para Todos.

12
  

Curitiba-

PR 

                                                             
7
 O art. 131 da Constituição Brasileira de 10 nov. 1937 é possivelmente resultado das reivindicações 

demonstradas neste congresso, pois cita pela primeira vez a Educação Física na Carta Magna da nação, 
relevando sua importância educacional.  
8 Neste evento é fundada a “Confederação Universitária Brasileira de Esportes - CUBE”, referendada por 
todas as federações universitárias esportivas e por mais de 168 associações acadêmicas do país filiadas 
ao então existente Conselho Nacional de Estudantes.  
9
 Marca o início da segunda etapa de congressos internacionais no Brasil. 

10 Marcando o fim das convenções-cursos e o início dos congressos de produção científica nacional. 
11 Em 29 anos de congressos-cursos sem interrupção, este evento hoje soma cerca de 16 mil 
participantes. Este é um dos congressos mais antigos do Brasil em termos de continuidade. 
12 Com apenas duas edições. 
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1989 
1º Encontro de Profissionais de Recreação e Lazer, com o 

tema: “Lazer e Recreação: Melhoria da Qualidade de Vida” 

Brasília-

DF 

1993 Encontro de História da Educação Física e do Esporte 
Campinas-

SP 

(Quadro montado a partir dos dados de Silva e Vinhas, 2006) 

 

 Uma das características dos primeiros congressos/eventos dos anos 1970 foi o 

tema livre, pois devido à inexpressiva produção científica que resultava em poucas 

apresentações de pesquisas, houve a necessidade de abrir a temática do evento. 

 Podemos perceber a partir do quadro1 que a maioria dos eventos aconteciam na 

região Sudeste. Apenas em 1980, há registros do primeiro evento direcionado para a 

área da Educação Física na região Nordeste. Ressaltando que em 1933 no VI Congresso 

Nacional de Educação, que ocorreu em Fortaleza – CE, houve uma seção dedicada à 

Educação Física, onde a temática abria espaço para a discussão sobre a competência em 

oferecer a Educação Física à população, por parte da administração dos governos 

estatais ou se haveria a necessidade de criar um órgão autônomo. 

 Percebe-se claramente a intenção em inserir a Educação Física no contexto 

popular, porém na prática essa realidade se encontrava distante no que corresponde à 

efetivação desse processo, talvez pela falta de discussões mais específicas, mão de obra 

especializada ou simplesmente pela falta de delimitação da área de atuação e 

regulamentação profissional. 

 Atualmente os eventos/congressos científicos continuam a se multiplicar no país, 

apresentando uma rica diversificação em interesses e especializações. Porém a essência 

do promover o “fazer científico” deve e precisa ter como objetivo a difusão do 

conhecimento, enfatizando o profissional de Educação Física como pesquisador. 

Destacamos no trecho abaixo, algumas passagens do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova (1932) que expressam os princípios básicos de Fernando Azevedo, 

alguns dos quais incluídos na Constituição de 1934 e outros integrados na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961: 

A educação universitária gratuita e aberta a novos horizontes: ‘A 

educação superior ou universitária, a partir dos 18 anos, 

inteiramente gratuita como as demais, deve tender, de fato, não 
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somente à formação profissional e técnica, no seu máximo 

desenvolvimento, como à formação de pesquisadores, em todos os 

ramos de conhecimentos humanos. Ela deve ser organizada de 
maneira que possa desempenhar a tríplice função que lhe cabe de 

elaboradora ou criadora de ciência (investigação), docente ou 

transmissora de conhecimentos (ciência feita) e de vulgarizadora 
ou popularizadora, pelas instituições de extensão universitária, das 

ciências e das artes. (Dias e Piletti, 1986). 

Percebemos no que se refere à necessidade de formar pesquisadores, que já 

havia uma preocupação com a formação e Dias e Piletti (1986) selecionaram algumas 

passagens do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) que expressam os 

princípios básicos de Fernando Azevedo, alguns dos quais incluídos na Constituição de 

1934 e outros integrados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961: 

 A necessidade de formação de pesquisadores, já se fazia presente em 1932 e 

com o avanço tecnológico e social, essa necessidade de torna condição essencial para o 

desempenho profissional de forma geral. E produzir ciência é uma forma de fortalecer e 

legitimar uma área de conhecimento e a Educação Física precisa dessa valorização. 

 A formação de pesquisadores na área de Educação Física é tal vez uma das 

formas mais eficientes de promover a legitimação da profissão, pois o papel 

fundamental da produção do conhecimento na área de educação física, assim como em 

qualquer área, é o de servir de referência para praticantes e estudiosos. 

 A educação nesse contexto assume a função de proporcionar acesso aos meios 

de informação e de produção. Promover espaços para debater, refletir e interagir sobre o 

constante processo de reconstrução é compromisso da instituição formadora. 

 A produção científica apresenta-se como um vetor importante para a 

consolidação do conhecimento nas áreas do saber, sendo a Universidade o locus por 

excelência onde essa produção é gerada, advinda das pesquisas e estudos desenvolvidos 

no meio acadêmico, nos vários campos do conhecimento. 

 Ao fundar um evento científico, pretende-se a princípio que ele mantenha-se 

vivo no âmbito acadêmico, contribua de forma expressiva e efetiva para as discussões a 

cerca da educação em questão, promova o encontro entre diversos pesquisadores, bem 

como se torne referência na área, visando incitar o processo de produção científica. 

A ciência, com uma atividade social, precisa ser divulgada, 

debatida, refletida. Uma das funções dos cientistas é exatamente a 
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de possibilitar um amplo debate em torno de suas idéias, 

descobertas, teorias e proposições em geral. Daí a necessidade de 

se organizarem ocasiões especiais destinadas ao intercâmbio entre 
profissionais e à divulgação do conhecimento que produzem. Essas 

ocasiões podem ser acadêmicas ou, mais restritamente, científicas. 

‘Constituem-se nos congressos, simpósios, seminários, encontros, 
reuniões, os quais congregam comunidades de cientistas, 

pesquisadores, estudantes de vários níveis e outros interessados no 

debate e na divulgação científica.’ (CARMO e PRADO, 2001). 

 Realizar uma prática reflexiva a cerca da educação, contextualizando as diversas 

práticas em detrimento das diversas realidades, de forma a estimular e permitir o debate 

e a integração com o outro, é uma excelente oportunidade para os docentes e 

acadêmicos que participam de congressos e simpósios. Segundo Freire (1987) “...os 

homens educam-se entre si mediados pelo mundo”. 

 Portanto, a realização de eventos científicos presenta a capacidade de promover 

a interação com novas informações, ou a releitura de antigos conceitos a partir de uma 

nova concepção. Nesse sentido é através da troca de experiências e pesquisas que 

possibilitamos o intercâmbio do conhecimento e difundimos a ciência da educação.   

 A renovação e o vigor da produção científica ocorrem essencialmente em função 

da própria produção científica e por aquilo que ela reflete, na forma de publicação 

científica. A publicação presente nos periódicos e anais de congressos constitui o 

caminho da pesquisa científica na área. (LEITE FILHO, 2008). E assim o trabalho 

científico atinge sua finalidade maior através de sua publicação. 

 Ao traçarmos um levantamento sobre a história dos eventos científicos no Brasil 

visamos observar como houve a construção e a disseminação destes eventos na área de 

Educação Física.  

A seguir nos propomos a contar como surgiu o CNEF na UFPE, em que 

contexto? Quais as particularidades? Quem foram os sujeitos que colaboram para esse 

processo? No objetivo de identificarmos o discurso que conduziu à instituição deste 

evento no âmbito acadêmico. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

3. A ORIGEM DO CNEF – DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 

 Incorporamos o pensamento de Souza (2009 p. 11) quando afirma que “[...] em 

nosso caso particular
13

, um dos grandes desafios é produzir no campo da história da 

educação sem a formação profissional de historiador”, porém é nesta perspectiva e 

cientes da responsabilidade que nos propomos a enveredar por este caminho: 

materializar a história do CNEF começando pela sua idealização. 

 

  3.1 A INVENÇÃO DO I CNEF  

 

 O Congresso por ser um espaço para socialização do conhecimento e difusão de 

pesquisas torna-se fundamental para toda a Instituição de Ensino Superior promover 

esse tipo de evento, pois a interação entre pesquisadores faz parte do processo contínuo 

de formação, como vimos anteriormente, sendo esta uma proposta que deveria estar 

presente nos Cursos de Educação Física.  

 Organizar um congresso é uma tarefa que requer muita dedicação e 

comprometimento, e é com essa responsabilidade que nos propomos a apresentar o 

processo de instauração do I CNEF, a partir da visão de integrante da comissão 

organizadora, agregada aos relatos de alguns componentes chaves para o processo de 

constituição, juntamente com a assessoria da memória documental do evento. 

 O I Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e Cultura Corporal (I CNEF) 

realizou-se efetivamente no período entre 03 e 06 de Julho de 2007, no Campus da 

Universidade Federal de Pernambuco. Tratava-se de um evento acadêmico-científico, 

                                                             
13 O autor se refere à formação inicial em Educação Física pela Universidade de Castelo Branco - UCB – 

RJ e os autores desta pesquisa corroboram da mesma formação. 
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onde o público alvo eram pesquisadores, professores e estudantes de Educação Física, 

cujo objetivo, na concepção da Comissão Organizadora
14

 (CO) constituía-se em: 

Congregar Professores, Pesquisadores, Cientistas, Estudantes e 

Profissionais da área de Educação Física, Saúde e Cultura Corporal, 

visando estimular e divulgar a produção científica, debates, novas 
leituras e releituras críticas nos mais variados níveis de atuação, em 

diferentes áreas do conhecimento, intercâmbios, multiplicação de 

espaços, debates e reflexão, contribuindo assim com meios de 

transformação de nossa sociedade. 
(Objetivo extraído do primeiro projeto do CNEF. Arquivo da CO. do I CNEF, 2007) 

 

 O I CNEF surgiu da necessidade de espaços para difundir e socializar as 

pesquisas estimuladas pelo professor José Luis Simões, 
15

na época coordenador das 

Licenciaturas Diversas e professor da disciplina de Práticas de Ensino em Educação 

Física I e II. E incentivador da produção de trabalhos acadêmicos por parte dos 

estudantes de sua disciplina.  

 As discussões em torno da produção científica e da difusão do conhecimento nos 

conduziu a alguns questionamentos, entre eles: em quais espaços científicos iremos 

apresentar nossos trabalhos? Quais são as oportunidades de difundir o nosso 

conhecimento em PE? Essa era a inquietação que nos sobressaltava. 

 Nesse contexto, estudantes instigados pelo orientador a procurar eventos 

científicos que oportunizasse a socialização dos conhecimentos pesquisados. 

Ressaltando que no período de graduação a grande maioria dos docentes do curso de 

Educação Física da UFPE, não dotava do hábito de incentivo à produção científica e 

desta forma muitos graduandos não despertavam para a o campo das pesquisas. 

 A escassez de eventos científicos da área, os altos custos dos eventos, que se 

concentravam em sua maioria na região Sudeste do País, atrelado ao inexpressivo 

quantitativo de pesquisadores da área atuando na Região Nordeste, desencadearam o 

processo de construção do I CNEF. 

                                                             
14 Fonte: Arquivo do CNEF, material de divulgação em formato de Folder, disponível no site: 

www.cnefpe.com acesso em 14 de Junho de 2011. 
15 Professor graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP), mestre e doutor em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP). Na época 

foi coordenador das Licenciaturas Diversas na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), entre 2007 

e 2009.  Atualmente é professor Adjunto e atua no Programa de Pós-Graduação em Educação na UFPE. 

http://www.cnefpe.com/
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Porém, o processo que instaurou o I CNEF iniciou-se de forma curiosa e 

inusitada, no ano que antecedeu a realização do evento, a partir da experiência de um 

grupo de estudantes juntamente com o professor da disciplina Prática de Ensino da 

Educação Física, que participaram de um evento em João Pessoa – Paraíba, o evento em 

questão promovia espaços para a apresentação de trabalhos de pesquisa no formato de 

pôster e comunicação oral, e quando percebemos que após a exposição do nosso 

trabalho não haveria certificados, a polícia foi chamada e os direitos dos participantes 

foram assegurados, conforme podemos conferir no trecho da entrevista ao João: 

[...] fomos para a Paraíba em Julho de 2006 para um evento 

acadêmico, e vimos que o evento foi muito mal organizado e 
percebemos que a intenção de quem estava organizando o evento era 

apenas de pegar dinheiro de inscrições. [...] participamos deste evento 

e fomos parar na delegacia, porque ele não queria dar o certificado do 
evento, a polícia foi na casa do organizador e fez com que ele firmasse 

um acordo que iria emitir o certificado dos participantes. Por isso que 

mantivemos o certificado deste evento
16

.  

 Este episódio desencadeou todo o processo de elaboração do I CNEF, pois em 

virtude da participação neste evento, que apresentou diversas falhas na sua execução, 

percebemos os erros que poderiam ser evitados e decidimos dar início à essa empreitada 

chamada  CNEF, conforme podemos observar no trecho a seguir: 

[...] quando voltamos para a UFPE, fizemos uma avaliação deste 
evento e poxa! Um evento igual àquele agente junto consegue fazer 

até melhor, pelo menos os certificados conseguimos emitir para os 

participantes. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer um congresso 

acadêmico na UFPE, na área de Educação Física. [...] Agente se 
propôs, junto aos estudantes de Prática de Ensino da Educação Física, 

organizar um aqui, que foi onde originou o primeiro CNEF (JOÃO). 

  O grupo, que era composto por estudantes de Educação Física da Universidade 

Federal de Pernambuco, percebeu a necessidade de incluir mais integrantes para dar 

conta do processo, a formação da Comissão Organizadora, se deu aproximadamente 

nove meses antes do evento em novembro de 2006. 

Conforme Anexo C, onde consta a data da primeira reunião do CNEF dia 28 de 

Novembro de 2006, documentada a punho, com caneta simples, armazenada em uma 

pasta classificadora e assinada pelos presentes na mesma. De forma amadora, sem 

página numerada ou reconhecimento em cartório. Podemos observar que havia um 

                                                             
16 Trecho da entrevista realizada com o Professor José Luis Simões, conforme Anexo C. 
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mínimo de noção sobre organização, pois as Atas apresentam uma sequencia lógica de 

protocolo que vai de encontro aos padrões oficias de rigor jurídico, mas mantêm um 

autêntico e mecânico processo de produção e armazenamento das informações. 

  Disparado o processo de constituição do I CNEF, foi ressaltado que as 

atividades de organização do evento, iniciaram-se de forma amadora devido à 

inexperiência do grupo composto em sua maioria por profissionais e acadêmicos da área 

de Educação Física. 

 O I CNEF aconteceu basicamente pela disponibilidade dos estudantes e 

professores que participaram da organização do evento, e do apoio da PROPESQ (Pró-

Reitoria de Pesquisa da UFPE) e da UFPE, concedendo os espaços para a realização do 

congresso.  

 Sem contar que o efetivo envolvimento do Professor José Luis Simões 

(Presidente do CNEF) e o Professor Edilson Fernandes de Souza
17

 (Vice-Presidente), na 

época Diretor do Núcleo de Educação Física e Desportos da UFPE, um elo muito 

importante para o desenvolvimento desse projeto na UFPE. 

 Pois, todo o tramite burocrático
18

 para submissão do que permeia a realização de 

um evento como este, em uma instituição de ensino superior, contou com trabalho, a 

disponibilidade e o comprometimento desses dois professores, que apostaram na idéia e 

acreditaram na equipe que se propôs a organizar o Congresso. 

 Na Ata da 1ª reunião, de acordo com o Anexo C, consta que as decisões iniciais 

a serem tomadas, foram: a definição do nome do evento, se tornando, portanto I 

Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e Cultura Corporal e o período de 

realização do evento – 03 a 06 de Julho de 2007; além da Programação – 

preestabelecendo os horários e dias de todas as atividades do congresso. 

 A programação do I CNEF foi construída com intervenção direta dos estudantes, 

o conceito era fazer uma organização participativa, onde todos tivessem espaço para 

sugerir mesas redondas, palestrantes, minicursos e etc. 

                                                             
17

 Atual Pró-Reitor de Extensão da UFPE. Cumpriu Estágio Pós-Doutoural no Departamento de Sociologia 
da Universidade do Porto-Portugal. Doutor em Educação Física/Estudos do Lazer. Mestre em Educação 
Física e Cultura/Imaginário Social e Atividades Corporais pela Universidade Gama Filho (1995). Graduado 
em Educação Física pela Universidade de Castelo Branco (1991). 
18 Confecção do Projeto do evento, das solicitações de apoio, liberação dos espaços e etc. 
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 Já na segunda reunião do grupo, conforme Anexo D, houve uma reestruturação 

da programação do congresso, as propostas de minicursos deveriam ser apresentadas até 

o dia 01 de março de 2007. A data limite para a submissão dos trabalhos foi até o dia 30 

de março de 2007 e os valores das inscrições compuseram a pauta desta ata. 

 Percebe-se que de acordo com os registros contidos nas Atas, as preocupações 

iniciais giravam em torno da programação do evento, o objetivo descrito era montar um 

roteiro com as atividades do congresso, delimitando os dias e horários dos 

acontecimentos das mesas redondas, minicursos, apresentações científicas e etc., de 

forma antecipada, para que de posse das confirmações dos profissionais fosse possível 

divulgar antecipadamente as presenças confirmadas e assim tornar o evento atrativo 

para o público alvo: profissionais e estudantes de Educação Física e áreas afins. 

 O que o diferenciaria de muitos outros eventos científicos tradicionais que 

costumam apresentar o cronograma com as atividades dias antes do evento. Porém, de 

acordo com o João, as preocupações giravam em torno dos custos com o evento que 

iriam além da confecção da programação, conforme a trecho: 

Tínhamos todas as preocupações, não sabíamos como iriamos 

financiar a vinda dos palestrantes, não sabíamos se as pessoas iriam 
fazer a inscrição no evento, se iriam pagar o evento, tanto que muita 

gente não pagou, o valor das inscrições era bem módico. Teve gente 

que fez a inscrição no evento por dez e vinte reais, então não sabíamos 
se iriamos pagar o evento, financiar. Essa era uma preocupação 

grande. 

 Além da preocupação com a parte financeira, o apoio institucional, fundamental 

para a realização do evento, era incerto: 

[...] não sabíamos se teríamos o apoio dos pares, dos professores do 
Departamento de Educação Física, tanto que o evento saiu pelo 

Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, não foi pelo 

Departamento de Educação, então levamos a proposta ao 
Departamento de Educação Física e o mesmo se dividiu, alguns 

professores apoiaram e ajudaram, e outros não só não apoiaram como 

começaram a atacar o evento, querendo prejudicar o evento, querer 

inclusive cancelar o evento (JOÃO). 

Percebe-se que o primeiro grande evento científico da área de Educação Física 

na Instituição, foi vinculado formalmente ao Departamento de Métodos e Técnicas de 

Ensino (DMTE) do Centro de Educação (CE) da UFPE e não pelo Departamento de 

Educação Física (DEF) do Núcleo de Educação Física (NEFD) da UFPE, este fato pode 
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ter contribuído, talvez, para o processo de resistência que o CNEF passou, por parte de 

alguns professores do DEF.  

Ciente da opinião equivocada desses professores o Fernando intermedia com o 

DEF a realização do CNEF, alegando a desnecessária suspensão das aulas para que o 

evento ocorresse, os professores que se opunham à realização do evento, utilizavam-se 

dos mais variados argumentos para imputar esse processo e vetar o evento no 

departamento. 

Entretanto a postura de desses professores, deixava transparecer que o problema 

com o CNEF era de ordem pessoal, como podemos observar na fala de João, ao 

perguntarmos sobre a origem do ataques ao evento: 

Acho que era mais por questões pessoais, vaidades e comodismos. 
Como eu cheguei, professor muito jovem na universidade, querendo 

realizar, então você incomoda colegas que estão acomodados e que 

não realizam. Então quando você chega em uma empresa, no nosso 
caso não é empresa, é instituição, com uma proposta de trabalhar e de 

fazer um evento acadêmico na sua área, quem estava na instituição a 

vinte ou trinta anos e não conseguia fazer isso, começa a se sentir 

incomodado, tá certo. Foi isso que aconteceu, alguns colegas se 
sentiram incomodados porque nunca organizaram nada que fosse 

importante na sua área, aqui na universidade. Nós chegamos e 

propomos organizar e as coisas começaram a acontecer e dar certo, 
eles incomodados com o trabalho da gente começaram a boicotar, foi 

isso que aconteceu.  

 

O Fernando corrobora da mesma ideia, quando afirma: 

[...] o próprio Departamento e a Coordenação do curso, sempre criou 

dificuldades para a execução do CNEF. Por conta das salas que eram 

utilizadas lá, na apresentação de trabalhos, ou então nos minicursos 
[...] sempre era um problema, parecia ciúmes ou inveja de alguns 

professores em relação a um evento que nasce, mas não nasce nem no 

Núcleo nem no Departamento de Educação Física, isso é um fato. Mas 
os estudantes sempre foram do Núcleo de Educação Física, então toda 

a vez que passava pela reunião de pleno, as pessoas aprovavam: que 

bom! Que ótimo! Perfeito! Mas quando era para executar elas criavam 

dificuldades. 

 

Porém, como o evento já havia sido aprovado pelo DMTE, protocolado e aceito 

na reitoria da Instituição, seria inútil continuar contra argumentando sobre o evento. E 
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com todo o seu traquejo político o Fernando articulou impecavelmente essa 

intermediação.  

Pois os integrantes da comissão precisavam das dependências do NEFD para a 

execução dos minicursos e instalação da secretaria do evento. O auditório utilizado para 

a conferência de abertura e demais mesas redondas foi o do CE porque o NEFD não 

dispõe de auditório e por ser de mais fácil acesso à comissão. 

Em seguida por iniciativa do grupo foi decidido que os trabalhos deveriam ser 

fracionados, seria necessário instituir as comissões que se responsabilizassem por 

determinadas tarefas, tarefas essas definidas pela afinidade particular de cada integrante, 

nada era imposto, as pessoas se voluntariavam para executar a tarefa que lhe era mais 

conveniente. Dentre as comissões estabelecidas, algumas pessoas se envolveram de 

forma mais enfática, abraçando o CNEF e se comprometendo de forma mais expressiva. 

 Em todo o processo de construção de um grupo haverá pessoas que se destacam 

pelo empenho, dedicação, iniciativa e essas pessoas automaticamente acabam 

assumindo papeis de destaque, de liderança.  E no CNEF não foi diferente, naturalmente 

com o surgimento de algumas pessoas para a liderança, instauram-se 

concomitantemente algumas divergências, as diferenças se acentuam e os conflitos 

espontaneamente começam a emergir. 

 Nascem então, as comissões do CNEF, que a princípio foram estabelecidas da 

seguinte maneira: 

 Secretaria; 

 Comissão de marketing; 

 Comissão de recepção e cultura; 

 Comissão de serviços gerais; 

 Comissão científica; 

A secretaria seria responsável por todo o processo burocrático do evento: 1. setor 

de ofícios – responsável pela emissão e protocolo dos ofícios; 2. credenciamento - 

encarregado de controlar as inscrições dos congressistas, atas de frequência dos 

minicursos, palestras e entregas de certificados, bem como o cadastro de todos os 
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integrantes da comissão organizadora e palestrantes convidados; 3. os certificados - 

responsável pela impressão nominal de todos os certificados; 4. material gráfico – 

impressão dos certificados, Folders, Cartazes, logomarca e demais materiais auxiliares 

para a execução do evento; e 5. o departamento financeiro – incumbido de controlar 

toda a verba advinda de inscrições, venda de livros, camisas e CDs, durante o evento e 

da distribuição do pessoal de acordo com as necessidades do setor. 

A secretaria assumiu naturalmente a responsabilidade de conduzir todo o 

processo de elaboração do evento. O comprometimento e a disponibilidade em 

desenvolver este projeto, instaurou o envolvimento mais enfático de alguns integrantes, 

tornando-os referências importantes no contexto organizacional do grupo. 

A comissão de marketing tinha como responsabilidade principal planejar as 

estratégias que dariam visibilidade ao evento, cuidar da divulgação do evento. 

Distribuindo os ofícios, panfletando nas instituições, fixando os cartazes nas entidades 

de ensino superior e enviando convites pela rede social da época. E de acordo com o 

organograma (que aparece mais adiante) a divulgação e alimentação nas informações do 

site também seriam de responsabilidade desta comissão. 

Porém, todos da comissão eram divulgadores em potencial do CNEF, incluindo 

o Presidente que participou de uma panfletagem em uma instituição particular de ensino 

superior. E no processo de divulgação houve alguns obstáculos, como destaca o 

Amanda: 

Eu lembro que no começo tudo era dificuldade, ninguém ouvia falar 
do CNEF, ninguém deixava agente divulgar o CNEF, quando íamos às 

universidades. Na Maurício de Nassau nós sofremos com isso né! 

Dificuldades financeiras, porque nós não tínhamos dinheiro pra nada, 

tanto que a primeira remessa de folders foi dobrada pela própria 
comissão em suas próprias residências, com papel duro, era papel tipo 

cartolina, sei lá! Doía os dedos para dobrar. E depois foi que a 

Maurício de Nassau acabou apoiando o nosso evento, aí mandou fazer 
uma remessa de folders e acho que ajudou com algum material, 

também não lembro. E aí fomos tocando com o dinheiro das 

inscrições. 

A comissão de serviços gerais não aparece nas atas das reuniões, porque foi 

sugerida depois da definição das mesmas, mas faz parte do arquivo do CNEF e foi 

encarregada de entregar os ofícios e fornecer apoio geral. 
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Já a comissão de recepção e cultura era incumbida de organizar e recepcionar os 

palestrantes do evento, assessorando-os conforme suas necessidades, além de planejar 

os eventos culturais da abertura e encerramento do CNEF.   

O organograma do evento aparece com a intenção de concretizar o processo 

organizacional do evento de acordo com o dicionário Aurélio é um quadro 

representativo de organização ou serviço e que indica as relações entre as unidades, as 

atribuições de cada um. Abaixo segue o modelo do organograma confeccionado por 

integrantes da secretaria: 

(Acervo documental do I CNEF, 2007) 

A ideia era mostrar a visão geral do evento à equipe, para que cada um soubesse 

o objetivo e o funcionamento das comissões, e desta forma despertasse o sentimento de 

comprometimento e responsabilidade. 

O grupo da comissão, como já foi mencionado, foi composto de forma 

voluntária, não houve convite, os convites foram feitos para integrantes de outra 
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comissão, como por exemplo a comissão científica, necessária para o processo de 

seleção dos trabalhos. 

Composta por professores titulados (mestres e doutores), a comissão científica 

faria a avaliação e organizaria as seções científicas, bem como a recepção das propostas 

e seleção dos minicursos, mas na prática os minicursos não passaram por este processo, 

em virtude da demanda de trabalhos apenas eles sofreram esse procedimento e a 

organização das sessões científicas, ficaram a cargo da secretaria do evento e alguns 

integrantes.  

 A secretaria recebia os trabalhos enviados por e-mail, conforme normas 

previamente estabelecidas pela comissão, e os encaminhava aos avaliadores. A 

Comissão Científica se encarregava de aprovar ou reprovar os trabalhos, que levava em 

consideração o conteúdo, a metodologia, e demais itens fundamentais em um trabalho 

científico.  

A maioria desses integrantes foram indicações do presidente e vice-presidente 

do CNEF, pois contava com o pedido afetuoso, afinal de contas esses professores, iriam 

contribuir com a sua disponibilidade pessoal para o cumprimento das tarefas, sem 

receber financeiramente por isso. 

Alguns aceitaram o convite e avaliaram os trabalhos, outros poucos nem 

responderam aos e-mails da comissão, que tiveram de repassar a demanda em cima da 

hora para outros professores. 

Voltando ao inicio das atividades, antes da quinta reunião do grupo, a logomarca 

foi estabelecida, não havendo registros precisos da data de exposição e aprovação da 

logomarca nas Atas. Porém, o desenvolvimento gráfico da imagem do CNEF, também 

surgiu de forma amadora, um membro do grupo chamado André Luiz de Souza
19

, 

solicitou ao seu irmão Xisto Serafim
20

 uma ideia para confeccionar uma logomarca que 

identificasse o congresso.  

E o mesmo apresentou a figura abaixo, que de imediato e por unanimidade foi 

aprovada, havendo apenas a alteração na cor da letra e da fonte. O Discóbolo de Mirón, 

de acordo com o Conselho Regional de Educação Física – CREF 12 PE/AL, foi 

                                                             
19

 Professor Graduado em Educação Física pela UFPE e integrante da Comissão Organizadora do I CNEF. 
20 Professor Doutor em Geografia da Universidade Federal de Campina Grande – PB. 
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escolhido como símbolo da Educação Física por representar a força e o dinamismo 

característicos dessa profissão. 

FIGURA 1 – Logomarca do I CNEF. 

 

 

(Acervo da Comissão Organizadora do I CNEF, 2006). 

 Aprovada em reunião plenária do Conselho Federal de Educação Física, tal 

escolha está documentada no texto abaixo:  

Art. 1º - Ficam aprovados o símbolo, a cor e o anel de grau da 

Profissão de Educação Física, como segue:  

§1º - SÍMBOLO: Discóbolo - por estar baseado nos movimentos do 

corpo humano em ação. O Discóbolo de Mirón é a mais célebre das 
estátuas atléticas. Segundo pesquisa: "(...) o corpo revela um 

cuidadoso estudo de todos os movimentos musculares, tendões e ossos 

que fazem parte da ação; as pernas, os braços e o tronco inclina-se 
para imprimir maior impulso ao golpe; o rosto não parece contorcido 

pelo esforço, mas calmo e confiante na vitória"(...). (Fonte: Resolução 

Confef 049/02 – site do CREF 12 PE/AL) 
  

 A proposta de inserir o símbolo da Educação Física dentro traçados que 

representam o mapa do Brasil, nos leva a refletir sobre a intenção implícita de inserir de 

forma efetiva um evento científico da área da Educação Física no contexto nacional.  

 A cor verde foi escolhida por representar a área da saúde no Brasil, ao qual a 

Educação Física encontra-se incluída. Ficando decidido que as cores mudariam 

conforme cada edição do evento. 

É curioso perceber que a quase todos os integrantes da comissão não sabiam o 

significado deste símbolo para a área da Educação Física, porém gostaram da imagem 

de imediato. 
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A temática do evento também seguiu o princípio da organização participativa, 

sendo decidida em conjunto, a idéia era suprir as necessidades da comunidade 

acadêmica, a partir da visão dos estudantes e profissionais da área e montar as mesas 

redondas com tema que contemplassem as áreas da Educação Física, Saúde e Cultura 

Corporal. 

 A programação contou inicialmente com 10 professores doutores, agregando 

posteriormente mais 7, totalizando 17 doutores das diversas regiões do Brasil. A grande 

parte dos palestrantes foram indicações do presidente do evento, em virtude dos 

contatos que possuía, por fazer parte deste meio acadêmico. 

 Abaixo segue a Programação do I CNEF:   

 
Dia 03/07/2007 -Terça – feira 

08:00 às 16:00 – Inscrições e entrega de material 

18:30 – Abertura oficial do Congresso 

19:00 – Conferência de Abertura: QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS SOBRE ESPORTE, LAZER E 

SAÚDE NO BRASIL 

Palestrante: Prof. Dr. Ademir Gebara (UNIMEP) 

Moderador: Prof. Dr. Edílson de Souza Fernandes (UFPE) 

20:30 – Coquetel 
Dia 04/07/2007 - Quarta – feira 

08:00 às 16:00 – Inscrições e entrega de material 

08:30 às 11:30 – Mesa Redonda: PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA NO SÉCULO XXI 

Palestrantes: Prof. Dr. Wanderley Marchi Júnior (UFPR) 

 Profa. Dra. Roseane Almeida (Cap-UFPE) 

    Prof. Dr. Edivaldo Góis Júnior (UNICID) 

Moderador: Prof. Mestrando Azenildo Moura Santos (UFPE) 

12:00 às 14:00 – Almoço 

14:00 às 16:00 – Apresentação de Trabalhos 

16:00 às 18:00 – Minicursos 

19:00 às 21:00 – Lançamento de Livros (Centro de Educação - UFPE) 
Dia 05/07/2007 - Quinta – feira 

08:00 às 16:00 – Inscrições e entrega de material 

08:30 às 11:30 – Mesa Redonda: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ESPORTE E LAZER 

Palestrantes: Prof. Dr. Jamersom Almeida (Prefeitura do Recife) 

   Prof. Dr. Ricardo Lucena (UFPB) 

         Dr.Nelson Pereira (Secretário Estadual de Esporte de Pernambuco) 

   Profa. Dra. Tereza França (UFPE) 

Moderador: Prof. Osvaldo Serejo 

12:00 às 14:00 – Almoço 

14:00 às 16:00 – Apresentação de Trabalhos 

16:00 às 18:00 – Minicursos 

19:00 às 21:00 – Programação Cultural 
Dia 06/07/2007 - Sexta – feira 

08:00 às 20:00 – Entrega dos Certificados 

08:30 às 11:30 – Mesa Redonda: PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE 

Palestrantes: Prof. Dr. João Batista Freire (uesc) 

   Prof. Dr. Antônio Geraldo Magalhães (UEL) 

   Prof. Dr. José Luís Simões (UFPE) 

 Prof. Dr. Marcílio Barbosa M. de Souza Júnior (UPE)   

Moderador: Prof. Dr. Gilson Edmar Gonçalves e Silva (Vice-Reitor da UFPE) 
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12:00 às 14:00 – Almoço 

14:00 às 16:00 – Apresentação de Trabalhos 

16:00 às 18:00 – Apresentação de Pôster 

19:00 – Mesa Redonda: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E CORPO NA MÍDIA NACIONAL 

Palestrantes: Prof. Dr. Edílson de Souza Fernandes (UFPE) 

               Profa. Dra. Tereza Didier (UFPE) 

               Prof. Doutorando Tony Honorato (PUC-SP / UEL) 

Moderador: Eduardo Henrique de Oliveira 

 

Para que as publicações no evento fossem legitimamente reconhecidas pela 

comunidade científica fez-se necessário registrar os anais do evento na Agência 

Brasileira do ISBN- International Standard Book Number
21

. Um dos integrantes ficou 

responsável pela instauração do processo de registro do CD dos Anais, assessorado por 

um aluno da ciência da computação, responsável por confeccionar a arte do CD.   

A materialização da produção científica se deu através da confecção dos Anais, 

com ISBN 978856012801-3, nesse CD Room foram publicados todos os artigos 

completos aprovados pela organização do evento juntamente com os resumos dos 

pôsteres. 

Já na programação foi estabelecido que haveria um espaço para a realização de 

minicursos que tinham por objetivo proporcionar um momento de atualização e 

aperfeiçoamento profissional, através de temas específicos. 

O processo para a provação dos minicursos giravam em torno da relevância 

temática, que deveria contemplar as áreas da Educação Física, Saúde e Cultura Corporal 

e a relação do professor que o iria ministrar, devendo este possuir o domínio sobre o 

tema e a formação acadêmica mínima de especialista (lato sensu). 

                                                             
21

 Criado em 1967 e oficializado como norma internacional em 1972, o ISBN - International Standard 
Book Number - é um sistema que identifica numericamente os livros segundo o título, o autor, o país e a 
editora, individualizando-os inclusive por edição. O sistema é controlado pela Agência Internacional do 
ISBN, que orienta e delega poderes às agências nacionais. No Brasil, a Fundação Biblioteca Nacional 
representa a Agência Brasileira desde 1978, com a função de atribuir o número de identificação aos 
livros editados no país. A partir de 1º de janeiro de 2007, o ISBN passou de dez para 13 dígitos, com a 
adoção do prefixo 978. O objetivo foi aumentar a capacidade do sistema, devido ao crescente número 
de publicações, com suas edições e formatos.   Para cumprir a missão de informar e atender aos 
editores, livreiros, bibliotecas e distribuidores brasileiros, a Fundação Biblioteca Nacional reúne neste 
novo portal da Agência Brasileira todas as informações referentes ao sistema ISBN no país. Acesso em 
03 de Setembro de 2012 http://www.isbn.bn.br/ 

 

http://www.isbn.bn.br/
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Aproveitando a vinda de alguns palestrantes de fora do estado e outros 

professores da instituição UFPE, a comissão resolveu convidá-los a ministrar um curso. 

Outros profissionais integrantes da comissão também apresentaram de forma informal e 

durante as reuniões, propostas para minicursos. 

De acordo com o Anexo L, Ata da 10ª reunião da Comissão Organizadora, que 

aconteceu no dia 27 de Fevereiro de 2007 foram aprovados 10 minicursos, sendo eles: 

 Prof. Dr. Antônio Geraldo Magalhães (UEL) - Metodologia da Pesquisa em Educação 
Física e Esporte. (só dia 04/07). 

 Prof. Dr. Antonio Roberto (UFPE) -  Psicologia do Esporte. 

 Prof. Dr. João Batista Freire (UESC) -  Teoria e Prática na Educação Física Escolar. (só 
dia 05/07). 

 Prof. Dr.Tony Honorato (UEL) -  Jogos Coletivos e poder no cotidiano da Educação 
Física Escolar. 

 Prof. Dr. Wanderley Marchi Jr. (UFPR) -  Sociologia do Esporte e do Lazer: Concepções 
e Proposições atuais. (só dia 05/07). 

 Prof. Ms.Ubiratan Alves (Centro Universitário São Camilo) -  Futsal nas escolas. 

 Prof. Jorge Rocha (UFPE) -  Técnicas do Voleibol. 

 Prof. Esp. André Luiz de Souza -  Ginástica Laboral: Além do Alongamento. 

 Prof. Flávio Campos de Morais (UFPE) -  Idoso e dança de salão: Vivências lúdicas em 
busca da qualidade de vida. 

 Prof Marcelo de Farias – Condicionamento Físico através da Natação e hidroginástica. 

E mais 3 minicursos foram aprovados na 11ª reunião da Comissão Organizadora, 

dia 13 de março de 2007: 

 Prof. Dr. Ademir Gebara (UNIMEP) -  Esporte e identidade nacional: reflexões sobre o 
caso brasileiro. (só dia 04/07). 

 Prof. Dr. Edivaldo Góis Jr. (UNICID) -  A História do movimento Higienista e da 
Educação Física no Brasil 

 Prof. Dr. Carlos Ferrari (Centro Universitário São Camilo) -  Obesidade: papel do 
exercício físico e da dieta no emagrecimento. 
 

Os mini cursos abaixo foram acrescentados à listagem no decorrer das reuniões, 

porém não há registro nas Atas, pois a partir da12ª Ata de reunião as anotações com as 

discussões e decisões não foram descritas nas mesmas, elas contém apenas as 

assinaturas dos integrantes presentes. 

 Prof. Marcelo de Farias (UFPE) - Condicionamento físico através da Natação e 
Hidroginástica.  

 Profa. Dra. Elisa Gonsalves (UFPB) 
              Prof. Ms. Sinfronio Lima (UFPB) - Educação Biocêntrica, Educação Popular 



53 
 

 
 

 Dos 14 Minicursos propostos apenas nove aconteceram, cinco foram cancelados 

por atingirem menos de 15 participantes inscritos, o que de acordo com os dados da 

Comissão Organizadora cada minicurso aconteceu com uma média de 20,5 

congressistas por Minicurso. 

 As mesas redondas contaram com 17 professores Doutores palestrantes oriundos 

dos seguintes Estados: Santa Catarina (01), Paraná (03), Paraíba (01), São Paulo (02), e 

outros 10 palestrantes do Estado de Pernambuco, todos doutores em Educação Física ou 

em áreas afins. 

 Abaixo temos o modelo do Cartaz e do folder do CNEF, elaborado pelos 

integrantes assessorados por ferramentas da internet, conforme acervo da comissão: 
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Tudo isso foi desenvolvido pelo grupo que por se tratar de pessoas inexperientes 

no desenvolvimento de artes gráficas, promoveram um material de boa qualidade, 

chamando a atenção dos demais estudantes, que foram maioria absoluta no evento. 

A conferência de abertura intitulada de “Questões Contemporâneas sobre 

Esporte, Lazer e Saúde no Brasil” foi ministrada pelo Prof. Dr. Ademir Gebara 

(UNIMEP), as demais mesas apresentaram as seguintes temáticas: “Perspectivas para a 

Educação Física no Séc. XXI”; “Políticas Públicas para o Esporte e Lazer”; 

“Pesquisa em Educação Física e Saúde”; “Educação Física, Esporte e Corpo na Mídia 

Nacional”. 

 A escolha desses palestrantes foi fundamental para o sucesso do evento 

proporcionando a troca de conhecimentos relevantes. No próximo tópico 

apresentaremos os dados e os resultados do I CNEF. 

  

  3.2. RESULTADOS DO I CNEF 

 

 Conhecer a trajetória de organização de um evento até a sua materialização 

torna-se fundamental para a compreensão dos dados que apresentaremos a seguir. 

 A forma de armazenamento dos dados dos congressistas, bem como todo o 

processo de controle logístico desses dados, foram feitos de forma manual. As fichas de 

inscrições eram entregues pessoalmente ou enviadas por e-mail e todos os dados dos 

congressistas eram repassados para uma planilha controle, que o identificava e 

registrava os dados pessoais e demais informações pertinentes ao evento. 

 Como já era previsto pela comissão organizadora 98,2% dos participantes foram 

oriundos do estado de Pernambuco, apenas 1,8% estavam representando os estados da 

Bahia, Paraíba e Distrito Federal. Este percentual nos indica sobre o interesse dos 

estudantes locais em participar de eventos científicos. 
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 No gráfico abaixo, baseado nos arquivos da secretaria do evento, 53% dos 

congressistas do I CNEF eram do sexo feminino e 47% do sexo masculino. Deixaremos 

a discussão sobre gênero para um outro momento.  

GRÁFICO 2 

 

Desse quantitativo 69% correspondiam a estudantes e apenas 31% a professores. 

Talvez esse resultado acontecera pela divulgação entre os mesmos, levando em 
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consideração que a maioria da comissão na época era composta por estudantes, o que 

facilitaria o tramite da divulgação entre eles. 

 

 

GRÁFICO 3 

 

  

 De acordo com a comissão organizadora os minicursos aconteceram com uma 

média de 20,5 congressistas por minicurso, apesar de cinco, dos 14 minicursos 

propostos inicialmente, terem sido cancelados.   

 Os minicursos mais procurados foram o de Teoria e Prática da Educação Física 

Escolar, Obesidade: papel do exercício físico e da dieta no emagrecimento; Ginástica 

Laboral: Além do Alongamento; e Condicionamento Físico através da Natação e 

Hidroginástica. 

Esses dados permite a reflexão sobre a necessidade em atualizar-se e buscar 

apreender novos conhecimentos, que complementem ou preencham as lacunas deixadas 

pela grade curricular desatualizada e incompatível com o amplo mercado de trabalho. 

Esses temas compõe o conjunto de informações atuais e fundamentais para uma 

formação plena e global. 



59 
 

 
 

Essa preocupação levou os participantes a comparecer com ênfase aos 

minicursos, desprestigiando as mesas redondas, que também apresentavam debates 

importantes para a área, porém ressaltamos que o interesse da maioria era adquirir o 

diploma dos minicursos, visando sair capacitados para tal temática. Apesar de não 

termos registros de participação nas mesas (através de atas de presença).  

Esse dado foi apreendido durante a realização do I CNEF, de forma verbal e 

informal, pois ao questionar alguns congressistas sobre a participação das mesas, os 

mesmos apontaram para a preferência em presenciar os minicursos. 

É como se o processo formativo acontecesse apenas nesse espaço e não através 

dos debates das mesas, quando na verdade todas as atividades do evento 

proporcionavam de alguma forma a socialização e difusão do conhecimento, como era o 

caso das sessões científicas. 

No gráfico abaixo sobre os trabalhos apresentados no I CNEF, conforme já 

mencionado, 30 trabalhos foram em Comunicação Oral e 27 em Pôster, porém de 

acordo com o CD dos Anais, verificamos há uma predominância de mulheres que são 

autoras ou coautoras dos artigos em comunicação oral com um total de 53% dos 

trabalhos aprovados. 

GRÁFICO 4 
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 Já os homens aparecem em 47%, tendo em vista que cada artigo pode ter até três 

autores no máximo mais um orientador que este não foi contabilizado, apenas os autores 

entraram nesse levantamento. 

 Abaixo os dados mostram que 90% dos trabalhos foram apresentados por 

estudantes e/ou professores do estado de PE, tendo apenas 3,3% das pesquisas 

produzidas por oriundos dos estados de São Paulo, Bahia e Paraíba. 

GRÁFICO 5 

 

 

 Isso nos mostra que, a grande maioria dos congressistas que submeteram 

trabalhos ao evento fora do estado de Pernambuco, os motivos para este ocorrido 

permeiam a inexperiência no que diz respeito à divulgação, feita de forma inábil e o 

curto espaço de tempo para organização de um plano estratégico para a divulgação, na 

visão da comissão organizadora. A falta de eventos acadêmicos no estado de PE 

também é uma possibilidade que precisa ser investigada, mas vamos deixar isso para 

outro momento.  
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 Já no que se refere aos Pôsteres, o gráfico abaixo nos apresenta uma 

configuração diferente, foram 27 trabalhos, com a maioria de pôsteres confeccionados 

por homens, 57% do total, em contrapartida dos 43% das mulheres.  

 As normas também permitiam até três autores fora o orientador, neste caso, 

também adotamos o mesmo procedimento excluindo os orientadores do quantitativo.  

GRÁFICO 6 

 

 

 O CNEF superou as expectativas da comissão no que se refere ao total de 

inscritos e ao quantitativo de trabalhos. Pois por ser um congresso novo composto por 

organizadores inexperientes, estima-se aproximadamente 100 inscritos e 75% destes 

efetivamente presentes. 

O sucesso do evento contou com um grande apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa 

da UFPE, financiando a passagem e a hospedagem dos palestrantes convidados de fora 

do estado. Alguns destes palestrantes atuaram também como integrantes da comissão 

científica responsáveis pela avaliação dos trabalhos submetidos. 

 A renovação e o vigor da produção científica ocorrem essencialmente em função 

da própria produção científica e por aquilo que ela reflete, na forma de publicação 

científica. A publicação presente nos periódicos e anais de congressos constitui o 
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caminho da pesquisa científica na área (LEITE FILHO, 2008). E assim o trabalho 

científico atinge sua finalidade maior através de sua publicação. 

 É nesse contexto que ouso afirmar que I CNEF tornou-se um marco para a 

difusão e o desenvolvimento de conhecimento na área de Educação Física de 

Pernambuco, promovendo a socialização das pesquisas e a interação entre 

pesquisadores. Após a avaliação interna sobre o I CNEF, a comissão organizadora 

definiu que o evento se realizaria anualmente e desde então o CNEF vem se 

apresentando em sua VII edição. 

 No próximo capítulo explanaremos sobre o percurso que definiu o conceito de 

conhecimento científico, buscando na história a sua trajetória até que os dias de hoje e 

identificando o discurso que compõe a esfera do conhecimento científico.  
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CAPÍTULO 4 

 

 

4. CONHECIMENTO CIENTÍFICO  

 

 Este capítulo se propõe apresentar, de forma sintética, o percurso histórico do 

conhecimento científico, a partir dos pensadores e filósofos que instituíram essa teoria e 

as consequências desse processo no decorrer da trajetória científica. 

A proposta é estabelecer um elo de ligação, entre essas questões filosóficas 

inerentes ao processo científico e a concepção de discurso científico, a ordem que rege 

essa comunidade científica, sendo estes os pontos fundamentais desta pesquisa. 

  

4.1 – ORIGEM E DESDOBRAMENTOS 

 

O conhecimento científico tem pouco mais de trezentos anos e surgiu no século 

VIII com Galileu (1564-1642), de acordo com Rampazzo (2009), trata-se de uma 

conquista recente da humanidade, porém destaca que desde a Grécia antiga, século VII 

a.C, os homens detinham de um conhecimento racional, distinto do mito e do saber 

comum (conhecimento empírico
22

). 

Para os gregos o conhecimento científico era desenvolvido pela filosofia, 

demonstrado como certo e necessário através dos argumentos lógicos, onde o valor de 

uma explicação estava no seu poder argumentativo que justificava sua aceitação e 

plausibilidade. (KÖCHE, 2007). 

                                                             
22 Conhecimento empírico – conhecimento baseado na experiência. (LAVILLE E DIONNE, 1999, P.23). 
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Platão e Aristóteles, filósofos gregos, que na concepção de Laville e Dionne 

(1999), são talvez os representantes mais conhecidos, por desenvolverem os 

instrumentos da lógica, especialmente: 

[...] a distinção entre sujeito e objeto: de um lado, o sujeito que 

procura conhecer, e, de outro, o objeto a ser conhecido, bem 

como as relações entre ambos. Igualmente, o princípio de 

casualidade, o que faz com que uma causa provoque uma 

consequência e que a consequência seja compreendida pela 

compreensão da causa. (IDEM). 

 Toda essa racionalidade chamava-se de Filosofia, que abrangia diversos tipos de 

conhecimentos que se estendiam por diversas áreas, durante a Antiguidade e toda a 

Idade Média (RAMPAZZO 2009, p. 19). 

 Na visão grega de ciência e método, houve algumas vertentes que se destacaram, 

como: os pré-socráticos – compostos pelos filósofos: Tales de Mileto, Anaximandro, 

Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Empédocles, Anaxágoras e Demócrito, período 

marcado pela ruptura epistemológica com a mitologia; a abordagem platônica – onde o 

verdadeiro mundo platônico é o das ideias, o real é o pensado, o intuído; o modelo 

aristotélico – propõe uma ciência que produz um conhecimento que pretende ser um fiel 

espelho da realidade, por estar sustentado no observável e pelo seu caráter de 

necessidade e universalidade (KÖCHE, 2007). 

Nesse contexto a ciência moderna nasce com a determinação de um objeto 

específico de investigação e como método pelo qual se fará o controle desse 

conhecimento (RAMPAZZO 2009), percebe-se claramente que a preocupação com 

rigor científico já se fazia presente desde as primeiras concepções. 

No século XVII o pensamento científico moderno começa a se objetivar. O saber 

é construído a partir da observação da realidade (empirismo) e colocado à prova 

(experimentação). A partir de então o saber baseia-se igualmente na observação, 

experimentação e mensuração, fundamentos do método científico em sua forma 

experimental (LAVILLE E DIONNE,1999). 

Essa abordagem surge com Bacon, Galileu e Newton; onde para Bacon (1979) o 

método científico deveria seguir os seguintes passos: experimentação, formulação de 

hipóteses, repetição da experimentação por outros cientistas, repetição do experimento 
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para a testagem das hipóteses e formulação das generalizações; porém esse método não 

atingiu aos objetivos. Bacon não conseguiu dar o salto qualitativo para o quantitativo, 

como fez Galileu. (KÖCHE, 2007). 

O responsável pela chamada revolução científica moderna, Galileu, que mudou 

radicalmente a forma de produzir e justificar o conhecimento científico, introduziu a 

matemática e a geometria como linguagens da ciência e o teste quantitativo 

experimental das suposições teóricas como o mecanismo necessário para avaliar as 

hipóteses e estipular a chamada verdade científica. (KÖCHE, 2007). 

A tentativa de apreender o conhecimento total e fiel da realidade através do 

método indutivo, onde o modelo consiste em acessar a realidade a partir do 

procedimento do experimento científico, método iniciado por Galileu e posteriormente 

desenvolvido por Newton
23

 e Kant
24

 (IDEM), estipula critérios para julgar quando esse 

acesso é realmente alcançado ou não, significa dizer e descrever com exatidão 

quantitativamente como é que funciona e como se relaciona o chamado método 

experimental. 

No entanto, o método experimental ganhou um reforço significativo através da 

emergência do positivismo, cujo pretenso rigor é reforçado pela lógica, que diz respeito 

à doutrina estabelecida por Augusto Comte
25

, segundo a teoria da ciência que envolve a 

evolução do conhecimento humano: 

[...] Comte propôs a denominada lei dos três estados do saber: o 

teológico, caracterizado pela ação das entidades transcendentes 

                                                             
23 Isaac Newton (1643 -1727) foi um cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático, 
embora tenha sido também astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo. Sua obra, Philosophiae 
Naturalis Principia Mathematica, é considerada uma das mais influentes na história da ciência. Publicada 
em 1687, esta obra descreve a lei da gravitação universal e as três leis de Newton, que fundamentaram 
a mecânica clássica. Acesso em 12 de Dezembro de 2012. http://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton 
24

 Immanuel Kant (1724 -1804) foi um filósofo prussiano, geralmente considerado como o último grande 
filósofo dos princípios da era moderna.Depois de um longo período como professor secundário de 
geografia, começou em 1755 a carreira universitária ensinando Ciências Naturais. Em 1770 foi nomeado 
professor catedrático da Universidade de Königsberg, cidade da qual nunca saiu, levando uma vida 
monotonamente pontual e só dedicada aos estudos filosóficos. Realizou numerosos trabalhos sobre 
ciência, física, matemática, etc. Kant operou, na epistemologia, uma síntese entre o racionalismo 
continental (de René Descartes e Gottfried Leibniz, onde impera a forma de raciocínio dedutivo), e a 
tradição empírica inglesa (de David Hume, John Locke, ou George Berkeley, que valoriza a indução). 
Acesso em 12 de Dezembro de 2012. http://pt.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant 
25 Isidore Auguste Marie François Xavier Comte (1798 - 1857) foi um filósofo francês, fundador da 
Sociologia e do Positivismo. Acesso em 12 de Dezembro de 2012. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://pt.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte
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sobre os acontecimentos. O metafísico, baseado em concepções 

abstratas atribuídas aso fenômenos, porém impossíveis de serem 

comprovadas; e o positivo, que confere uma grande valorização 

à observação dos fatos, à busca das relações entre os fenômenos 

e à renúncia em procurar a origem e o destino do universo bem 

como a essência das coisas. (LUDWING, 2009 p.15) 

 

De acordo com Comte, não se pode admitir outra realidade que não seja os fatos 

e pesquisar outras coisas que não digam respeito as ligação entre os fatos.  (IDEM) 

 O conhecimento científico surge, então, da necessidade de otimizar o uso da sua 

racionalidade e propor de uma forma sistemática, metódica e crítica, o cumprimento da 

sua função, que consiste em desvelar o mundo, compreendê-lo, explicá-lo e dominá-lo 

(KÖCHE, 2007). 

 Nesse contexto enquanto o Bacon, na Inglaterra , colocava as bases do método 

indutivo, e Galileu, na Itália, do experimental, René Descartes
26

, na França, sustenta o 

método matemático-dedutivo, que considera que tudo pode ser reduzido a uma questão 

de método. Ele sustenta que os elementos fundamentais da superioridade do método 

matemático, consistem em quatro regras:  

 Regra da evidência – “Evitar a precipitação e não incluir juízos, senão aquilo 

que se apresenta com tal clareza ao espírito que torne impossível a dúvida”; 

 Regra da análise – “Dividir em cada ema das dificuldades em tantas partes 

quantas necessárias para melhor resolvê-las”; 

 Regra da síntese – “Ir do mais simples para o mais complexo”; 

 Regra da enumeração – “Realizar sempre enumerações tão cuidadas e revisões 

tão gerais que se possa ter certeza de nada haver omitido”.  

                                                             
26 René Descartes (1596 -1650) foi um filósofo, físico e matemático francês. Durante a Idade Moderna 

também era conhecido por seu nome latino Renatus Cartesius. Descartes, por vezes chamado de "o 

fundador da filosofia moderna" e o "pai da matemática moderna", é considerado um dos pensadores 

mais importantes e influentes da História do Pensamento Ocidental. Muitos especialistas afirmam que a 

partir de Descartes inaugurou-se o racionalismo da Idade Moderna. Ele foi uma das figuras-chave na 

Revolução Científica. Acesso em 12 de Dezembro de 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
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Descartes elabora o seu sistema filosófico colocando o fundamento do 

conhecimento e da verdade na “razão humana”, baseado no “Cogito, ergo sun” que 

significa – “Penso, logo existo”, porém,  ele não se afirma apenas na existência, mas 

também na “natureza do eu”. “Eu penso”, por isso “ eu sou  um ser pensante”. Dando 

início, assim, ao pensamento racionalista moderno (RAMPAZZO 2009). 

Buscava-se comprovar acontecimentos e fatos através de esquemas de 

regularidade onde fosse possível que a ocorrência dos mesmos procedesse de forma 

regular.  

 Nesse contexto, a teoria científica, na concepção de Ludwing (2009), 

desempenha três papéis importantes, sendo eles: o de explicar conhecimentos – onde 

muitos acontecimentos podem ser compreendidos pelos conhecimentos acumulados 

pelas ciências naturais, sociais e exatas; o papel de orientar – onde uma pesquisa 

balizada por uma teoria pode provocar novas descobertas importantes; e o papel de 

fazer previsões – no sentido de antecipar a ocorrência de novos fatos através da 

atividade intelectual. 

De acordo com Köche (2007), a questão do método científico está interligada ao 

desejo de o homem ter procedimentos e caminhos seguros para atingir ou produzir um 

conhecimento verdadeiro e precisa ter critérios para o distinguir. Ainda ressalta que há 

duas perguntas caves que o método científico tenta responder e resolver: Como 

proceder para se alcançar ou produzir um conhecimento? Como proceder para saber 

se ele é válido ou não? 

O que não existe no método científico é um modelo com normas prontas, 

definidas, pelo simples fato de que a investigação deve orientar-se de acordo com as 

características do problema a ser investigado. 

Porém, os procedimentos são encarados como um processo histórico e como um 

sistema aberto, sujeitos a mudanças drásticas atreladas à cultura de cada época e à área 

de conhecimento em que estiver o problema investigado. 

Nesse sentido se faz necessário direcionar os procedimentos desta pesquisa para 

a Educação Física, área de conhecimento do problema investigado. 
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Sendo assim, no final do século XIX, de acordo com Júnior e Simões (2011) os 

primeiros debates sobre o modelo de Educação Física a serem implantadas no Brasil 

sobre tudo as originadas no poder Legislativo, embora envolvessem discussões 

científicas, não se restringiam a elas, nem se resolviam no campo acadêmico. Muitas 

questões eram resolvidas antes, no campo político que no científico.  

 Este é um indício da força discursiva política da época, o que ampliaria o nosso 

foco para as questões políticas que envolvem a trajetória de constituição desse discurso 

científico. Contudo apresentaremos considerações de ordem filosófica sobre os 

conceitos a cerca da ciência e do conhecimento científico. 

  

 

 4.2 – CIÊNCIA E O DISCURSO CIENTÍFICO 

 

 Estabelecer o conceito de ciência e discurso científico requer realçar o caminho 

que percorreu a ciência através da história até a edificação do conhecimento científico e 

suas diversas formas de manifestação. Além de tratar dos paradigmas epistemológicos 

que fundamentaram as práticas científicas (Severino, 2007, p.102). 

 Ciência na concepção de Severino (2007, p. 101) se faz quando o pesquisador 

aborda os fenômenos aplicando recursos técnicos, seguindo um método e apoiando-se 

em fundamentos epistemológicos. 

 O método científico, nessa percepção apresenta-se como elemento fundamental 

do processo de conhecimento realizado pela ciência para diferenciá-la não só do senso 

comum, mas também das demais modalidades de expressão da subjetividade humana. 

(IDEM). 

 Köche (2007) compreende o método científico como a descrição e a discussão 

de quais critérios básicos são utilizados para o processo de investigação científica. 

 O conhecimento científico, na visão de Bacheard (2008), é sempre a reforma de 

uma ilusão, ou seja, a apreensão imediata do real, só funciona como um dado confuso, 
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provisório, convencional e essa apreensão fenomenológica, precisa ser relacionada e 

classificada. 

No entanto, discorrer sobre o discurso científico implica em realizar um 

levantamento acerca dos dispositivos que iniciaram as discussões sobre as questões 

filosóficas dos procedimentos científicos que se estabeleceram no decorrer do tempo. 

 Foucault (2010) no discurso proferido à aula inaugural no College de France, 

pronunciada em 2 de dezembro de 1970, ao afirmar que o discurso possui ligações com 

o desejo e com o poder, ele estava se referindo aos “fatores” que compõe o discurso 

dentro de um contexto específico. Pois na visão do autor: 

 “o discurso [...] não é simplesmente aquilo que manifesta (ou 
oculta) o desejo; é também, aquilo que é objeto do desejo, visto 

que [...] o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as 

lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que pelo o 
que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar”. 

(FOUCAULT 2010, p.10). 

 E é nesse contexto que buscamos compreender em que se baseou a motivação 

que conduziu a organização do CNEF, qual é o discurso pelo o que se luta e por qual 

poder, supostamente, almejou-se apoderar. Investigar qual foi o desejo que impulsionou 

esse processo? 

 Que verdade incomum uniu esse grupo? Uma reflexão surge a partir dessa nova 

“vontade de saber”. Concordamos com Foucault (2010), quando diz que as grandes 

mutações científicas podem talvez serem lidas como a aparição de novas formas na 

vontade de verdade. 

 E ousamos incorporar esse pensamento, e reconstruí-lo com as particularidades 

da nossa pesquisa: o CNEF (como evento de caráter científico) poderia assumir o lugar 

das mutações científicas, a descoberta seria o grupo de estudos que idealizou o evento e 

a vontade de verdade seria o resultado que buscamos com esta pesquisa. 

 E neste caso o pensamento se reconstruiria desta forma: “o CNEF pode talvez 

ser lido, às vezes, como conseqüências de um grupo de pesquisa específico, mas 

também pode ser lido como aparição de novas formas de verdade, que a princípio se 

constituiu na ideologia da busca pelo incentivo à pesquisa e propagação do 

conhecimento.  



70 
 

 
 

 Baseado em Foucault (Verdade e Poder - 1979) dizer que o CNEF é um evento 

científico não significa que ele o é, ou seja, não bastava apenas que a Comissão 

Organizadora o caracterizasse como tal era preciso que o mesmo fosse “re-conhecido” 

como evento científico, e que a “ordem do discurso científico” o compreendesse como 

tal. 

 E foi em busca do discurso do processo que qualifica esse “re-conhecimento” 

que se instituiu essa pesquisa, e o qual pleiteamos compreender.  

Nesse sentido descreveremos no próximo capítulo o processo de constituição de 

um discurso, retrataremos o percurso metodológico desta pesquisa com o objetivo de 

construir o cenário que compõe o discurso acadêmico-científico que permeia o CNEF.  
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CAPÍTULO 5 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 Neste primeiro exercício em analisar o discurso que fundou o CNEF 

identificamos que não houve apenas um discurso, mas múltiplos discursos instituíram o 

CNEF, entre eles o discurso científico, o discurso do poder, o discurso do saber, ou seja, 

cada discurso com o seu objetivo, suas características, os seus motivos, suas relações.  

Definir qual o discurso predominou no processo de criação do CNEF, seria de 

fato prematuro, faz-se necessário ampliar a pesquisa. Todas as fontes nos conduziram a 

compreender que para, talvez dar conta da história, em sua riqueza de detalhes, seria 

necessário buscar diferentes olhares sobre o evento. Analisar outras perspectivas. 

 Percorrer este caminho inexplorado foi um grande desafio, exigiu um alto 

dispêndio de energia, esforço e muita dedicação, recriar a história do CNEF, de forma 

imparcial, mantendo a distância que o rigor científico exige, talvez tenha sido a parte 

mais difícil desta pesquisa, pois como se afastar de algo que faz parte do seu processo 

de desenvolvimento acadêmico? 

 Cada integrante, cada documento era munido de muitos enunciados, cheios de 

relações discursivas, que se encontravam e se distanciavam. Manter o foco buscando 

relacionar os discursos com o objetivo de reconstruir a história do CNEF nortearam a 

nossa árdua caminhada.  

A identificação desses múltiplos discursos, amplia o debate sobre novos 

conhecimentos, reconstroem e reformulam outros conceitos sobre a publicação de  

pesquisas por parte, principalmente dos estudantes, pois o evento assume o papel de 

estimular, integrar e  difundir o trabalho das pesquisas.  
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Nesse contexto quem sai ganhando é a área de Educação Física com a expansão 

e o desenvolvimento de pesquisas, o que acarreta mais conhecimentos disponibilizados, 

mais debates gerados outras muitas ideias surgindo. 

O CNEF, no momento de sua idealização, buscava “falar” alguma coisa para 

“alguém”, podemos compreender que havia uma necessidade da comunidade 

acadêmica, uma intenção implícita de falar para o público alvo do evento (profissionais, 

estudantes e pesquisadores), que eles eram e são capazes, que precisam divulgar suas 

pesquisas, que os conhecimentos precisam ser integrados, divulgados e renovados. 

Ousamos afirmar que depois do CNEF, outros congressos e seminário 

aconteceram no estado de Pernambuco, mas nenhum com a grandiosidade e a ousadia 

do CNEF, com espaços para a publicação de trabalhos com certificação registrada pela 

Agência Brasileira do International Standard Book Number. 

A proposta real consistia em oportunizar espaços científicos, popularizar, tornar 

acessível a submissão de trabalhos por qualquer estudante sem restrição, sem que fosse 

necessário estar vinculado, associado ou pagar uma anuidade. Simplesmente promover 

o conhecimento. 

Entretanto, percebemos as muitas lacunas que permearam a instituição do 

CNEF. Que o evento foi bem sucedido e modificou a história dos eventos em Educação 

Física, isto é um fato, porém mensurar o impacto do mesmo, seria um desafio, uma 

provocação, uma contribuição interessante, pois proporcionaria uma visão macro da 

repercussão do evento.  

Essa pesquisa abre espaço para alcançarmos novos horizontes, irmos mais além. 

Não se trata de um ponto final, uma conclusão, trata-se de uma reflexão do momento, 

um instante apreendido, captado, repensado, dependente de enunciados que emergem de 

um contexto que apresentam um significado direto ou indireto, mas representa um 

discurso repleto de sentidos.  
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ANEXO A - Tabela obtida a partir do orientador desta pesquisa, que é um pesquisador 

reconhecido pela CAPES e recebe as atualizações da agência fomentadora em questão.  

 

QUALIS EVENTOS 2007-2009 

EVENTO CLASSIFICAÇÃO 

American Association for the Advancement of Curriculum Studies E4 

American Educational Research Association Annual Meeting E4 

Annual Meeting of the Jean Piaget Society E4 

British Educational Research Association Conference E4 

Colóquio Nacional da Association Internationale de Recherches Scientifiques en 
Education (AFIRSE) E4 

Conference of Association for Moral Education: Citizenship Education, Moral 
Education, and Democracy in a Global Society E4 

Conference of the European Association for Behavior Analysis E4 

Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education 

(PME) E4 

Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) E4 

11Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana E4 

Congreso Internacional de Didáctica de las Ciencias E4 

Congreso Internacional de Educación Superior E4 

Congress of EUCAPA (European Federation in APA) E4 

Congresso Brasileiro de História da Educação (SBHE) E4 

Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE) E4 

Congresso de Leitura do Brasil (COLE) E4 

Congresso Internacional de Enseñanza de la Biología E4 

Congresso Internacional em Avaliação Educacional/Reunião Anual da ABAVE E4 

Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação (COLUBHE) E4 

Congresso Luso-Brasileiro de Política e Administração da Educação (ANPAE) E4 

Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências 
Sociais (ANPOCS) E4 

Encontro Nacional da ABRAPSO - Associação Brasileira de Psicologia Social E4 

Encontro Nacional da ANPAP - Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 

Plásticas E4 

Encontro Nacional da ANPEGE - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Geografia E4 

Encontro Nacional da ANPOF - Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia E4 

Encontro Nacional da ANPUR - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Planejamento Urbano e Regional E4 

Encontro Nacional da Associação Nacional de História (ANPUH) E4 

Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e 
Lingüística (ENANPOLL) E4 

Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE) E4 

Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM) E4 

Encontro Nacional de Ensino de Biologia (ENEBIO) E4 

Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ) E4 

Encontro Nacional de Filosofia (ANPOF) E4 

Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (COMPÓS) E4 

Encuentro Iberoamericano sobre Investigación Básica en Educación en Ciencias 
(EIBEC) E4 

European Conference on Developmental Psychology (ECDP) E4 

European Conference on Educational Research (ECER) E4 

European Congress of Analytic Philosophy E4 

European Educational Research Association  (EERA) E4 

European Sociological Association Conference E4 

International Conference on Social Representations E4 
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International Congress on Mathematics Education (ICME) E4 

International Council on Education for Teaching E4 

International Council on Education for Teaching World Assembly (ICET) E4 

ISA Forum of Sociology - Sociological Research and Public Debate E4 

Recontres des Chercheurs en Didactique de la Littérature E4 

Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
(ANPEd) E4 

Biennial Conference for Research on Learning and Instruction E3 

Colloque International Cultures Enfantines E3 

Colloque International sur compétences et socialisation E3 

Colóquio Brasileiro de História da Matemática / Encontro Luso-Brasileiro de História da 
Matemática E3 

Colóquio Luso-Brasileiro sobre Questões Curriculares E3 

Comparative Education Society in Europe Conference (CESE) E3 

Congrès de l’Association Internacionale de Pedagogie Universitáire (AIUP)  E3 

Congreso Internacional sobre Profesorado Principiante e Inserción Professional a la 

Docencia E3 

Congreso Nacional y Congreso Internacional Repensar la niñez del siglo XXI E3 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (INTERCOM) E3 

Congresso Brasileiro de Educação Infantil E3 

Congresso Brasileiro de Etnomatemática (CBEm) E3 

Congresso Brasileiro de Sociologia E3 

Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Educação Especial (CBMEE) E3 

Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores (CEPFE) E3 

Congresso Internacional ABED de Educação a Distância (CIAED) E3 

Congresso Internacional CIDInE-Luso Brasileiro E3 

Congresso Internacional da Associação Brasileira de Estudos Canadenses (ABECAN) E3 

Congresso Internacional da ISAPL - International Society of Apllied Psycholinguistics E3 

Congresso Internacional da Universidade de Évora: A Unicidade do Conhecimento E3 

Congresso Internacional de Educação (Unisinos) E3 

Congresso Internacional de Educação Superior E3 

Congresso Internacional Docência Universitária e Innovación E3 

Congresso Nacional de Educação (EDUCERE/PUCPR) E3 

Congresso Nacional de Educação Matemática (CNEM) E3 

Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional E3 

EAIR (European Higher Education Society) Forum E3 

EChallenges Annual Conference E3 

Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) E3 

Encontro da Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul (AFHIC) E3 

Encontro de Pesquisa Educacional da Região Norte e Nordeste (EPENN) E3 

Encontro de Pesquisa em Educação da Região Centro Oeste (Anped CO) E3 

Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sudeste (Anped SE) E3 

Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sul (Anped Sul) E3 

Encontro Nacional da ABEP - Associação Brasileira de Ensino de Psicologia E3 

Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho E3 

Encontro Nacional da Associação Brasileira de História Oral (ABHO) E3 

Encontro Nacional de Ensino de Geografia E3 

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) E3 

Encontro Nacional dos Pesquisadores do Ensino de História – ENPEH E3 

History and Pedagogy of Mathematics E3 

InSEA World Congress and Research Conference Presentations and Workshops E3 

International Conference of Adult Learning Mathematics (ALM) E3 

International Conference on Physics Education – ICPE E3 

International Seminar on Teacher Education Teacher Training E3 

International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) E3 

Joint study of International Commission on Mathematical Instruction and International 
Association for Statistical Education E3 
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Jornada do HISTEDBR E3 

Jornada Internacional e Conferência Brasileira sobre Representações Sociais E3 

Latin Amemerican Sutudies Asociation E3 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia – SBP E3 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) E3 

Reunião Brasileira de Antropologia (RBA) E3 

Seminário de Educação da UFMT (SemiEdu) E3 

Seminário Internacional as Redes de Conhecimentos e a Tecnologia E3 

Seminário Nacional de Pedagogia Universitária E3 

Simpósio Brasileiro de Educação em Ciências (SBEC) E3 

Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF) E3 

Annual Internacional Seminar on teacher education E2 

Colóquio Brasileiro de Economia Política dos Sistemas-Mundo E2 

Colóquio Franco-Brasileiro de Filosofia da Educação E2 

Colóquio Internacional : Educação e Contemporaneidade E2 

Colóquio Internacional de Educação e Contemporaneidade (EDUCON) E2 

Colóquio Internacional de Políticas e Práticas Curriculares E2 

Colóquio Internacional Michel Foucault E2 

Colóquio Internacional Paulo Freire E2 

Colóquio Luso-Brasileiro sobre Saúde, Educação e Representações Sociais E2 

Colóquio Nacional de Estudo da Linguagem (CONEL) E2 

Colóquio Nacional de Filosofia da História / Colóquio de Filosofia UNISINOS E2 

Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería E2 

ComplExité - Un nouveau paradigme pour la recherche et pour líntervention en 
education? E2 

Conferência Iberoamericana / International Association for Development of the 
Information Society (IADIS) E2 

Conferência Internacional de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação E2 

Congrès de I'Association des Sociétés de Philosophie E2 

Congrès de l’Association Internacionale des Sociologues de Langue Française (AISLF)  E2 

Congrès Internacional de Docència Universitária i Innovació E2 

Congrès International de l’Association Mondiale des Sciences de l’Éducation E2 

Congrès International des Ludothèques E2 

Congreso Argentino Chileno de Estudios Históricos e Integración Cultural E2 

Congreso Español de Sociologia E2 

Congreso Iberoamericano de Docencia Universitária E2 

Congreso Iberoamericano en Tecnologias de Apoyo a la Discapacidad (IBERDISCAP) E2 

Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologías y Culturas E2 

Congreso Internacional de Educación (Bogotá) E2 

Congreso Internacional de Evaluación de La Función Docente E2 

Congreso Internacional de Innovación Docente E2 

Congreso Internacional de la Asociación Education et Diversité Linguistique et 
Culturelle (EDILIC) E2 

Congreso Internacional de Psicología y Educación E2 

Congreso Internacional Integración Educativa e Inclusión Social E2 

Congreso Internacional Nietzsche y la hermenéutica E2 

Congreso Latinoamericano de Estudios del Discurso E2 

Congreso Logica, Argumentacion y Pensamiento Critico E2 

Congreso Nacional de Didáctica de la Geografía E2 

Congreso Nacional y Internacional de Investigación Educativa E2 

Congreso Transdisciplinariedad y Ecoformación E2 

Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação 
(CBBD) E2 

Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE) E2 

Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas na Saúde E2 

Congresso Brasileiro de Comportamento Motor E2 

Congresso Brasileiro de Comunicação Alternativa  E2 
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Congresso Brasileiro de Educação Especial (CBEE) E2 

Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM) E2 

Congresso Brasileiro de Educação Políticas e Práticas Educativas para a Infância E2 

Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBEn) E2 

Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia (COBENGE) E2 

Congresso Brasileiro de Ergonomia E2 

Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia E2 

Congresso Brasileiro de Língua Portuguesa e Congresso Internacional de Lusofonia do 
IP (PUC/SP) E2 

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (ABRASCO) E2 

Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional E2 

Congresso da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura (ABEH) E2 

Congresso da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas 
(ABRACE) E2 

Congresso da Latin American Studies Association E2 

Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) E2 

Congresso de Comunicação na Região Nordeste (INTERCOM-Nordeste) E2 

Congresso Ibero-Americano de Educação Ambiental E2 

Congresso Ibero-Americano de Informática Educativa (RIBIE) E2 

Congresso Iberoamericano de Violência nas Escolas E2 

Congresso Interdisciplinar Saúde, Educação e Ambiente E2 

Congresso Internacional Cotidiano Diálogos sobre Diálogos E2 

Congresso Internacional da Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN) E2 

Congresso Internacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC) E2 

Congresso Internacional de Alimentação Escolar para América Latina E2 

Congresso Internacional de Educação Física e Motricidade Humana E2 

Congresso Internacional de Ensino da Matemática (CIEM) E2 

Congresso Internacional de História Oral E2 

Congresso Internacional de Leitura e Literatura Infantil e Juvenil E2 

Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)biográfica (CIPA) E2 

Congresso Internacional em Estudos da Criança E2 

Congresso Nacional de Botânica E2 

Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e Cultura Corporal E2 

Congresso Nacional de Engenharia Mecânica (CONEM) E2 

Congresso Português de Sociologia E2 

Encontro Anual da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) E2 

Encontro da ANPAE da Região Sul E2 

Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ambiente e 
Sociedade (ANPPAS) E2 

Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores de História das Américas 
(ANPHLAC) E2 

Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas E2 

Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 
(EnANPAD) E2 

Encontro da Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História da Educação 
(ASPHE) E2 

Encontro de Debates sobre o Ensino de Química (EDEQ) E2 

Encontro de Estudos e Pesquisas em História, Trabalho e Educação (HISTEDBR) E2 

Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF) E2 

Encontro de Pesquisa sobre Políticas Públicas de Educação e Formação de Professores E2 

Encontro Internacional da Sociedade Brasileira de Educação Comparada (SBEC) E2 

Encontro Nacional da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 
Educação (ANFOPE) E2 

Encontro Nacional de Educação e Ludicidade (ENELUD) E2 

Encontro Nacional de Ensino de Artes e Educação Física (ENAEF) E2 

Encontro Nacional de Ensino de Ciência da Saúde e do Ambiente E2 

Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Informação E2 

Encontro Nacional de Estudos e Pesquisas Feministas/Encontro Internacional de Política E2 
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e Feminismo/Seminário Internacional Enfoques Feministas e o Século XXI 

Encontro Nacional de Perspectivas do Ensino de História E2 

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação do Campo E2 

Encontro Nacional de Pesquisadores em Ensino de História (ENPEH) E2 

Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS) E2 

Encontro Nacional de Professores do PROEPRE - Programa de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental E2 

Encontro Nacional de Recreação e Lazer (ENAREL) E2 

Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História E2 

Encontro sobre o Poder Escolar E2 

Encuentro de Filosofia e Historia de la Ciencia del Cono Sur E2 

European Conference on Public Health E2 

European Congress of Occupational Therapy E2 

Fórum de Estudos: Leituras de Paulo Freire E2 

Fórum Latino-Americano Memória e Identidade E2 

History and Epistemology in Mathematics Education E2 

IASA World Congress - International American Studies Assiciation E2 

Interactive Computer Aided Blended Learning E2 

Intercom Sul E2 

International Conference of Education, Research and Innovation E2 

International Conference on Imagination and Education E2 

International Conference on Interactive Computer aided Learning (ICL) E2 

International Congress of ISAPL E2 

International Gender and Education Association Conference E2 

International Society of Music Education World Conference (ISME) E2 

International Symposium of Adapted Physical Activity (ISAPA) E2 

International Wetlands Conference E2 

Jornada Internacional de Políticas Públicas E2 

Jornada Nacional de Educação Matemática E2 

Journées Internationales sur la Communication, l'Éducation et la Culture Scientifiques et 
Industrielles E2 

Reunião Anual da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) E2 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química (SBQ) E2 

Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) E2 

Reunião Pesquisa Internacional de Representação Social E2 

Seminário Brasileiro de Estudos Culturais e Educação  (SBECE) E2 

Seminario de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente 
(RedESTRADO) E2 

Seminário Diálogos com Paulo Freire E2 

Seminário Ibero-Americano Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) E2 

Seminário Internacional de Educação (SiEduca) E2 

Seminário Internacional de Filosofia Política - Política y populismo en América Latina y 
el Caribe E2 

Seminário Internacional Fazendo Gênero E2 

Seminário Internacional Gramsci E2 

Seminário Internacional sobre Filosofia e Educação E2 

Seminário Nacional de Arte e Educação E2 

Seminário Nacional de Pesquisa em Educação Especial E2 

Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas com Necessidades 
Especiais E2 

Seminário Nacional UNIVERSITAS/BR E2 

Seminário Pedagogia em Debate/Colóquio Nacional de Políticas e Práticas da Formação 
do Professor da UTP E2 

Seminário Políticas Públicas de Formação de Professores do Brasil E2 

Seminário Regional de Política e Administração da Educação do Nordeste E2 

Seminário Regional Sudeste Anpae E2 

Sign Language Workshop Cologne E2 

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE) E2 
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Simpósio de Ciências da Comunicação na Região Sudeste (Intercom Sudeste) E2 

Simpósio Internacional de Informática Educativa (SE) E2 

Simpósio Internacional em Educação e Filosofia E2 

Simpósio Memória, (Auto) biografia e Diversidade E2 

Simpósio Nacional de Educação Física E2 

Simpósio sobre Organização e Gestão Escolar E2 

Simpósio Sul-Brasileiro sobre o Ensino de Filosofia E2 

Theoretical Issues of Sign Language Research  E2 

World Conference on Edutational Multimedia, Hypermedia e Telecommunications E2 

World congress- Comparative Education Societies E2 

Annual Convention, National Association for the Gifted Children E1 

Biennial Conference of the World Council for Gifted and Talented Children E1 

Ciclo de Estudos Antigos e Medievais do Paraná e Santa Catarina / Jornada de Estudos 
Antigos e Medievais E1 

Colloque Constructivisme et Éducation E1 

Colóquio de Pesquisa sobre Instituições Escolares E1 

Colóquio de Psicologia da Arte E1 

Colóquio do Museu Pedagógico E1 

Colóquio Educação, Cidadania e Exclusão E1 

Colóquio Internacional Cidadania Cultural: Relações interculturais na literatura e na arte E1 

Colóquio Internacional de História e Memória da Infância e Educação E1 

Colóquio Luso-Brasileiro de Educação a Distância e Online E1 

Colóquio Nacional de Investigações Comparativas em Grupos Escolares E1 

Colóquio Nacional de Representações de Gênero e de Sexualidades E1 

Colóquio Práticas de Ensino e Formação de Professores E1 

Colóquio sobre Educação Sócio-Comunitária E1 

Conferencia Interamericana de Educación Matemática E1 

Conferência Internacional Educação, Globalização e Cidadania E1 

Conferência Internacional Educando o Cidadão Global E1 

Conferência Internacional em Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação E1 

Conferência Internacional Tradições e Inovações na Educação Infantil E1 

Conferência Nacional sobre Modelagem e Educação Matemática (CNMEM) E1 

Congreso Argentino de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnologia E1 

Congreso Europeo de Latinoamericanistas (CEISAL) E1 

Congreso Iberoamericano de ciencia, tecnologia y género E1 

Congreso Internacional de Educación Media Superior y Superior E1 

Congreso Internacional de Inclusión Social y Educativa E1 

Congreso Internacional de Informatica Educativa E1 

Congreso Internacional de Psicologia Social de la Liberación E1 

Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento E1 

Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía E1 

Congreso Internacional Universidad E1 

Congresso Brasileiro de Economia Doméstica / Encontro Latinoamericano de Economia 
Doméstica E1 

Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância (ESuD) E1 

Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente E1 

Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas E1 

Congresso Educação e Democracia E1 

Congresso Internacional da Associação Brasileira de Estudos Semióticos E1 

Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países Liusófonos e Galícia E1 

Congresso Internacional de Educação Infantil e Séries Iniciais E1 

Congresso Internacional de Estudos Ibero-Americanos (CIEIA) E1 

Congresso Internacional de Etnografia E1 

Congresso Internacional de Qualidade em Educação a Distância (CIQEAD) E1 

Congresso Internacional do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) E1 

Congresso Internacional do Instituto Nacional do Surdo - INES/MEC E1 
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Congresso Internacional do Livro Didático: Educação e História E1 

Congresso Nacional de Alfabetização e Educação Ambiental E1 

Congresso Nacional de Inclusão & Diversidade E1 

Congresso Nacional de Lingüística e Filologia (CNLF) E1 

Congresso Nacional de Teoría de la Educación E1 

Congresso Nacional sobre o Ensino de Língua e Literatura (CONELL) E1 

Congresso Regional de Docência e Educação Básica E1 

Encontro Anual da Sociedade Brasileira de Educação Musical (ABEM) E1 

Encontro Centro-Oeste de Debates sobre o Ensino de Química E1 

Encontro de Literatura Infantil e Juvenil E1 

Encontro de Políticas e Práticas de Formação de Professores E1 

Encontro de Prática de Ensino e Colóquio de Cartografia para crianças e escolares E1 

Encontro Estadual de Política e Administração da Educação (ANPAE) E1 

Encontro Internacional Virtual Educa E1 

Encontro Nacional de Letramento (ENALEF) E1 

Encontro Nacional sobre Literatura Infanto-Juvenil e Ensino (ENLIJE) E1 

Encontro Regional de Ensino de Biologia (EREBIO NE) E1 

Encontro Regional de História (ANPUH/ES) E1 

Encontro Regional de História (ANPUH/MG) E1 

Encontro Regional de História (ANPUH/MS) E1 

Encontro Regional de História (ANPUH/PB) E1 

Encontro Regional de História (ANPUH/PR) E1 

Encontro Regional de História (ANPUH/RJ) E1 

Encontro Regional de História (ANPUH/RN) E1 

Encontro Regional de História (ANPUH/RS) E1 

Encontro Regional de História (ANPUH/SC) E1 

Encontro Regional de História (ANPUH/SP) E1 

Encontro Regional Sul de Ensino de Biologia E1 

Encuentro Iberoamericano de Educación E1 

Encuentro Iberoamericano de Educación UNESP/PP E1 

Encuentro Latinoamericano de Estudos Comparados em Educación E1 

Encuentro Nacional y Latinoamericano La Universidad como objeto de insvestigación E1 

International Association for Management of Technology (IAMOT)  E1 

International Congress on Environmental Planning an Management E1 

International Technology, Education and Development  Conference E1 

IOSTE International Meeting on Critical Analysis of School Science Textbooks E1 

Jornadas Argentinas de Historia de la Educación E1 

Jornadas de Investigación en Antropología Social E1 

Planejamento e Prática Docente no Ensino Superior E1 

Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional E1 

Seminário Brasileiro-Alemão sobre Desenvolvimento Sustentável E1 

Seminário de Educação e Movimentos Sociais E1 

Seminário de Formação Continuada em Educação E1 

Seminário de Grupos de Pesquisa sobre Crianças e Infâncias E1 

Seminário de Historia da Educação (UNESP) E1 

Seminário do GEL - Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo E1 

Seminário Fala outra Escola da UNICAMP E1 

Seminário Internacional de Educação - Educação e currículo: debates contemporâneos E1 

Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Especial E1 

Seminário Leitura, Escrita e Educação E1 

Seminário Leitura, Escrita e Educação E1 

Seminário Memória, Ciência e Arte  E1 

Seminário Nacional de Educação Inclusiva E1 

Seminário Nacional de História da Matemática E1 

Seminário Nacional de Pesquisa em Educação (UNISC) E1 

Seminário Nacional de pesquisa em Enfermagem (SENPE) E1 
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Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica E1 

Simpósio de Práticas Educativas na Educação Básica E1 

Simpósio Hipertexto e Tecnologias na Educação E1 

Simpósio Internacional Caminhos do Imaginário E1 

Simpósio Internacional de Análise Crítica do Discurso (SIACD) E1 

Simpósio Internacional de Artes Visuais E1 

Simpósio Internacional de Estudos de Gêneros Textuais (SIGET) E1 

Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade E1 

Simpósio Internacional do Centro de Estudos do Caribe no Brasil (CECAB) E1 

Simpósio Internacional Processo Civilizador E1 

Simpósio sobre Formação de Professores (SIMFOP) E1 

Simpósio sobre Relações Étnico-Raciais e Educação E1 
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ANEXO B – Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Eu, _______________________________________________________declaro, por meio 

deste termo, que concordei em ser entrevistada na pesquisa intitulada: O DISCURSO DO I 

CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, SAÚDE E CULTURA 

CORPORAL, desenvolvida por DANIELY GOMES VIEIRA DE SOUZA. Fui informada, 

ainda, de que a pesquisa é orientada pelo Prof. Dr. JOSÉ LUIS SIMÕES.  

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo 

financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da 

pesquisa. Fui informada dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas 

gerais é da TEÓRIA E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO.  

Minha colaboração se fará de forma anônima ou não, por meio de descrever o tipo de 

abordagem em entrevista semiestruturada a ser gravada de forma oral a partir da assinatura 

desta autorização. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela 

pesquisadora e o seu orientador, podendo o mesmo ser divulgado afim de gerar fontes para 

futuras pesquisas.  

Fui ainda informada de que posso me retirar desse estudo a qualquer momento, sem sofrer 

quaisquer sanções ou constrangimentos.  

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

Recife, ____ de _________________ de _____ 

 

Assinatura da participante:_________________________________________________ 

 

  

Assinatura da pesquisadora: _______________________________________________ 
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ANEXO C - Ata da 1ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 28 de Novembro de 2006. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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Continuação da Ata da 1ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 28 de Novembro de 2006. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO D - Ata da 2ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 05 de Dezembro de 2006. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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Continuação da ata da 2ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 05 de Dezembro de 2006. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO E - Ata da 3ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 19 de Dezembro de 2006. Acervo da Comissão 

Organizadora. 

 

 

 



92 
 

 
 

ANEXO F - Ata da 4ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 16 de Janeiro de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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Continuação da ata da 4ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 16 de Janeiro de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO G - Ata da 5ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 23 de Janeiro de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO H - Ata da 6ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 30 de Janeiro de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO I - Ata da 7ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 06 de Fevereiro de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO J - Ata da 8ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 13 de Fevereiro de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO K - Ata da 9ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 27 de Fevereiro de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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Continuação da ata da 9ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 27 de Fevereiro de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO L - Ata da 10ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 06 de Março de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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Continuação da ata da 10ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 06 de Março de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO M - Ata da 11ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 13 de Março de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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Continuação da ata da 11ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 13 de Março de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO N - Ata da 12ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 20 de Março de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO O - Ata da 13ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 27 de Março de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO P - Ata da 14ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 03 de abril de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO Q - Ata da 15ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 10 de abril de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO R - Ata da 16ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 17 de Abril de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO S - Ata da 17ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 24 de Abril de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO T - Ata da 18ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 08 de Maio de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO U - Ata da 19ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 15 de Maio de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO V - Ata da 20ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 22 de Maio de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO W - Ata da 21ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 29 de Maio de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO X - Ata da 22ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 05 de Junho de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO Y - Ata da 23ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 12 de Junho de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO Z - Ata da 24ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 19 de Junho de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO AA - Ata da 25ª reunião do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 26 de Junho de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO AB - Ata do mutirão do Congresso Nacional de Educação Física, Saúde e 

Cultura Corporal, realizada no dia 30 de Junho de 2007. Acervo da Comissão 

Organizadora. 
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ANEXO AC – Ofício 01 
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ANEXO AD – OFÍCIO 2 
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ANEXO AE - OFÍCIO 3 
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ANEXO AF - OFÍCIO 4 
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ANEXO AG - OFÍCIO 5 
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ANEXO AH - OFÍCIO 6 
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ANEXO AI - OFÍCIO 7 
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ANEXO AJ - OFÍCIO 8 
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ANEXO AK- OFÍCIO 9 
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ANEXO AL - OFÍCIO 10 
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ANEXO AM - OFÍCIO 11 
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ANEXO AN- OFÍCIO 12 
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ANEXO AO - OFÍCIO 13 
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ANEXO AP - OFÍCIO 14 
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ANEXO AQ - OFÍCIO 15 
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ANEXO AR - OFÍCIO 16 
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ANEXO AS - OFÍCIO 17 
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ANEXO AT - OFÍCIO 18 
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ANEXO AU - OFÍCIO 19 
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ANEXO AV - OFÍCIO 20 
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ANEXO AW - OFÍCIO 21 

 

 

 

 



141 
 

 
 

ANEXO AX - OFÍCIO 22 
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ANEXO AY - OFÍCIO 23 
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ANEXO AZ - OFÍCIO 24 
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ANEXO BA - OFÍCIO 25 
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ANEXO BB - OFÍCIO 26 
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ANEXO BC - OFÍCIO 27 
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ANEXO BD - OFÍCIO 28 
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ANEXO BE - OFÍCIO 29 
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Continuação do Ofício nº29. 
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Continuação do Ofício nº29. 
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ANEXO BF - OFÍCIO 30 
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ANEXO BG - OFÍCIO 31 

 

 


