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INTRODUÇÃO 

 

O 9º Congresso Norte Paranaense de Educação Física Escolar – 9º 

CONPEF – e o 4º Congresso Nacional de Formação de Professores de 

Educação Física, foram promovidos pelo Laboratório de Pesquisa em 

Educação Física (LaPEF) e Departamento de Estudos do Movimento Humano 

(EMH) da Universidade Estadual de Londrina (UEL), tendo como tema: 

“Formação de professores de Educação Física da perspectiva da Base 

Nacional Comum Curricular: superação ou manutenção”.  

O objetivo geral desta edição foi estabelecer um processo de discussão, 

análise e abstração coletiva sobre a formação docente para o ensino da 

Educação Física e seu compromisso social na construção da identidade cidadã 

dos estudantes tendo como referência a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). Afinal, tem sido tema recorrente nos congressos da área educação e 

nos debates políticos sobre ela que há de se promover mudanças na 

estruturação da educação brasileira e, consequentemente, na formação dos 

professores. Muitas ações foram feitas nas últimas décadas, e outras estão em 

desenvolvimento, com o objetivo de provocar esperadas e possíveis 

mudanças, o que nos autoriza a afirmar que devemos nos nutrir de 

esperanças, pois se descortina um horizonte novo. 

No campo da política nacional de formação de professores, um fato 

concreto, ou o que já se alcançou, foram as orientações do Conselho Nacional 

de Educação/Conselho Pleno (CNE-CP), em 2002 e 2015, para a organização 

dos currículos da formação de professores. Merece também destaque o Plano 

Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2014-2024, aprovado pela Lei Nº 

13.005, de 25 junho de 2014, a qual se sustenta sobre a luta cumulativa de 

toda uma conjuntura, de abrangência ampla, iniciada há mais de 30 anos, a 

inspirar as metas e disposições, estratégias e encaminhamentos dos urgentes 
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desafios postos para a educação básica e superior no Brasil. Neste cenário, 

destacamos então as ações para a construção de uma BNCC. 

Contudo, há também que se perceber que existem fronteiras para serem 

transpostas e superadas e que, ao lograr transpô-las e supera-las, novas 

fronteiras se apresentarão. Percebemos, sim, que essas fronteiras estão 

presentes em todos os níveis da atividade humana, e no nosso caso, no 

processo educacional e formativo de professores, tanto inicial quanto 

permanente. Isso por si só torna o processo inacabado, contínuo, complexo, 

desafiador e, muitas vezes, repleto de incertezas e de surpresas. 

Ao pensar em novos horizontes para as formações inicial e continuada 

de professores de Educação Física, a jornada do CONPEF 2019 esteve 

mergulhada em dois processos relevantes e interessantes: a transmissão do 

acúmulo teórico e o debate coletivo, democrático, pluralista e amplamente 

participativo. Nosso interesse particular, e este abstraído da necessidade 

social, foi pensar o CONPEF como possibilidade de ser para a área, a 

reconfiguração do perfil de um novo professor, na área da Educação Física, a 

partir do redimensionamento prático, conceitual e, até mesmo, atitudinal. 

Sabíamos e sabemos que não seria, e não é, tarefa “simples” propor 

mudanças, quer na forma de pensar a área, quer nas representações sociais 

dos professores, quebrando a linearidade ou a dinâmica de um processo de 

condicionamento incutido como verdade estabelecida por uma 

educação/formação de tradição histórica autoritária, excludente e impositiva, 

pois o pensamento, assim estruturado, torna-se uma construção cultural, e 

como a docência e a ação docente são atividades culturais, ficam 

costumeiramente propensas a serem resistentes às mudanças (o que não quer 

dizer que não estejam vulneráveis ou impermeáveis a elas). 

Neste sentido, o CONPEF mantem-se historicamente articulado a um 

contexto com vários cenários, sendo que os que mais se destacam são: o 

cenário da formação e desenvolvimento profissional docente; o cenário das 

políticas de formação e desenvolvimento profissional docente; e o cenário da 
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formação e desenvolvimento profissional de professores de Educação Física. É 

nesta situação dialógica sociedade-sujeito-profissão que o processo de tomada 

de consciência sobre o que, como, quando e para quê se torna 

qualitativamente superior quando os envolvidos são levados a analisá-los e 

compreendê-los pelas ações que ali realizam, num contexto de pesquisa e 

prática reflexiva, individual e coletivamente, situações estas que denominamos 

de experiência. Esta última, quando um ato consciente, se torna crítica e 

reflexiva, permite aos sujeitos pensarem sobre o que pensam e sobre os seus 

atos permitindo desvelar a realidade, reconstruindo e reelaborando suas 

concepções de mundo, de sujeitos, de escolas, de sociedade, de 

desenvolvimento e aprendizagem, e, no nosso caso particular, da Educação 

Física em um contexto escolar. 

A Comissão de Avaliação do 9º Congresso Norte Paranaense de 

Educação Física Escolar – 9º CONPEF – e o 4º Congresso Nacional de 

Formação de Professores de Educação Física foi composta por: Profa. Ma. 

Laudenir Maria Gobbi Molina – Centro Universitário Integrado de Campo 

Mourão (Coordenadora) e Profa. Ma. Marta Soares Araujo – SEED/PR, com a 

colaboração de Leonardo Seiji Yamada – Especialista em Gerenciamento de 

Projetos FGV/SP – na elaboração do presente relatório de avaliação.  

A avaliação teve como objetivo analisar por meio do instrumento 

utilizado (ficha de avaliação/questionário) as opiniões dos participantes, bem 

como oportunizar a expressão de críticas e sugestões sobre o evento ofertado. 

Desta maneira, acreditamos que ela poderá orientar a comissão organizadora 

do evento a compor importantes e necessárias referências à organização de 

edições futuras do CONPEF.  

O instrumento de avaliação foi elaborado pela Comissão de Avaliação 

no formato de ficha/questionário, adequando o modelo utilizado anteriormente. 

Para as questões fechadas, disponibilizamos os seguintes conceitos como 

possibilidades de resposta dos participantes durante os quatro dias de evento  
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(de 21 a 24 de maio de 2019): Excelente, Bom, Regular, Fraco e Sem 

Opinião. A única questão aberta do questionário disponibilizava espaço para o 

registro de sugestões, críticas e/ou outros.  Os questionários foram colocados 

dentro da pasta do evento, sendo que para cada dia existia um questionário 

específico, referente à programação prevista para a data corrente. Ao final de 

cada dia do evento, uma equipe ficou responsável pelo recolhimento dos 

questionários respondidos.  

De maneira geral, tivemos uma boa devolutiva do instrumento de 

avaliação ao longo dos quatro dias de evento. Os resultados e as análises dos 

dados obtidos são apresentados na sequência.  
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21 de maio de 2019 

 

Número de participantes que devolveram o instrumento 
(completa ou parcialmente respondido) 

113 

 
 
 

• Dados Pessoais: 
 

 

Analisando os dados ofertados pelos 113 participantes do evento 

que responderam ao questionário do primeiro dia, 21/05/2019, é possível 

caracterizarmos, de maneira geral, o perfil do público presente naquela 

ocasião.  

Conforme verificamos nos gráficos abaixo (Gráficos 1, 2 e 3), 55% 

dos participantes eram do sexo feminino; 65% dos presentes eram 

professores, sendo que 40% deles relatou ser professor da rede pública 

de ensino (31% do município de Londrina e 9% da rede estadual do 

Paraná – SEED).  

O estado de origem (Gráfico 5) de 83% dos participantes é o 

Paraná, sendo Londrina a cidade (Gráfico 4) do estado que detém o 

maior número de participantes (53%), seguida por Cambé (6%). Chama a 

atenção neste item, o fato de 23% dos participantes não terem registrado 

a sua cidade de origem, situação provavelmente decorrente do pequeno 

espaço destinado ao preenchimento de tal informação e passível de 

correção para a próxima edição do evento. 

A forma pela qual os participantes tomaram conhecimento do 

evento (Gráfico 6) mostrou-se bastante difusa e variada, sendo que a 

maioria (29%) soube do congresso pelos colegas. Interessante observar 

que o número de pessoas que tomou conhecimento do evento pelas 

Redes Sociais e Outros (19% e 20%, respectivamente), já supera 

aqueles que se valeram do Site do Evento (17%) e Folders (15%).         
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Gráfico 1 

 

 

 
Gráfico 2 

 

 

 

 

44%

55%

1%

Sexo

Masculino

Feminino

Não respondeu

65%

22%

1%
12%

Profissão

Professor

Estudante

Aux. Adm

Não respondeu



4º Congresso Nacional de Formação de Professores de Educação Física 
9º Congresso Norte Paranaense de Educação Física Escolar – CONPEF 

UEL – Londrina – 21 a 24 de maio de 2019 

 

 
Gráfico 3 

 

 

 

 
Gráfico 4 
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Gráfico 5 

  

 

 
Gráfico 6 
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• Organização do Evento: 

 

 

No item data do evento (Gráfico 7), 55% dos respondentes aprovaram a 

data estipulada para a realização do evento, classificando-a como Excelente; 

outros 40% classificaram a data como Boa. Deste modo, é possível inferir que 

a escolha da segunda quinzena do mês de maio atendeu satisfatoriamente 

95% (somados os percentuais de Excelente e Bom) dos participantes que 

responderam à ficha de avaliação. Entretanto, é preciso registrar a presença de 

apenas duas (2) respostas discursivas que apontaram o início do mês de maio 

e o retorno às aulas após o recesso de meio de ano como os períodos mais 

adequados para a realização do evento.  

 

 

 
Gráfico 7 

 

Quanto à divulgação do evento (Gráfico 8), 45% consideraram 

Excelente, seguidos por 40% que a avaliaram como Boa. Diante deste 

montante, é possível dizer que o congresso foi bem divulgado. Contudo, não se 

pode ignorar o fato dos conceitos Regular, Fraco e Sem Opinião somarem os 

15% restantes, valor considerado relevante para o número de insatisfeitos com 

a forma de divulgação.  
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Gráfico 8 

 

Considerando os itens Credenciamento e Entrega de Material (Gráficos 

9 e 10, respectivamente), em um universo de 113 participantes, 80% 

consideraram como Excelente e 18% deles analisaram o Credenciamento 

como Bom; seguidos por 74% de avaliação Excelente e 21% Bom para a 

Entrega de Material. Em comparação com os números avaliados na edição 

anterior do evento, houve uma melhora de 3% na satisfação em relação ao 

Credenciamento e uma manutenção da avaliação em relação à Entrega de 

Materiais. Se considerarmos estes dois itens como os momentos de recepção 

e acolhimento que abrem oficialmente a realização do evento, ainda há 

margem para ampliar a satisfação dos participantes. 
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Gráfico 9 

 

 

 
Gráfico 10 

 

Analisando o item Acesso às Informações (Gráfico 11), 56% dos 

participantes o consideraram Excelente, acompanhados por mais 39% que o 

avaliaram como Bom, somando, assim, 95% de satisfação. Entretanto, é 

preciso registrar também que ainda houve solicitação, por escrito, de 

participantes para que fossem colocados cartazes nos espaços de realização 

do evento e no estacionamento para orientar aqueles que vêm de fora ou não 

frequentam habitualmente a UEL.  
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Gráfico 11 

 

 

 

• Programação – NOITE: 

 

 

 
Gráfico 12 
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Gráfico 13 

 

O Gráfico 13 apresenta a satisfação dos participantes quanto à 

conferência de abertura do evento, proferida pelo Prof. Dr. Marcos Garcia Neira 

(USP/SP), no Anfiteatro do Centro de Letras e Ciências Humanas (CLCH/UEL), 

a qual trouxe como tema: “Base Nacional Comum Curricular e perspectivas da 

formação de professores de Educação Física”. 70% dos participantes 

consideraram a conferência Excelente, outros 23% a avaliaram com o conceito 

Bom, perfazendo, portanto, um total de 93% de participantes que manifestaram 

um elevado grau de satisfação com a fala do conferencista. Dos 7% restantes, 

4% atribuíram o conceito Regular à fala do professor e 3% preferiram não 

opinar.  

Para finalizar a análise do primeiro dia de evento, no espaço destinado à 

apresentação descritiva de críticas, sugestões ou novos temas para futuros 

eventos, também obtivemos os seguintes registros:  

• Melhorar a qualidade do sistema de som (microfones e caixas de som); 

• Disponibilizar para venda lembranças/souvenires relacionados ao 

evento; 

• Disponibilizar os conteúdos/materiais/áudios dos cursos realizados no 

período da tarde para os participantes que não puderam estar 

presentes; 
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• Prezar pela pontualidade das atividades programadas; 

• Contar com a presença de mais editoras de livros referentes aos temas 

e cursos trabalhados no evento; 

• Disponibilizar espaço próprio para fotografar a participação no evento e, 

consequentemente, poder divulga-lo nas redes sociais; 

• Apresentação cultural muito longa; 

• Sugestão de tema para futuros eventos: a inclusão escolar na Educação 

Física.  
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22 de maio de 2019 

 

Número de participantes que devolveram o instrumento 
(completa ou parcialmente respondido) 

92 

 

O Gráfico 14 (abaixo) representa a avaliação dos participantes quanto à 

Apresentação de Trabalhos em Comunicações Orais. Para 42% dos 

participantes a atividade foi considerada Excelente; outros 34% a classificaram 

com o conceito Bom. Sendo assim, temos 76% dos participantes avaliando 

positivamente a atividade. Um número expressivo (22%) dos participantes 

preferiu não opinar sobre as apresentações, mas não justificaram o motivo da 

abstenção. Os 2% restantes avaliaram as apresentações como Regular. 

 

 

Gráfico 14 

 

Dentre os discursos que fizeram menção à atividade de Apresentação 

de Trabalhos, temos: “pouco tempo para as discussões posteriores”; 

“comunicações orais foram ótimas, porém, algumas conversas do lado de fora 

da sala, em alguns momentos, atrapalharam a fala das pessoas que estavam 

apresentando”; “seria melhor colocar temas nas salas em que as 
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apresentações aconteceram, agrupando os trabalhos com a mesma linha de 

raciocínio”; “foi muito interessante, pois foi possível ver nosso trabalho está 

contribuindo na integração escola-academia”; “a qualidade dos trabalhos de 

comunicação oral foi superior comparada ao CONPEF anterior (2017)”; “muita 

gente entrando e saindo na hora das apresentações”; “as apresentações foram 

ótimas mas o formato dificultou o acesso de muitos por falta de espaço”; “a 

organização da apresentação de trabalhos orais poderia ser de uma forma que 

pudéssemos assistir todos”.  

 

 

 

Gráfico 15 

  

Referente à apresentação artístico-cultural “Esquete do Grupo de Teatro 

da SR Palestras e Eventos”, 30% dos participantes a consideram Excelente e 

22% Bom. Entretanto, quase metade dos respondentes (47%) decidiram não 

opinar sobre a atividade e também não apresentaram justificativa para tal.  
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Nos gráficos subsequentes, enumerados de 16 a 29, estão 

representadas as respostas dos congressistas quanto à participação em 

Cursos/Oficinas do evento.  

De maneira geral, a maioria dos cursos ofertados obteve avaliação 

positiva dos participantes, sendo cinco deles considerados 100% Excelentes 

(Educação Física, Diversidade e Gênero; Escalada; Skate; Inteligências 

Múltiplas e Educação Física e Ginástica Rítmica).  

Outros cinco cursos também obtiveram o maior número de suas 

avaliações classificadas como Excelente, entretanto com percentuais inferiores 

a 100%.  

O curso Movimento em Expressão Ritmo (Gráfico 16) foi classificado por 

75% dos participantes como Bom. Já o curso Jogos, Brincadeiras (Gardner) 

(Gráfico 19) foi considerado Regular por 50% dos participantes. O curso 

Educação Física na Educação Infantil – BNCC (Gráfico 22) foi avaliado como 

Fraco por 43% dos participantes, obtendo, assim, o valor mais elevado de 

reprovação dentre todos os cursos/oficinas ofertados nesta edição do 

CONPEF.  

 

 

Gráfico 16 
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Gráfico 17 

 

 

Gráfico 18 
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Gráfico 19 

 

 

Gráfico 20 
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Gráfico 21 

 

 

Gráfico 22 
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Gráfico 29 

Convém ressaltar que muitos cursos/oficinas não puderam ser avaliados 

porque os participantes se esqueceram de identificá-los (citar o nome/título da 

atividade), assim como houve casos de cursos que receberam apenas uma 

avaliação, como o Educação Física e Ginástica Rítmica (Gráfico 29), por 

exemplo. 

 No que se refere à apresentação de Dança da Cia. PS Brasil de Danças 

Urbanas, 74% dos congressistas a avaliaram como Excelente e 13% como 

Bom, perfazendo um total de aprovação de 87%. 

 

Gráfico 30 
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O gráfico abaixo (Gráfico 31), se refere à satisfação dos participantes 

quanto à mesa redonda do segundo dia do CONPEF, proferida pelos 

professores Dr. José Angelo Gariglio (UFMG) e Drª. Ileizi Luciana Fiorelli Silva 

(UEL), com a temática: Formação de Professores de Educação Física da 

perspectiva da Base Nacional Comum Curricular: área de linguagens.  

Para 34% dos participantes a mesa foi classificada como Excelente, 

39% dos participantes a conceituaram como Bom. Portanto, a maioria, 73%, 

classificou a atividade com um elevado grau de satisfação. Contudo, 

observamos 5% dos participantes que consideraram a palestra como Regular, 

e 3% como Fraca. Os demais 19% dos participantes, preferiram não opinar.  

 

 

Gráfico 31 

 

Em relação ao item de sugestões, críticas e/ou outros, tivemos:  

• Mesa redonda: tema redundante; 

• Mesa com discurso político-partidário não cabia no contexto do evento; 

• Muito cansativo (palestras primeiro e as oficinas depois seria mais 

produtivo; excesso de atividades); 

• Sugestão de tema: esportes não convencionais na escola; 
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• Ter mais horários para os cursos práticos; 

• Trazer mais debates direcionados à prática docente nas escolas 

referentes à BNCC; 

• Curso de Educação Física na Educação Infantil ficou aquém do 

esperado, sem contribuição efetiva ao tem a em questão; 

• Curso de Educação Física na Educação Infantil não enfocou a Educação 

Infantil; 

• Poderia ter um 3º dia de curso para ampliação de conhecimentos; 

• O grande número de cursos interessantes dificultou a escolha de apenas 

dois deles; 

• Difícil escutar o professor cursista devido a coincidência com os demais 

cursos práticos que aconteceram próximo a nós; 

• Curso referente ao Circo foi excelente; 

• Faltou tempo adequado à discussão após a apresentação de cada 

trabalho; 

• Falta de espaço suficiente para acomodar todos os interessados em 

assistir a apresentação de trabalhos; 

• Oficina com muita teoria e a prática muito fraca; 

• Curso de GR Code sensacional; 

• Mesa redonda sobre Formação de professores e BNCC foi espetacular, 

despertou muitas inquietações; 

• Seria legal a participação dos gestores públicos do Estado e Município; 

• Os palestrantes poderiam ter aproveitado o tema proposto no título, se 

aprofundando no tema Linguagens; 

• Curso de Educação Física na Educação Infantil não atendeu às 

expectativas; não foi direcionado à Educação Física e se quer foi 

mencionada a BNCC. Gerou expectativa de prática, porém não cumpriu; 

• Curso de Educação Física na Educação Infantil não atendeu às 

expectativas. Não direcionou para a Educação Física e não falou sobre 

a BNCC. Na apresentação mencionou prática, porém não chegou a 

realizar; 
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• Curso de Educação Física na Educação Infantil não passou de um relato 

de experiência, no qual a professora apresentou como se fantasiar e 

lidar com a imaginação na Educação Infantil. Decepcionante pelo nível 

do CONPEF. Acredito que ela nem sabe o que é BNCC e muito menos 

campos de experiência; 

• Sobre o curso de Educação Física na Educação Infantil, só não assinalei 

com o excelente porque, ao meu ver, ele não abordou a BNCC; 

esperava mais neste ponto; 

• Faltou equipamento multimídia ou um quadro melhor para as anotações 

do professor; 

• O local escolhido para a apresentação cultural dificultou a visão 

(necessário um palco); 

• O atraso no início da mesa redonda foi um ponto negativo, visto que a 

longa espera prejudica a atenção e a participação. 
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23 de maio de 2019 

 

Número de participantes que devolveram o instrumento 
(completa ou parcialmente respondido) 

71 

 

 

 

Gráfico 32 

 

O gráfico acima apresenta a avaliação dos participantes quanto à 

Apresentação de Trabalhos em Comunicações Orais, referentes ao terceiro dia 

de evento. Para 39% dos participantes as apresentações figuraram com a 

classificação Excelente; outros 35% as entenderam como Bom. Logo, podemos 

inferir que a somatória de ambos os conceitos (Excelente e Bom), isto é, 74% 

dos participantes, avaliaram de forma positiva a apresentação dos trabalhos 

em forma de comunicação oral.  

Ainda dentre os participantes que responderam a esta avaliação, apenas 

3% consideraram Regular as apresentações de trabalho e 23% disseram-se 

Sem Opinião em relação à atividade, talvez pelo fato de não terem 

efetivamente participado dela.  
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Gráfico 33 

 

O Gráfico 33 se refere à participação dos congressistas na Mesa 

Redonda: Formação de Professores de Educação Física da perspectiva da 

Base Nacional Comum Curricular: Escola de Tempo Integral, proferida pelas 

professoras Maria Tereza Pascoal de Moraes (SME/Londrina) e Dra. Ana Lucia 

Ferreira da Silva (UEL).  

Para 30% dos participantes a palestra foi classificada como Excelente; 

39% dos participantes a conceituaram como Bom. Portanto, a maioria, 69%, 

classificou a palestra com um grau de satisfação elevado sobre a temática 

desenvolvida pelas conferencistas. Contudo, aparecem 7% dos participantes 

que consideraram a palestra como Regular e 3% como Fraca. Os demais 

participantes (21%) preferiram não opinar, número considerado excessivo 

pelos membros desta Comissão de Avaliação. 

Dentre os participantes que descreveram críticas, comentários e/ou 

sugestões relacionadas à atividade, houve quem reclamasse do caráter político 

da fala de uma das palestrantes: “Mais uma vez a palestrante não perdeu a 

chance de marcar sua campanha política, apresentando um palpite sobre a 

questão do desarmamento, porém sem noção ou embasamento teórico algum. 
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O tema não era segurança pública”. Ainda houve registro a respeito da 

estratégia metodológica adotada pela mesma palestrante: “Manhã: cansativa, 

muita leitura não usou recursos audiovisuais nenhum, só fez leitura”.  

Muitos participantes insistiram na temática Inclusão Escolar ou 

Educação Especial como sugestão para o próximo evento: “Seria interessante 

incluir no próximo CONPEF uma mesa exclusiva sobre educação inclusiva, 

tendo em vista que apenas nas comunicações orais não é o bastante para este 

tema”; “Sugestão de tema: formação de professores e capacitação com olhares 

na Educação Inclusiva na Educação Física”; “Seria interessante um próximo 

evento temático sobre a educação inclusiva e diversidade na educação física, 

com oficinas voltadas para essa temática”.  

 Os gráficos abaixo apresentam o grau de satisfação dos participantes 

em relação ao segundo dia de cursos oferecidos sob a forma de oficinas, e, de 

maneira geral, a avaliação foi positiva, reiterando a aprovação dos participantes 

conforme é possível verificar nas representações gráficas sequenciadas.  

Dos 13 cursos avaliados, 6 obtiveram a classificação Excelente (sendo 

que 4 cursos tiveram 100% de Excelente). Os demais cursos figuraram com a 

classificação Bom, exceto o curso Inteligências Múltiplas que não recebeu 

nenhuma avaliação naquela data. É fundamental destacar que os cursos 

”Jogos, Brincadeiras (Gardner)”, “Escalada”, “Educação Física Escolar – Pé no 

chão” receberam apenas uma avaliação cada, todas indicando o conceito Bom. 
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Gráfico 46 

  

A Comissão Avaliadora analisa que as oficinas ofertadas alcançaram o 

objetivo proposto pela Comissão Organizadora do evento, qual seja o de 

fomentar múltiplos olhares sobre a prática pedagógica no campo escolar.  

Neste sentido, destacamos alguns registros relevantes apontados pelos 

congressistas: 

- “Mais dias para podermos fazer um maior número de cursos. São 

muitas opções boas e pouca chance de escolha”. 

- “Novamente as comunicações orais foram ótimas, porém, o barulho 

externo atrapalha. As apresentações que ocorreram nos intervalos das oficinas 

e no primeiro dia foram maravilhosas. Quanto aos palestrantes não há o que 

dizer, apenas ótimos”. 

- “A mesa redonda da manhã ficou muito sem contextualização com a 

Educação Física”. 

- “Parabenizando os organizadores do evento! OBS.: interessante em 

manter mesas redondas diversas e comunicações com maior tempo de 

discussões – tendo uma pessoa para fazer a ‘ponte’”. 
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- “Faltou tempo na discussão dos trabalhos de apresentação oral na 

temática educação especial. Poderia incluir esse tema no próximo CONPEF”. 

- “A quebra de protocolo ocorrido em algumas salas durante as 

apresentações de trabalho – comunicações orais – de responder as perguntas 

logo após a apresentação prejudicou o acompanhamento em outras 

apresentações, pois em outras salas eles deixaram os questionamentos para o 

final de todas as apresentações”.  

- “O curso de movimento cultural do Hip Hop foi muito positivo tendo em 

vista que as professoras tiveram uma formação recente”. 

- “A professora Magda é ótima, trouxe muitos exemplos práticos, mas 

reforçou a ideia de que a educação física escolar se finda na prática. Fiquei 

com algumas dúvidas que a professora não pôde responder ou apontar 

caminhos”. 

- “Gostaria de parabenizar os professores Poliana e Luiz que 

apresentaram de forma clara e objetiva o curso proposto. Mesmo com a falta 

de energia elétrica improvisaram de maneira excelente, o curso foi incrível”. 

- “O curso de Educação Física, Diversidade e Relações de Gênero foi 

esclarecedor. Como sugestão para aproximar a realidade da escola, seria 

interessante a experimentação ou vivências relacionadas aos diferentes níveis 

de ensino, pois de acordo com a faixa etária também muda a estratégia. Senti 

falta de estratégias para atender os alunos de acordo com o nível de ensino. 

Parabéns pelo evento!”. 

- “A palestra do professor Samuel foi excelente”. 
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Gráfico 47 

 

 Em relação à apresentação artístico-cultural “Grupo de Dança 

Seven Hachi”, 75% dos participantes a consideram Excelente e 17% Bom. 

Nenhum participante a atribuiu o conceito Regular; 1% a considerou Fraco e 

7% disseram não ter opinião sobre a atividade.  
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O Gráfico 48 se refere à participação dos congressistas na Palestra: 

“Estágio Curricular na Educação Física e a Base nacional Comum Curricular: 

de que estágio falamos?”, proferida pelo Prof. Dr. Samuel de Souza Neto 

(UNESP/RC).  

Para 47% dos participantes a palestra foi classificada como Excelente; 

28% dos participantes a conceituaram como Bom. Contudo, aparecem 8% dos 

participantes que consideraram a referida palestra como Regular e 1% como 

Fraco. 16% dos participantes preferiram não opinar.  
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24 de maio de 2019 

 

Número de participantes que devolveram o instrumento 
(completa ou parcialmente respondido) 

47 

 

 

 
Gráfico 49 

 

 

O gráfico acima (49) apresenta a avaliação dos participantes quanto à 

Apresentação de Trabalhos em Cartazes referente ao último dia do congresso. 

Observamos que 30% dos participantes consideraram as apresentações em 

cartazes como Excelente; 32% as avaliaram como Bom. Deste modo, podemos 

inferir que 62% dos participantes julgaram de forma positiva a atividade em 

questão.  

O conceito Regular perfez 8% das avaliações das Apresentações de 

Trabalho sob a forma de cartaz; 4% atribuíram o conceito Fraco às 

apresentações e 26% dos participantes manifestaram-se Sem Opinião. Chama 

a atenção o fato da somatória destes três conceitos (Regular, Fraco e Sem 
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Opinião) corresponderem a 38% das avaliações, número considerado relevante 

dentro da amostra obtida. 

 

Gráfico 50 

 

No Gráfico 50 temos a avaliação dos congressistas em relação à 

apresentação artístico-cultural “Mágica (Misael Terra – aluno do 4º ano 

Bacharelado – UEL)”, na qual 43% dos participantes a consideram Excelente e 

40% Bom. Nenhum participante a atribuiu o conceito Regular; 2% a 

consideraram Fraco e 15% disseram não ter opinião sobre a referida atividade 

artística. 
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Gráfico 51 

 

O Gráfico 51 (imediatamente acima) diz respeito à participação dos 

congressistas na Mesa Redonda intitulada: “Formação de Professores de 

Educação Física da perspectiva de Base Nacional Comum Curricular: direitos 

humanos e diversidades”, enunciada pelas professoras Eliane Aparecida 

Candoti (SME/Londrina), Dra. Marleide Rodrigues da Silva Perrude 

(UEL/NEAB) e Dra. Karina de Toledo Araujo (EMH/CEFE-UEL) na manhã do 

quarto dia de congresso.  

Nele temos 58% dos participantes avaliando a Mesa Redonda como 

Excelente; 23% dos participantes a atribuíram o conceito Bom. Para 4% dos 

participantes a atividade foi Regular, para 2% Fraca e 13% dos participantes 

preferiram não opinar.  
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Gráfico 52 

 

 

No Gráfico 52 observamos a opinião dos participantes em relação à 

Mesa Redonda: “Formação de Professores de Educação Física da perspectiva 

de Base Nacional Comum Curricular: uma escola democrática”, a qual teve 

como palestrantes a Profa. Dra. Sabrina Sacoman Campos Alves (Colégio 

Cristo Rei – Marília) e a Profa. Dra. Patrícia Urger Raphael Bataglia 

(UNESP/Marília). 

Ao avaliarem esta atividade, 40% dos participantes a classificaram como 

Excelente; 36% dos participantes a conceituaram como Bom. Dos 24% 

restantes, 9% atribuíram o conceito Regular à referida Mesa Redonda e 15% 

se disseram Sem Opinião. 
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Gráfico 53 

 

 O Gráfico 53 representa a análise dos participantes sobre a 

apresentação artístico-cultural “Projeto Faces de Londrina”. Nele observamos 

que 58% dos participantes a consideraram Excelente e 23% Bom. Nenhum 

participante a atribuiu o conceito Regular; 4% a designaram como Fraca e 15% 

disseram não ter opinião. 
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Gráfico 54 

 

O gráfico acima (54) corresponde à participação dos congressistas na 

Conferência de Encerramento do CONPEF 2019, a qual versou sobre o tema: 

“Ser professor de Educação Física na perspectiva das políticas públicas 

educacionais” e contou com o Prof. Dr. Júlio Emílio Diniz Pereira como 

conferencista. Para 55% dos participantes a Conferência foi classificada como 

Excelente; 26% dos participantes a conceituaram como Bom. 4% dos 

participantes a consideraram como Regular, 4% como Fraca e 11% dos 

participantes disseram-se Sem Opinião.  
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No Gráfico 55 está descrita a avaliação dos congressistas em relação à 

apresentação artístico-cultural “Centro Londrinense de Arte Circense (CLAC)”, 

sendo que 64% dos participantes a consideraram Excelente e 11% Bom. Os 

demais 25% disseram-se Sem Opinião sobre a atividade. 

 

 

Gráfico 56 

 

 Para finalizar, o Gráfico 56 traz a consideração dos participantes acerca 

da cerimônia oficial de encerramento do 9º CONPEF. Nele temos a apreciação 

de 57% dos congressistas que julgaram o cerimonial Excelente; 9% Bom; 2% 

Fraco e 32% Sem Opinião, sendo este último um percentual significativo dentro 

do universo avaliado.   

Fechando as atividades do último dia de evento, no espaço destinado à 

apresentação descritiva de críticas, sugestões ou novos temas para futuros 

eventos, destacamos alguns discursos dos participantes: 

- “O local realizado a apresentação dos cartazes não é bom, é escuro, 

pequeno. Creio que se fosse na quadra do CEFE seria melhor. Teve pouco 

tempo para ver os trabalhos pois o número grande de cartazes deveria ser 

considerado”. 
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- “Menos discurso político e mais estratégias de trabalho que auxiliem na 

nossa ação docente. O dia de hoje teve muito discurso ideológico pouca 

informação que efetivamente auxilia na ação do professor na sua prática. Na 

conferência de encerramento deveria ter a opção Horrível”. 

- “Sugiro que os cartazes sejam feitos no período noturno ou que abram 

mais cursos para estimular a vinda de mais participantes. E totalmente 

desnecessária e fora de contexto do congresso de educação física a última 

palestra. Extremamente lamentável acabar com essa palestra”. 

- “De maneira geral o evento foi muito bom, os temas abordados foram 

muito relevantes para a nossa formação continuada e contribuíram para 

repensarmos nas nossas práticas em sala de aula. Como sugestão, a equipe 

organizadora poderia rever as apresentações dos trabalhos, diminuindo a 

quantidade (talvez) para que sobrasse mais tempo para os minicursos tão 

importantes para nossa área. As conferências e mesas redondas do período 

noturno poderiam acontecer de manhã para aproveitarmos mais devido ao 

cansaço do dia. Um ponto, a meu, ver, muito negativo é a falta de controle com 

os horários, principalmente os atrasos para o início das atividades”. 

- “Sugestão de tema: inclusão e diversidade humana”. 

- “Melhor mesa de todas (Formação de professores de Educação Física 

na perspectiva da BNCC: direitos humanos e diversidades)! Essa temática 

deve estar presente em todos os CONPEF’s. Acredito que da próxima vez com 

relatos da aplicabilidade em aula”. 

- “A mesa redonda no período da manhã foi excelente, abordando um 

tema tão importante e atual. Entretanto, acredito que poderia ter ocorrido um 

tempo maior para debate e questionamentos”. 

- “Este CONPEF me incomodou e é muito bom me sentir desta forma, 

pois é quando algo incomoda que começamos a agir. Quanto ao professor 

Júlio, como é gratificante ouvir alguém defender a educação como ele. 

Obrigado!! Em todos os momentos podemos ver o quanto os professores 

palestrantes defendem a nossa causa. Parabéns!”.  
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- “Parabéns a todos envolvidos. Muito organizado e percebe-se o 

carinho e comprometimento em cada detalhe. Muito obrigada. Sugestão: 3 dias 

de oficinas em todos os períodos”. 

- “Infelizmente predominou a posição ideológica e partidária sobre o 

conhecimento possível de ser transportado, analisado e adaptado para a 

vivência escolar”. 

- “Talvez se as palestras fossem mais voltadas para a Educação Física 

ficaria muito mais interessante”. 

- “Parabéns aos organizadores do evento. Os cursos, comunicações 

orais, apresentação de banners, mesas redondas e palestras foram 

excepcionais. Agregou muito para minha formação docente. Aproveito também 

agradecer pelo acolhimento e receptividade dos colegas de profissão e 

organizadores do evento. Retorno para Rondônia com a expectativa de voltar 

para a próxima edição do evento”.  

- “Excelente final!”. 

- “Uma sugestão de um possível tema para daqui 4 anos: alterações que 

ocorreram, e que podem ocorrer desde a implantação do novo governo federal 

em 2019: mudanças em leis e práticas educacionais em nível nacional”. 

- “Muito certeiro os temas da mesa redonda e da conferência de 

encerramento”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O 9º Congresso Norte Paranaense de Educação Física Escolar (9º 

CONPEF) e o 4º Congresso Nacional de Formação de Professores de 

Educação Física, promovidos pelo Laboratório de Pesquisa em Educação 

Física (LaPEF) e Departamento de Estudos do Movimento Humano (EMH) da 

Universidade Estadual de Londrina, foram considerados pela Comissão de 

Avaliação eventos bem sucedidos, visto que, de maneira geral, como é 

possível observar ao longo deste relatório, ambos foram ao encontro dos 

anseios e expectativas dos participantes. 

 Analisando o evento como um todo, pudemos observar o alto 

envolvimento e compromisso daqueles que estiveram implicados em cada 

etapa de construção do evento, da mais simples até a mais complexa tarefa 

necessária para que o congresso se materializasse conforme o planejado.  

A programação do evento mostrou-se pertinente e alinhada às questões 

hodiernas das áreas da Educação Física e da Educação, trazendo conteúdo 

relevante, palestrantes qualificados para fomentarem as discussões propostas 

pelo evento, contribuindo, assim, com a formação inicial e o desenvolvimento 

profissional contínuo, individual e coletivamente, de professores de Educação 

Física.  

Todas as críticas, sugestões e comentários acerca do 9º CONPEF foram 

encarados pela Comissão de Avaliação como um potencial substrato à reflexão 

sobre a provável necessidade de rever trilhas adotadas pela Comissão 

Organizadora do evento e supomos que devam ser evocados quando forem 

iniciadas as discussões germinais relativas à próxima edição do congresso.  

A conclusão da análise das avaliações nos autoriza afirmar que o evento 

atendeu as expectativas da maioria dos participantes, embora tenhamos tido 

uma devolutiva menor dos instrumentos de avaliação do evento deste ano, em 

comparação com a edição anterior.  

Cientes da elevada complexidade e responsabilidade exigida da 

Comissão Organizadora para dar continuidade a um evento tão importante e 

esperado pela área da Educação Física Escolar, fato que pode ser facilmente 

verificado quando consideramos a manutenção de um expressivo número de 
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inscritos no congresso (mais de 300 participantes somente nesta última 

edição), agradecemos imensamente a confiança conferida a esta Comissão de 

Avaliação e a oportunidade que tivemos de contribuir com o prosseguimento do 

CONPEF.  


