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Apresentação

Ao apresentarmos o Volume 4 da produção acadêmica comemorativa 
aos 40 anos do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), reuni-
mos 16 autores que pesquisam sobre Formação Profi ssional e Mundo do 
Trabalho, título deste volume que, somado ao conjunto da obra, expressa 
na linha do tempo do CBCE e do Grupo Temático de Trabalho (GTT) 
a evolução do pensamento científi co, sempre resguardado em uma inten-
cionalidade política imanente ao fazer científi co, no sentido de intervir na 
produção do campo da Educação Física e das Ciências do Esporte, com 
capacidade teleológica para promover a necessária transformação social a 
partir das demandas da comunidade acadêmico-científi ca e da sociedade.

Os 16 autores assinam em nove capítulos do volume as construções 
epistêmicas abrigadas na história e evocadas na memória das atividades dinâ-
micas do GTT Formação Profi ssional e Mundo do Trabalho que, desde sua 
organização (com a criação em 1997), mobiliza pesquisadores, professores e 
estudantes, aqui representados pelos 16 autores. De forma ativa e articulada, 
este GTT reúne pesquisadores, professores e acadêmicos em torno da pro-
dução e de eventos científi cos e, não bastante, ainda mobiliza a comunidade 
acadêmico-científi ca, mesmo de forma passiva, quando é referência teórica 
adotada em trabalhos acadêmicos, em produção de material didático, de 
projetos e de todo o repertório teórico-prático sobre o tema da formação e 
do trabalho no campo profi ssional.

O conjunto de autores, reunidos nesse volume, constitui-se de ex-
-coordenadores deste GTT, de pesquisadores que contribuem com o GTT 
desde sua criação e de novos pesquisadores com produção relevante sobre o 
tema. Nesse sentido, esse livro tem a representatividade acadêmico-científi ca 
em diferentes momentos históricos e de elaboração para o enfrentamento de 
situações advindas do contexto político educacional e profi ssional. O maior 
embate do GTT é quanto à formação e ao exercício da profi ssão. 

Há, ao longo de 20 anos de GTT, vigília para o ordenamento legal 
e para a habilitação profi ssional permanente e aguçada de argumentações 
científi co-legais, as quais munem toda a comunidade nesse campo da for-
mação profi ssional e mundo do trabalho, a exemplo, da publicação da Carta 
de Vitória, material produzido pelo GTT e marco documental orientador 
da produção no campo da formação do professor e profi ssional. O acúmulo 
de produção também revela a preocupação com as competências para o 
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trabalho nos diferentes campos de atuação profi ssional e a formação inicial 
tem sido pauta constante do GTT, no diálogo franco com as agências for-
madoras, agências reguladoras e grupos de pesquisa.

Dessa forma, centramos nossa apresentação nos capítulos e auto-
res, cientes de que esse conjunto expressa nomes importantes que atuaram 
no surgimento desse GTT e que contribuem para o desenvolvimento das 
problemáticas debatidas no âmbito da formação e trabalho, utilizando-se 
de nomes importantes na história da produção científi ca sobre formação 
profi ssional e mundo do trabalho.

Ao discorrer pelo volume é enriquecedor ler, no capítulo 1, intitulado 
‘Formação profi ssional em educação física: dilemas, divergências e prota-
gonismos das DCN atuais’, de Paulo Roberto Veloso Ventura e Rodrigo 
Roncato Marques Anes, o embate no front da disputa de projetos antagôni-
cos para a formação e a sólida argumentação de pesquisadores e professo-
res que estudam a formação, com a insatisfação dos mais críticos sobre o 
modelo curricular prescrito com a Resolução 6/2018, apreciada no capí-
tulo 2 ‘Formação de professores de educação física no Brasil: implicações e 
perspectivas’, de autoria de Zenólia Christina Campos Figueiredo e Cláudia 
Aleixo Alves, em que as autoras problematizam as implicações e perspectivas 
da formação de professores de educação física, partindo da ideia de que as 
maiores implicações estão localizadas nos modos como as Instituições de 
Ensino Superior têm materializado os projetos pedagógicos curriculares. As 
pesquisadoras percebem, para além dos confl itos políticos e epistemológicos 
da área − pós “novas” diretrizes curriculares −, de que modo as forças anta-
gônicas entre o público e o privado mercantil no ensino superior vêm ten-
cionando a política de valorização da docência na formação de professores.

No capítulo 3, sob o título ‘Formação de professores de educação 
física: velhos problemas, novas lutas’, Cláudio de Lira Santos Júnior, Raquel 
Cruz Freire Rodrigues e Tiago Nicola Lavoura expressam uma primeira 
análise das novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de gradua-
ção em Educação Física (Resolução 06/2018), recebidas como mais um 
ataque à formação de professores da área à medida que mantêm e impõem 
a dicotomia licenciatura x bacharelado. Trata-se de um ataque sintonizado 
com todo o processo de regressão política acontecendo, no Brasil, desde o 
golpe de 2016. Os autores consideram, por fi m, a importância de reafi rmar 
a formação unifi cada fundamentada na abordagem crítico-superadora e na 
pedagogia histórico-crítica, tema que resvala no capítulo 4 − ‘A proletariza-
ção da educação física brasileira no pós-fordismo’– de autoria de Alvaro de 
Azeredo Quelhas. Nele, o autor analisa as perspectivas atuais, no Brasil, para 
o trabalho no campo da educação física, situa a expansão da mercantilização 
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das práticas corporais no âmbito da dinâmica de reprodução capitalista, 
ocorrida no Brasil notoriamente a partir das duas últimas décadas do século 
XX, bem como suas repercussões na morfologia do trabalho nesse campo. 
Destaca o crescente processo de proletarização da área, que acompanha as 
mais recentes transformações produtivas orientadas pela chamada acumu-
lação fl exível, trazendo mais precarização do trabalho para os trabalhadores 
que atuam nesse campo.

Esse contexto também é anunciado por Hajime Takeuchi Nozaki 
no capítulo 5 com o título ‘O GTT Formação Profi ssional e Mundo do 
Trabalho do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte: de sua criação à 
Carta de Vitória traz as discussões que permearam a criação dos GTTs 
no CBCE e a formação do GTT 06 – Formação Profi ssional e Mundo 
do Trabalho. Ele retoma questões epistemológicas e políticas que envolve-
ram a mudança do nome do GTT, o qual era, originalmente, Formação 
Profi ssional e Campo de Trabalho, assim como discorre acerca das disputas 
internas em torno do posicionamento com relação ao processo de conso-
lidação das Diretrizes Curriculares da Educação Física – Resolução CNE 
07/2004. Tendo como base a análise da direção política do CBCE, no 
início dos anos 2000, que culminou com a reformulação dos GTT, o autor 
apresenta a posição divergente do GTT com relação à Direção Nacional no 
que diz respeito à minuta das Diretrizes, demarcada pela Carta de Vitória.

O Capítulo 6 ‘Formação docente em educação física no Brasil: do 
pensamento curricular à produção do conhecimento’, Raff aelle Andressa 
dos Santos Araujo aborda o contexto sócio histórico da formação de profes-
sores em educação física no Brasil e os desdobramentos que resultaram em 
diferentes desenhos curriculares implementados nas instituições de ensino, 
desde o ano de 1939. A autora analisa como cada estrutura curricular (com 
base no aporte literário e nos ordenamentos legais) concebeu o pensamento 
curricular e a produção do conhecimento no percurso formativo da área. 
No capítulo 7 − ‘Novas Diretrizes e antigos debates: uma análise das novas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a graduação em Educação Física 
- Resolução CNE/CES 06/2018, Roberto Pereira Furtado contextualiza 
as reformulações das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a gra-
duação em educação física, promulgadas em 2004 e 2018, e analisa o posi-
cionamento do Conselho Nacional de Educação (CNE) diante do debate 
a respeito da suposta divisão da formação, após a promulgação das DCN 
de 2004. Ainda, são discutidos aspectos fundamentais do documento que 
instituiu as novas DCN, em 2018, identifi cando suas contradições, avanços 
e retrocessos.
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Os dois últimos capítulos anunciam desafi os e perspectivas para a 
produção do conhecimento sobre a formação e trabalho na educação física. 
Tais capítulos completam a amostra da produção temática que ora se centra 
na história como método referenciado pela construção dos estudiosos sobre 
formação, voltados para a perspectiva emancipatória pela via do conheci-
mento e pela apropriação da realidade.

Ângela Celeste Barreto de Azevedo e Leon Ramyssés Vieira Dias 
assinam o capítulo 8, denominando-o de ‘O currículo da formação em 
educação física no Brasil: desafi os e apontamentos teórico-práticos’. Os 
autores analisam as perspectivas atuais, no Brasil, para o trabalho no cam-
po da educação física e situam a expansão da mercantilização das práticas 
corporais no âmbito da dinâmica de reprodução capitalista, notoriamente a 
partir das duas últimas décadas do século XX, bem como suas repercussões 
na morfologia do trabalho, nesse campo. Destacam o crescente processo 
de proletarização da área, que acompanha as mais recentes transformações 
produtivas orientadas pela chamada acumulação fl exível, trazendo mais 
precarização do trabalho para os trabalhadores que atuam nesse campo. 

No capítulo 9, Anibal Correia Brito Neto, Eliane do Socorro de 
Sousa Aguiar Brito e Emerson Duarte Monte escrevem sobre a recente 
reconfi guração dos marcos normativos da formação em educação física, 
os quais têm gerado historicamente um amplo debate sobre os seus limites 
e possibilidades. Os autores reiteram a necessidade de questionamento às 
principais modifi cações ensejadas nas novas Diretrizes, principalmente no 
que se refere ao projeto de formação e ao perfi l profi ssional confi gurado, 
assim como as presumíveis implicações para a intervenção dos profi ssionais 
egressos. De posse de tal caracterização, são discutidas alternativas, diante 
da correlação de forças instaladas, que vão ao encontro da luta histórica por 
uma formação generalista/ampliada em educação física. A exposição desse 
estudo inicia-se com uma síntese dos fundamentos que distinguem os prin-
cipais projetos formativos em disputa nas três últimas décadas, destacando 
os seus agentes proeminentes e as repercussões no exercício profi ssional. 
Em seguida, analisam as novas referências normativas para os cursos de 
graduação em educação física, com o propósito de evidenciar o projeto de 
formação subjacente. Por fi m, voltam-se à apresentação de evidências que 
denotam a validade de uma formação, de caráter generalista/ampliado, para 
aqueles que dependem exclusivamente do seu próprio labor, na produção 
intitulada ‘Três décadas de embates pela formação em educação física: sín-
tese e apontamentos’.



11

Apresentação

Deparamo-nos com vasta produção de conhecimento sobre a forma-
ção profi ssional e mundo do trabalho − densa, refl exiva, crítica e instigadora 
− que nos leva, e a toda a comunidade acadêmico-científi ca, a mobilizar-se 
e articular-se de forma organizada e competente, posição que nos orgulha,  
desde o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte.

Boa Leitura! 
Belém, março de 2019.

Marta Genú Soares
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C A P Í T U L O

Formação profi ssional em educação física: 
dilemas, divergências e protagonismos das DCN atuais

Paulo Roberto Veloso Ventura
Rodrigo Roncato Marques Anes

Introdução

A exigência temporal que determina o atual modo de produção nos 
impele, muitas vezes, problemas que amarram nosso movimento na produ-
ção do conhecimento e no debate político, movimento este que tem como 
intuito provocar rupturas ao sistema vigente. É o caso da temporalidade que 
antecedeu esta obra, cuja sustentação surge dos fatos que projetaram o mo-
mento histórico de elaboração das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN) da Educação Física,1 e que traz na esteira as alterações curriculares 
que cada Instituição de Ensino Superior (IES) terá que fazer, em maior ou 
menor proporção, na forma e no conteúdo da formação produzida nesta 
área. No entanto, o movimento político no entorno do contexto que gerou 
tais diretrizes, ainda se mostra muito sombrio, a partir das diversas inter-
locuções, que os autores deste texto tiveram, desde agosto de 2015, com o 
Conselho Nacional de Educação (CNE).

Dentre os pontos sombrios que se percebe no documento fi nal que 
apresenta as novas DCN, destacamos a mudança radical da proposta de 
Minuta que era consenso no CNE em dezembro de 2015, e que propôs, 
naquele momento, formação única pela licenciatura. Ademais, é possível 
chamar a atenção ainda para o/s objeto/s de estudo, apresentados nessas 
diretrizes, e o nítido diferencial que vai desaguar na intervenção profi ssional 
de licenciados e bacharéis, incluindo-se, a não clareza de vários determi-
nantes postos no texto.

1 Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em Educação Física, Parecer CNE/CES 584/2018 
de 03/10/2018, Resolução CNE/CES 06/2018 de 18/12/2018.

1
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Na nossa análise não houve os avanços que os pesquisadores mais 
críticos desejavam na Resolução CNE/CES 06/2018, muitos deles por di-
versas vezes encaminhados à Comissão do CNE responsável pela revisão 
das DCN da Educação Física. Entendemos que a partir da apresentação 
da Minuta de 2015 em Audiência Pública no próprio CNE, as pressões 
exercidas pelo conselho profi ssional da área (Conselho Federal de Educação 
Física-CONFEF) e IES infl uentes, corroboradas pelo período do golpe2 
político que destituiu uma presidenta eleita pelo voto popular, provocaram 
uma paralisia nos setores mais críticos, enquanto os demais ganharam espa-
ço na linha de frente. Acresça-se a este cenário o fato de que, neste período, 
o CNE se calou, ou se calou para os setores mais críticos. Mesmo assim, 
um grupo de pesquisadores de Goiás3 insistiu sempre no diálogo e nos 
questionamentos do que estava por vir, ainda que não houvesse respostas 
mais esclarecedoras. Este grupo se manifestou em artigo na Revista Pensar 
a Prática – UFG que publicou um número especial ao fi nal de 2016, sobre 
o embate na formação profi ssional em Educação Física.4

Anteriormente, para além do texto publicado na referida revista, por 
debates públicos e acadêmicos contribuímos com análises sobre os docu-
mentos que tratavam da formação e a intervenção profi ssional, socializando 
os nossos estudos sobre a Minuta apresentada pelo CNE em dezembro de 
2015, e sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de 2014, 
que proibiu o licenciado de atuar em espaços não escolares. Mas sempre, 
numa perspectiva de defender a licenciatura com formação ampliada, tendo 
como argumento o que nossas IES acumularam ao adotarem esta proposta 
de formação em Educação Física.

No atual contexto, destacamos que as obscuridades presentes no texto 
do Parecer e da Resolução aprovados em 2018 têm causado uma série de 
ambiguidades para professores e pesquisadores da área, no que se refere 

2 O segundo mandato de Dilma Rousseff  foi interrompido no seu segundo ano, em decorrência de 
uma articulação política e econômica que levou ao seu Impeachment. Movimento que se revelou 
como golpe de Estado, de caráter jurídico-parlamentar-midiático, tendo como fi nalidade atender 
aos projetos de aprofundamento das reformas neoliberais, levando a assumir o cargo o então vice-
-presidente Michel Temer, vinculado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), 
apoiador e defensor das políticas neoliberais e conservadoras (ALVES, 2016).

3 O lugar de onde falamos tem, especialmente, aporte na luta desencadeada em Goiás por um grupo 
de professores/pesquisadores que fazem o enfrentamento às ingerências do sistema profi ssional desde 
sempre: citamos os companheiros Isaias Moreira (PUC-Goiás), Roberto Furtado e Felipe Wachs 
(UFG), Reigler Pedrosa e Wilmont Martins (ESEFFEGO/UEG), para além dos autores deste texto. 

4 FURTADO, R. P. et al. Instabilidade Jurídica e Outras Determinações: o CNE e as novas DCN 
para a Educação Física. Revista Pensar a Prática, v. 19, n.4, Goiânia, UFG, 2016.
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especialmente à compreensão dos seus determinantes, que trazem na esteira 
interpretações e entendimentos diferentes sobre as orientações que os docu-
mentos deveriam passar para a comunidade da Educação Física.

Sobre as divergências e os protagonismos no cenário nacional

Dentre os princípios e dilemas que materializaram as divergências e 
aproximações a respeito da formação na área no período de 2014 a 2018, 
percebemos duas diferentes posições manifestas: a primeira relacionada 
àqueles que fi caram sob um mundo inanimado, que os impedia de fazer o 
debate, fosse por estado letárgico ou por terem algumas certezas que nós 
não tínhamos; a segunda, referente àqueles que, em maior ou menor escala, 
expressaram uma interpretação e uma perspectiva a ser defendida para a 
formação em Educação Física. Nesta segunda posição, vemos 03 tendências 
mais explícitas.

A tendência que defendeu a formação dupla (licenciatura e bachare-
lado), usando argumentos que caem em uma inconsistência teórica, por não 
investirem em pesquisas que possam sustentar o discurso sobre a temática 
da formação profi ssional. Tendência esta, representada por grupos que se 
inserem, em especial, em cursos que já oferecem licenciatura e bacharelado, 
ou apenas o bacharelado, e que, por conta desta situação, fi cam na defesa 
de seus interesses, daquilo que já foi estruturado na sua realidade e por 
um corpo docente assentado. Mexer com esta comodidade implica um 
movimento naquilo que esteja conveniente, até porque a imensa maioria 
destes grupos está vinculada às IES privadas, mantendo proximidade com 
o CONFEF, seja por vínculo e/ou pela concordância de ideias.

Mas, importante destacar, que o interesse maior deste segmento se 
dá pelo bacharelado, materializando uma especialização precoce difundida 
como o “tudo” que impele, pela aparência, um sentido de “totalidade”, es-
pecialidade esta, focada na fi siologia e/ou na biomecânica, que sustentam a 
atividade física para promoção da saúde, o treinamento corporal e esportivo.

Para os grupos que vertem este pensamento, o melhor teria sido 
não produzir qualquer modifi cação nas orientações para a formação em 
Educação Física, pois, no campo acadêmico e científi co, seus interesses não 
ultrapassam o objetivo de mecanizar ou reifi car pela verifi cação, produzin-
do e reproduzindo sujeitos neutralizados, o que garante a hegemonia da 
“ciência pura”. Eles não se expõem diretamente ao debate, pois têm respal-
do estratégico do sistema profi ssional (CONFEF), que os representa por 
ações ideológicas nos bastidores, via de instrumentos e poderes privilegiados 
(como o econômico) no embate com os órgãos ofi ciais.
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A segunda tendência, composta por professores pesquisadores com 
trajetória crítica também defenderam a dupla formação, mas sob o argu-
mento de que, sendo cursos distintos, poder-se-ia dar uma identidade para 
a licenciatura. Em outras palavras, formar professores mais qualifi cados para 
atuar especifi camente na escola.

Os sujeitos desta tendência estão vinculados às IES públicas, em sua 
maioria. Esta manifestação se apresentou com maior vigor, a partir da au-
diência pública promovida pelo CNE em Brasília, em 2015. Entre eles, há 
de certa forma uma aproximação do grupo anterior, por conta do discurso 
similar de que a convivência entre licenciatura e bacharelado, no interior 
das IES, após embates complexos deram uma trégua, ou seja, não deveriam 
gerar novos debates e enfrentamentos, pois seria inoportuno, já que estando 
o confl ito velado, garantia-se a sobrevivência de ambas as formações.

No atual momento, com as novas DCN defi nidas e aprovadas, fi ca a 
expectativa de como se dará o protagonismo nesses espaços, já que a deter-
minação é de que tenhamos um único curso (de graduação em Educação 
Física), portanto um único colegiado e única coordenação, o que vai colo-
car novamente em pauta o debate epistemológico. O embate nas IES que 
defendem a dupla formação tem os dias contados para reentrar em cena, 
está datado para quando elas iniciarem a revisão de seus currículos para se 
adequarem às atuais diretrizes, já que a entrada única e a “etapa” comum não 
deveriam marcar território, mas evidente que conciliar temas e conteúdos 
em disciplinas comuns, algo em torno de 50% da carga horária do curso, 
vai se tornar uma arena de disputa, defi nição clássica para currículo.

A terceira vertente defende uma licenciatura com formação ampliada, 
com sustentação em estudos e pesquisas a partir das práticas curriculares em 
seus próprios cursos, cuja tradição aponta para uma formação generalista. 
Este acúmulo fez muitos desses cursos materializarem suas licenciaturas 
pelo que se passou a denominar de “formação ampliada”, com consistência 
teórico-metodológica crítica, para que seus egressos fossem capazes das leitu-
ras necessárias sobre o contexto do mundo do trabalho e, independente do 
espaço a intervir, fazê-lo com competência. A prática de ensino, pesquisas, 
publicações, fóruns e outros tipos de eventos tornaram-se as fontes deste 
acúmulo, a partir da década de 1990, o que resultou em produções rele-
vantes sobre o conhecimento da formação profi ssional em Educação Física. 
Os egressos da formação ampliada adentraram programas de pós-graduação 
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com eixo tanto nas Ciências Sociais como nas Ciências da Saúde; têm alto 
índice de aprovação em concursos para atuarem no ensino superior e básico, 
nas áreas da saúde, do esporte, do lazer, etc.5

O curso de Educação Física da UFG é o pioneiro na implantação 
desta proposta, que posteriormente se amplia e ganha subsídios advindos 
de estudos e pesquisas sobre formação profi ssional: UFU; UEG6; UEPA; 
UFRRJ; UNEMAT; UNEB; com destaque para a UFBA, através do Grupo 
de Pesquisa LEPEL – Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física, 
Esporte e Lazer, dentre outros.7

Para além das IES citadas, podemos incluir o GTT Formação 
Profissional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), a 
Secretaria Estadual do CBCE de Goiás, como também grupos de pesquisa 
como o LEPEL/UFBA/FACED; o Ressignifi car/UEPA; o Grupo de Estudos 
Qualitativos em Formação Profi ssional/UFRGS; o ECOS/UFG; e o Corpo 
e Mente (ESEFFEGO/UEG). Especialmente porque confi guram-se como 
espaços públicos e coletivos de pesquisadores e estudiosos do campo do 
conhecimento, em que a divergência se apresenta como elemento inerente à 
dialética do processo, contexto em que se criou um Fórum das Licenciaturas 
com Formação Ampliada.

A este coletivo supracitado se imputou a responsabilidade da Minuta 
apresentada pelo CNE ao fi nal de 2015, que indicava formação única, com 
extinção do bacharelado. No entanto, os autores deste texto defendem a 
formação ampliada, como uma possibilidade capaz de estruturar uma for-
mação com a consistência teórica necessária para se enfrentar os desafi os 
determinados pela fragmentação do objeto, por se constituir como proposta 
com sustentação teórico/metodológica no seu sentido lato, dando aos gra-
duados em Educação Física as condições de intervir nos diversos espaços de 

5 O Grupo Corpo e Mente – Grupo de Pesquisa sobre Formação e Intervenção Profi ssional em 
Educação Física (UEG/CNPq) tem pesquisas que corroboram com a afi rmação. Ver em: MARTINS, 
W. de M. et al. A inserção dos egressos de Educação Física formados na UEG – Campus ESEFFEGO 
no mundo do trabalho. Anais da II Jornada de Educação Física do Estado de Goiás. Revista 
Movimenta. v. 11. n. 3. 2018. Disponível em: http://www.revista.ueg.br/index.php/movimenta/
view/8154. Acesso em: 29 de março de 2019. 

6 O Campus ESEFFEGO da UEG em Goiânia (onde trabalham os autores deste texto) materializou 
a formação ampliada em 2007, o que qualifi cou a formação na licenciatura em Educação Física, 
proposta derrubada em 2015 por uma conjunção de forças reacionárias, na onda nacional de romper 
com o avanço socialista no país. 

7 UFG (Universidade Federal de Goiás); UFU (Universidade Federal de Uberlândia); UEG 
(Universidade Estadual de Goiás-Campus ESEFFEGO/Goiânia); UEPA (Universidade Estadual 
do Pará); UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro); UNEMAT (Universidade do 
Estado do Mato Grosso-Campus Cáceres); UNEB (Universidade Estadual da Bahia-Campus de 
Feira de Santana e Alagoinhas); UFBA (Universidade Federal da Bahia).



18

Paulo Roberto Veloso Ventura - Rodrigo Roncato Marques Anes

trabalho do professor/profi ssional de Educação Física. Por esses pressupostos 
acreditamos que, mesmo com as fragilidades das diretrizes recém aprovadas, 
podemos voltar a fazer a formação ampliada.

Algumas controvérsias não tão recentes, que vêm sendo debatidas, 
mas não respondidas, fortalecem a formação única, a exemplo do ques-
tionamento sobre quais dimensões do conhecimento dariam um marco 
teórico para a formação do bacharel, que não estejam ou não possam ser 
contempladas na licenciatura? E não estamos nos referindo às nomenclatu-
ras aparentes dadas às disciplinas, ou ementas fantasiosas que simplesmente 
passam o bisturi no todo, para protagonizar a especialização precoce, como 
se ela não fosse “parte do todo”. Este tudo positivista, tudo de uma parte, 
que lesiona ainda mais a tese cartesiana, é um dos parâmetros postulado 
pelos defensores do bacharelado que, diga-se, são licenciados.

Pesquisas apontam que a matriz curricular dos cursos de bacharelado 
traz um rol de disciplinas que fragmentam o objeto de estudo, consonante 
com as postulações dadas pelo modo de produção vigente. Logo após a 
aprovação das diretrizes da Educação Física em 2004 (Resolução CNE/CES 
07/2004), Ávila, Muller e Ortigara (2005, p. 78) já alertavam que,  

O próprio estabelecimento de novas orientações ao processo educativo 
fi ca sob os auspícios do mercado. Como uma das consequências, tem-
-se a pedagogia das competências que, orientada pelas necessidades da 
formação de um novo trabalhador, projeta para a escola a função de 
prepará-lo (ÁVILA; MULLER; ORTIGARA, 2005, p. 78). 

Neste contexto encontramos no/na professor/a, a condição de traba-
lhadores também formados por competências pragmáticas e pressionados a 
aplicá-las em suas aulas. Se nos deslocarmos para os campos de atuação dos 
graduados em Educação Física, teremos o mesmo cenário.

No campus universitário em que os autores deste texto se vinculam, 
o curso de bacharelado tem uma matriz ainda mais fragmentada, onde 
disciplinas com 2 créditos (30 horas semestrais) proliferam, diluindo os 
saberes, o que na prática tangencia o trato com o conhecimento. 

Afi nal, dando relevo ao questionamento feito anteriormente, qual é 
o objeto de estudo do bacharelado (?), resposta que justifi caria termos duas 
formações “diferenciadas” no campo da Educação Física. O problema é que 
a dicotomia se instala por infl uência externa, dada pelo mercado, colocando 
trabalhadores graduados na mesma área para intervirem em campos dife-
rentes, ou seja, negamos o nosso próprio espaço de intervenção. De outra 
forma, tal exclusão não ocorre nas demais áreas que formam bacharéis e 
licenciados, afi nal, somos diferentes porque melhores ou piores que eles?
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A Educação Física, colocada pela taxionomia ofi cial como subárea 
da grande área da Saúde, tem nesta, via seus cursos de bacharelado, um 
senhorio enraizado. Luiz (2016, p. 14-15) nos alerta sobre possibilidades 
na formação, a partir das políticas públicas:

A apropriação do conceito ampliado de saúde e da intervenção social nos 
serviços de assistência à saúde no Brasil contribuem para qualifi car a for-
mação. O que se pretende é reorientar o ensino nos cursos de graduação 
da área da saúde, assim como ampliar o debate sobre os vários sentidos 
da saúde, saúde pública e saúde coletiva (LUIZ, 2016, p. 14-15).

Entretanto, ainda que os currículos de bacharelados e licenciaturas 
apontem uma discussão relevante sobre saúde, o foco escapa para a pro-
moção da saúde (salvo algumas exceções), com desvio do eixo que respalda 
as políticas públicas emanadas pelo SUS. Este deslize nos leva a abordar 
doença ao invés de saúde. A mesma autora, situa a realidade da formação:

O aumento do número de vagas, novos cursos de Educação Física nas 
Instituições de Ensino Superior (IES) e as diretrizes da formação inicial 
da área parecem não ter se vinculado, proporcionalmente, à reorientação 
da formação indicada aos cursos da área da saúde. Esses fatores contri-
buem para uma formação defi citária nesse setor de atuação, tanto na 
perspectiva biomédica, quanto na dimensão subjetiva ou da coletividade 
de uma prática cuidadora (LUIZ, 2016, p. 23). 

Na defesa de uma formação única questionamos sobre quem são os 
professores do bacharelado e da licenciatura? Bacharéis formam bacharéis 
e licenciados formam licenciados? Professores que trabalham com uma for-
mação não ensinam na outra? Quanto se diferem os planos de ensino das 
disciplinas oferecidas em ambas as graduações, especialmente aquelas que 
tem o mesmo docente? Quais são as diferenças na organização do trabalho 
pedagógico (OTP) de um professor que ensine a mesma disciplina na li-
cenciatura e no bacharelado? E não estamos falando apenas de referências 
bibliográfi cas, mas de marco teórico, de metodologia de ensino, de con-
teúdos, de avaliação.

A formação ampliada tem como postulado que, independente do 
espaço de intervenção profi ssional, na Educação Física, a prática corporal 
se manifesta em favor da formação humana dos sujeitos por uma prática 
educacional, na qual o ato educativo torna-se a essência, o que implica 
uma interface com ensino e aprendizagem (VENTURA, 2011). Assim, 
para este autor,
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Este pressuposto se materializou a partir da inclusão dos conhecimentos 
das Ciências Humanas e Sociais, que qualifi cam o acúmulo histórico fei-
to pelas Ciências da Saúde e reforçam uma formação ampla e sólida que 
temos chamado de Licenciatura Ampliada (VENTURA, 2011, p. 92).

As atuais diretrizes da área, aprovadas ao fi nal de 2018, abrem possi-
bilidade de se trabalhar com formação ampliada, embora não permita mais, 
que isso ocorra via licenciatura. Analisaremos a Resolução mais à frente. 

Quando o grupo que defende a dupla formação (segunda tendência), 
sob o argumento central de se dar uma identidade para a licenciatura em 
Educação Física, não está caracterizado um aceite à determinação mer-
cantil da fragmentação, defi nindo um trabalhador para a escola e outro 
para espaços não escolares? Entendemos que por detrás da defesa de uma 
identidade própria para a licenciatura há questões a serem explicadas e, por 
conta disso, retrucamos os interlocutores desta proposta: identidade própria 
para a licenciatura depois de todo esse acúmulo produzido e apropriado 
historicamente pela área, tendo esta modalidade de formação no centro e, 
durante muito tempo, única? Seria a licenciatura a não ter uma identidade? 
A formação por IES civis na área tem início lá em 1939, o bacharelado entra 
em 1987, mas não ganha lastro até a metade da primeira década deste século 
e a licenciatura que precisaria de identidade?

Entendemos que este deveria ter sido o momento de impactar o setor 
hegemônico por ações contra hegemônicas, como fator importante para 
nexos e mediações entre as Ciências Biológicas e as Ciências Humanas e 
Sociais. Não é admissível que os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) das 
licenciaturas tenham por base apenas a Resolução CNE/CP 02/2015 que, 
por sinal, está recolhida e aponta indícios de possível revogação, a partir de 
propostas casadas com o desmonte de uma democracia já, bem “baleada”. 
Não é mais possível, a partir das diretrizes atuais, pensar que a resolução 
trata da especifi cidade da área seja propriedade privada do bacharelado, 
como se posicionou o Juiz do STJ ao proibir o licenciado de atuar para 
além da escola, processo que judicializou a Resolução CNE/CES 07/2004.

Há entre os divisionários aqueles que criticam a formação amplia-
da, sob o argumento de não haver produção suficiente que sustente a 
proposta. Por certo, então, não vale como produção o acúmulo no pró-
prio seio do CBCE, pelos anais dos Congressos Brasileiros de Ciências 
do Esporte (CONBRACE) e Congressos Internacionais de Ciências do 
Esporte (CONICE), das Revistas da Área e de livros organizados por este 
Colégio Científi co, para além de outras publicações em anais de eventos, 
periódicos e livros acadêmico/científi cos. De outra forma, o que não há, 
historicamente, é uma produção sufi ciente que defenda a dupla formação 
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e, em especial, o bacharelado. Sim, porque quem defende a dupla formação 
deve, necessariamente, justifi car esta modalidade de formação, afi nal os 
que optarem por ela também se formarão em Educação Física; defender a 
dupla formação remete pensar o PPC com licenciatura e com bacharelado 
durante muito tempo. 

Esses argumentos não estão colocados apenas a partir dos pressupos-
tos da formação ampliada, mas no acúmulo histórico da licenciatura. Afi nal, 
que protagonismos as políticas públicas determinam para os projetos curri-
culares da Educação Física e das demais áreas que fazem parte da proposta 
pedagógica das escolas de ensino básico deste país? Bacharéis e licenciados 
são plenos, mas apenas os licenciados ganham formação ampliada, porque 
a formação está determinada por duas diretrizes, a específi ca e a pedagógica. 
Portanto, a formação ampliada está dada pela própria dimensão legal do 
campo da formação profi ssional e, ao contrário do que tem sido posto, se 
amplia para o campo escolar e não para outro espaço, pois não há diretrizes 
para a formação do bacharel, para além das diretrizes específi cas de cada 
área de conhecimento.

A partir da aprovação da Resolução CNE/CES 06/2018, na formação 
específi ca de bacharéis e licenciados há sim distinção de temas e conteú-
do a serem trabalhados em uma e outra formação, mas muitos deles têm 
apontamentos para serem tratados na “etapa” fi nal do curso, em ambas as 
formações. Isso, após 50% do curso ter base comum.

Dilemas e possibilidades a partir das novas Diretrizes Curriculares

Neste espaço analisamos como o CNE acomodou, “ou não”, aquilo 
que postulavam as correntes do pensamento da Educação Física que ex-
pusemos anteriormente. Não é preciso muito esforço para detectar que o 
conselho profi ssional (CONFEF) foi o mais determinante, singularmente 
citado na introdução do Parecer CNE/CES 584/2018. Mas, identifi camos 
que uma costura com linhas de diversas texturas compõe as diretrizes, ex-
plícitas e implícitas pelas contradições presentes no corpo do texto. O que 
nos deixa mais perplexos foi a radical mudança de rumo entre a Minuta 
apresentada na audiência pública realizada em Brasília ao fi nal de 2015 e a 
versão fi nal das diretrizes aprovadas em 2018.

A Resolução CNE/CES 06/2018, do que se tem visto, não foi bem 
recebida pela comunidade que trabalha com o campo da formação em 
Educação Física, talvez agradando àqueles que defenderam a manutenção 
do bacharelado, fato que por si só já contempla seus anseios. Os pesquisa-
dores das demais tendências apresentadas neste texto têm mostrado diversas 
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críticas, uma delas porque na estrutura da formação específi ca, o licenciado 
fi cou no prejuízo com diferenças que privilegia a intervenção do bacharel. 
Não agradou os que defendiam a dupla formação para se ter uma formação 
de qualidade para o licenciado, o que está comprometido com a forma 
defi nida para a carga horária, que passa a ser por referência, como também 
pela oferta da terceira opção, da formação integrada, formato que abre a 
possibilidade da formação ampliada.

Também não agradou os que defendiam a formação ampliada. De 
um lado porque se retirou que esta possibilidade fosse pela licenciatura e, 
de outro, porque nega temas e conteúdos ao licenciado, que poderiam ser 
trabalhados na escola, ao mesmo tempo que escancara o campo aos bacha-
réis, inclusive o escolar. Também não traz o caminho para um licenciado se 
tornar bacharel, após a conclusão da licenciatura, mas o movimento inverso 
está dado pela Resolução CNE/CP 02/2015. 

Deve-se registrar ainda que há críticas contundentes sobre o método 
de exposição do texto, incluída aí a própria escrita, que leva a ambiguida-
des, equívocos e dúvidas, as quais certamente provocarão muita confusão e 
muitos embates na revisão dos PPC dos cursos de graduação em Educação 
Física, pelo país afora.

Durante os 3 anos8 de “maturação” destas diretrizes, nas reuniões que 
tivemos com a Comissão responsável pela sua elaboração, foi perceptível a 
preocupação de que o texto apaziguasse a área, que não acirrasse a divisão 
entre bacharelado e licenciatura. No entanto, as atuais diretrizes ratifi cam o 
que estava valendo pela judicialização da lei, decisão anticonstitucional do 
STJ, ou seja, se arranca pelo campo da legalidade os direitos conquistados 
historicamente pelo licenciado, de trabalhar nos diversos espaços em que a 
Educação Física intervém.

Numa perspectiva de equilíbrio da balança, as DCN determinam 
entrada única e saídas diversas aos cursos desta área. O documento aponta 
que a formação agora terá entrada única, as pessoas participam do processo 
seletivo para o curso de graduação em Educação Física. A integralização 
curricular se dará por 2 “etapas”9, sendo a primeira comum a todos os 
aprovados, o que elimina a escolha por licenciatura ou bacharelado, a prio-
ri. Isso vai permitir que os ingressantes possam ter uma base consistente 

8 Período entre a audiência pública no CNE que apresentou a Minuta que dispunha formação única 
pela licenciatura (dezembro de 2015) e a publicação da Resolução CNE/CES 06/2018 (dezembro 
de 2018).

9 Muito se tentou trocar este termo, porque materializa a ideia de etapismo, já criticada pelo Coletivo 
de Autores em 1992 e por diversos outros estudos sobre o currículo de formação profi ssional.
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do que seja a atuação profi ssional na área, já que eles farão esta opção no 
segundo ano de curso, após 4 semestres de disciplinas comuns, portanto 
com alguma apropriação.

Isso tem envolvimento com o estágio supervisionado não obrigatório, 
já que o sistema profi ssional vem usurpando o direito de licenciados estagia-
rem em espaços não escolares. Pois agora, enquanto os alunos não chegarem 
à etapa específi ca, têm assegurado o “acesso” ao estágio não obrigatório, sem 
restrições, porque serão apenas graduandos de Educação Física.10

Evidente que a opção só será necessária se a IES ofertar mais que 
uma saída, pois a Resolução CNE/CES 06/2018 defi ne entrada única, 
mas a quantidade de saídas é de autonomia das IES. Elas poderão oferecer 
apenas licenciatura, ou unicamente o bacharelado ou, ainda, somente a 
formação integrada, assim como poderá conjugar duas dessas modalidades 
de formação ou mesmo oferecer todas elas. Torna-se importante o cuidado 
das IES em deixar claro no edital do processo seletivo e no PPC do curso o 
que estará sendo oferecido, para evitar problemas futuros.

Isso é preocupante para quem defende a licenciatura, pois, o mo-
mento coloca o bacharelado como uma opção preferencial, fetichizada, já 
que a escola está desenhada pelo cenário da barbárie e, na contrapartida, 
em especial as academias de ginástica, transpiram serem espaços imunes aos 
problemas sociais. Isso, somado à falta de políticas públicas para o campo 
da educação, cujo discurso falece logo após o período eleitoral, a falta de 
concurso, substituído pela contratação de professores temporários induzirá 
uma demanda maior pela escolha do bacharelado, o que tornará imprati-
cável manter a licenciatura.

Essa divisão na formação ocorre num contexto em que o bacharela-
do corresponderia aos interesses dos novos espaços de trabalho que se 
abriram em decorrência do desenvolvimento da indústria das práticas 
corporais que, progressivamente, passaram a transformar o corpo e o 
movimento humano em objetos de consumo, uma mercadoria com 
boas expectativas mercantis. Entendia-se que o modo como a Educação 
Física vinha se organizando anteriormente, estruturada apenas pela li-
cenciatura, não mais atendia às exigências do mercado. Diante disso, 
o bacharelado passa a ser pautado pelas Ciências da Saúde, carro chefe 
para as intervenções nos espaços não escolares (ANES; OLIVEIRA; 
VENTURA, 2016, p. 77).

10 Usamos o termo acesso, porque o direito já estava assegurado a partir de que a lei que rege o estágio 
não obrigatório não tem qualquer restrição entre o curso e o espaço de trabalho. 
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Entretanto, para quem oferecer mais de uma opção de saída será 
relevante um trabalho que esclareça sobre a realidade dos campos de inter-
venção de licenciados e bacharéis, antes de os alunos fazerem a opção11 para 
a “etapa” específi ca, apresentando pesquisas publicadas sobre esses espaços e 
as condições laborais de trabalho, questões que normalmente estão veladas. 
A mídia contribui para que o bacharelado se torne um fetiche, o que leva 
à escolha inconsciente do aluno, razão da sociedade burguesa, pois, como 
comenta Resende (2009, p. 102), nesta sociedade [...] “os indivíduos não 
têm a direção consciente desse processo e se relacionam externa e imediata-
mente com ele; assim a conexão social é produzida à revelia deles”. 

Entendemos que a “etapa comum” da formação, indicada para os dois 
primeiros anos, não alavanque muitas dúvidas para a revisão curricular, mas, 
na formação específi ca estarão acumuladas as maiores difi culdades, com 
interpretações diversas, para além das críticas já anunciadas ao documen-
to. No caso das IES que ofertarem apenas uma saída, pela licenciatura ou 
bacharelado o desenho está posto, já que as difi culdades maiores estariam 
em inserir temas e conteúdos indicados nos documentos ofi ciais, para cada 
modalidade. No entanto, se a saída única se der pela formação integrada, 
sobrarão questionamentos.

Uma alteração que vai trazer modulações diferentes na elaboração dos 
PPC se refere à carga horária. Acostumados que estamos com carga horária 
mínima, agora o que vale é a “carga horária de referência”, ou seja, quando 
as diretrizes estabelecem as 3.200 horas de referência, não é mínimo, nem 
máximo, pode ser mais, ou menos que a referência, o que transfere a respon-
sabilidade para as IES, sob o discurso de autonomia. Nossa projeção é que 
as “uniesquinas” seguirão com currículos mágicos, na lógica determinante 
advinda das políticas neoliberais, impostas por organismos internacionais, 
que nós consideramos apenas externos.

Nesta lógica temos o estágio supervisionado obrigatório, cuja carga 
horária extrapola os limites que os campos de estágio suportam; escolas e 
outros setores que normalmente nos recebem, não terão mais “espaços” 
para atender uma demanda ainda mais ampla. Não há dúvidas de que, 
a partir da carga horária de referência dos cursos (3.200 horas), o estágio 
teria atividades com 640 horas e não há atenuantes para tamanho absurdo, 
cujo pano de fundo é a defi nição do protagonismo ofi cial, neste caso, de 
tornar a atividade prática, superadora de outros ordenamentos. É a teoria 
pragmática dos John(s) Loke(s) brasileiros imperando.

11  Atenção com o § 1º do Art. 5º, que dá mais de uma opção sobre a transição da “etapa” comum 
para a específi ca; a IES pode, inclusive, criar um critério próprio para este processo.
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Resta trabalhar com as ambiguidades do texto, em favor de estratégias 
que defendemos; nos valermos da formação que acreditamos e defendemos. 
Para além disso, materializar uma interface entre as diretrizes específi cas e as 
da licenciatura, que contém propostas possíveis de ser inseridas na formação 
do graduado em Educação Física. No caso dos estágios, a Resolução aponta 
a necessidade de se criar instrumentos para implantar horas de atividades 
práticas, enquanto componente curricular e, incluir nesta confi guração, os 
estudos (processos) integradores, também componente da resolução das li-
cenciaturas. Mais que isso, diz que essas atividades contém os estágios, o que 
possibilita interpretar que elas podem compor a sua exagerada carga horária.

No caso da IES oferecer formação integrada, a estratégia está naquilo 
que as próprias diretrizes apontam como possibilidades de conteúdos e te-
mas que devam ser oferecidos em ambas as formações. A abordagem com 
a diversidade humana é um deles, o que propicia ter disciplinas e estágios 
na fase específi ca que tratem esta temática, tanto na licenciatura como no 
bacharelado, então possibilita aproveitamento posterior desta carga horária. 
Não só isso, o Parecer CNE/CES 584/2018 avalia que o trato com a saúde 
balizado pela política pública do SUS foi abordado satisfatoriamente pelos 
cursos de Educação Física, cumprindo com os preceitos da Resolução CNE/
CEs 07/2004 e que, as atuais diretrizes devem buscar a consolidação desta 
política nacional, o que possibilita inserir disciplinas e estágios que tratem 
da Saúde Pública e Coletiva, eixo dos pressupostos defendidos pelo SUS, na 
mesma perspectiva da diversidade humana. Como negar tais conhecimentos 
no processo educativo formal, pelo Ensino Básico? Neste contexto, não há 
como negar esta apropriação aos acadêmicos da graduação em Educação 
Física, independente da formação.

Há outras brechas que oportunizam a confl uência de temas e conteú-
dos, não só na “etapa” comum do curso, mas com as mesmas possibilidades 
para a “etapa” específi ca da formação. Com isso, podemos minimizar as 
cargas horárias de referência, sem perda da qualidade na formação, mas 
trabalhando com conhecimentos que não só fazem parte da totalidade do 
objeto Educação Física, mas qualifi quem as futuras intervenções de nossos 
alunos. Não está implícito nas premissas da formação integrada qualquer 
indicativo de especialização para a graduação, até porque as próprias dire-
trizes postulam uma formação ampla, generalista, o que impele discordar 
de processos precoces, os quais estão indicados para a formação continuada.

Uma questão confusa no campo epistemológico das diretrizes é a 
pluralidade de objetos de estudo propostos. Em diálogos com o CNE pon-
tuamos sobre isso, uma das vezes arguindo que um deles teria erro na digi-
tação. O Parecer 584/2018 (p. 3) traz no texto a referência do Movimento 
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Humano como marco teórico, mas a Resolução 06/2018 (Art. 3º) amplia o 
leque: motricidade humana ou movimento humano; cultura do movimento 
corporal. Este último, desconhecido, foi o que nos trouxe a desconfi ança de 
erro na digitação, achávamos que seria cultura corporal de movimento, mas 
não. Espera-se, agora, que o autor (ainda não identifi cado) possa escrever 
a respeito e, quem sabe, teremos fi nalmente um objeto de estudo para o 
bacharelado.

Uma leitura atenta nos mostra que o Parecer 584/2018 fl exibiliza 
o marco teórico da formação (Objeto e Objetivo Geral, Item 3, p. 4) ao 
defi nir que o objeto das DCN encaminha a construção de currículos

[...] dentro de perspectivas e abordagens contemporâneas de formação, 
pertinentes e compatíveis com referências nacionais e internacionais, 
capazes de atuar com qualidade, efi ciência e resolubilidade nos espaços 
de atuação do graduado em Educação Física, considerando os avanços 
científi cos e tecnológicos do Século XXI.

Ora, para quem, como nós, defende a Cultura Corporal como objeto 
da formação ampliada, não haverá nenhum receio de que este objeto se 
garanta como uma abordagem contemporânea, com respaldo referencial 
no Brasil e no exterior. O conceito de Escobar nos subsidia:

A “cultura corporal” é uma parte da cultura do homem. É confi gurada 
por um acervo de conhecimento, socialmente construído e historica-
mente determinado, a partir de atividades que materializam as relações 
múltiplas entre experiências ideológicas, políticas, fi losófi cas e sociais e 
os sentidos lúdicos, estéticos, artísticos, agonistas, competitivos e outros, 
relacionados à realidade, às necessidades e as motivações do homem 
(ESCOBAR, 2012, p. 127).

É só ler o texto das atuais diretrizes que se encontrará este conceito 
espraiado por lá com seus pilares por vários artigos da Resolução 06/2018 
e parágrafos do Parecer 584/2018. A consistência teórica da Cultura 
Corporal, que defendemos em nossos cursos, marca uma relação com o 
movimento humano, o qual se explica historicamente. Quando Escobar 
assevera acima que a Cultura Corporal é parte da cultura humana, isso 
nos leva à História para entender o movimento humano como um objeto 
universal e ontológico, porque a História é a Ciência da Totalidade e sua 
constituição se dá pelas relações sociais humanas (o trabalho universal).

Essas atividades contém a produção cultural, porque homens e mu-
lheres produzem cultura; os seres humanos, dentre todos os seres vivos é o 
único que pode se valer deste privilégio e, por terem um corpo, têm inerente 
a si, uma cultura corporal, mas esta é universal e tem o movimento humano 
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como seu instrumento fundante. No desenvolvimento do conhecimento 
humano fomos produzindo, a cada momento histórico, saberes mais bem 
elaborados que nos levaram investigar e desvendar objetos nas suas particu-
laridades, que também são construções históricas; foi nesta trajetória e, no 
interior do campo de conhecimento da Educação Física, que um Coletivo 
de Autores (1992) constituiu a Cultura Corporal enquanto objeto de estudo 
orientado pela Teoria Crítico Superadora, sustentada pelo marco teórico 
do Materialismo Histórico, uma particularidade que não nega buscar seus 
nexos e mediações com a totalidade, uma de suas categorias fundantes.

Considerações dos autores

As DCN da Educação Física aprovadas em 2018, que trouxe no 
rastro uma demorada elaboração, não agradaram a comunidade acadêmi-
co/científi ca da área. Engrossam a fi la das suas antecessoras, que também 
receberam críticas contundentes. Como antes, também agora ocorreram 
alterações substanciais durante o processo e, desta vez, o sistema CONFEF/
CREFs (Conselho Federal/Conselhos Regionais de Educação Física) foi 
quem virou o jogo, ao extirpar a Minuta apresentada em 2015 que, no 
campo dos embates, direta ou indiretamente teve apoio de todos os que 
defenderam a dupla formação, o que já satisfazia a questão central da de-
manda do conselho profi ssional: manter o bacharelado.

No processo anterior, que redundou na aprovação da Resolução 
CNE/CES 07/2004, o setor mais crítico da área se mobilizou e cancelou 
o Parecer 0138/2002, que tinha todas as impressões digitais do sistema 
profi ssional, que agora , novamente, marca presença perceptível no texto, 
como ocorre no item “d” do Art. 18 da Resolução atual. Este item retira o 
esporte escolar defi nitivamente das atribuições do licenciado e, de quebra, 
leva para dentro do contexto educacional as “relevâncias social, cultural e 
econômica do alto rendimento esportivo”, atropelando o que protagonizou 
Caparroz (2007) sobre a antinomia “Entre a Educação Física ‘na’ escola e 
Educação Física ‘da’ escola”, no contexto de, agora, estar substituída pela 
redundância “Entre o esporte ‘na’ escola ou o esporte ‘na’ escola”, ou seja, 
via de mão única. 

O CNE guarda expectativas de uma pluralidade de currículos, sob o 
argumento de dizer não ao currículo mínimo, questão que as diretrizes de 
1987, 2002, 2004 e 2015 já tinham dado conta de minimizar. Nosso temor 
é que a pluralidade se dê no rumo de aligeirar a formação, não apenas na 
diminuição do tempo, mas pelos mesmos interesses mercantis que, a partir 
das diretrizes de 2004, assolaram a formação nesta área.
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Nesta direção, o receio é maior ao pensar que muitas IES com tais 
interesses, possam fazer a opção pela formação integrada, usando da magia 
do “encurtamento pelo encurtamento” na integralização, ou seja, por in-
teresses que não se alinhem com uma formação de qualidade, que não se 
preocupe com os acadêmicos e menos ainda com o papel social que cabe 
à Educação Física.

Ainda assim, dentre tantos problemas e contradições identifica-
dos, ressaltamos a importância das DCN para a Formação de Professores 
(Resolução CNE/CP 02/2015), que infl uiu a elaboração das atuais diretrizes 
da Educação Física. Dentre outras questões, foi relevante a manutenção da 
carga horária com 3.200 horas de aula para as licenciaturas, fazendo com 
que a Resolução  atual não fi zesse distinção de carga horária para a formação 
de licenciados e bacharéis. 

Por fi m, ressaltamos o entendimento de que o de melhor dessas dire-
trizes fi ca por conta da possibilidade de voltarmos a fazer formação amplia-
da, agora não apenas como opção metodológica do curso, mas como uma 
das possibilidades de saída, opção única se for desejo da IES, que ao fi nal 
dará ao aluno a dupla certifi cação, de bacharel e licenciado.
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C A P Í T U L O

Formação de professores de educação física 
no Brasil: 

implicações e perspectivas

Zenólia Christina Campos Figueiredo
Cláudia Aleixo Alves

Introdução

Tomamos como ponto de partida a edição da Revista Motrivivência: 
“10 anos de Diretrizes Curriculares para a formação de professores,” publi-
cada em 2014, para introduzir as refl exões desenvolvidas exclusivamente 
para este capítulo do livro comemorativo dos 40 anos do Colégio Brasileiro 
de Ciências do Esporte (CBCE).1

Entendemos a Motrivivência como marco importante, por veicular 
artigos de análise e avaliação de uma década de novos ordenamentos legais 
para a Educação Física brasileira. Em síntese, os textos trazem uma espécie 
de “balanço” que indicou, por um lado, o avanço relativo no que se refere 
à formação de professores; por outro, críticas contundentes às diretrizes 
e aos cursos ofertados País afora. Assim, utilizamos aqui essa publicação 
como demarcação simbólica, provocadora de inquietações e motivadora de 
questões emblemáticas que persistem na formação profi ssional – agora, não 
mais passados 10, mas 15 anos de Diretrizes Curriculares para a formação 
de professores de Educação Física. 

1 Aproveitando para reafi rmar o nosso reconhecimento ao trabalho que o CBCE vem desempenhando 
para a qualifi cação da área ao longo dos seus 40 anos de existência.

2



32

Zenólia Christina Campos Figueiredo - Cláudia Aleixo Alves

Buscamos ir além das questões simples2 com respostas complexas, 
trazidas de maneira oportuna por seus editores,3 para discutir as implicações 
e perspectivas para a formação de professores de Educação Física no Brasil. 

A princípio, nosso objetivo era tratar dos confl itos entre os currícu-
los praticados nos cursos de formação de professores de Educação Física 
para atuar na educação básica4 (licenciatura) e nos cursos de graduação 
em Educação Física em nível superior de graduação plena5 (bacharelado). 
Entretanto, considerando o cenário atual, após a publicação das novas6 
Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Educação 
Física, no fi nal de dezembro de 2018, esse objetivo foi recomposto de modo 
a aguçar nossa percepção para além dos currículos postos em ação e dos 
confl itos políticos e epistemológicos da área. 

Estabelecido esse “novo” arranjo curricular, é necessário entender as 
forças antagônicas entre o público e o privado com fi ns lucrativos, numa 
lógica mercantil que vem tencionando as políticas curriculares de valoriza-
ção da docência na formação de professores, em decorrência da expansão 
do ensino superior brasileiro, marcadamente nas últimas duas décadas. 

O público, o privado mercantil e a expansão da oferta de cursos de 
educação física 

Não há como desconsiderar que a expansão desordenada dos cursos 
de ensino superior no país, orquestrada pelo mercado sem a regulação direta 
do Estado, incluindo a expansão na oferta de cursos de Educação Física, 
impacta a política curricular, o desenvolvimento curricular dos cursos e a 
qualifi cação da formação profi ssional. 

Essa constatação pauta-se em duas evidências: nas análises estatísti-
cas de parte dos dados apresentados no último Censo do Ensino Superior 
(2016) e nos estudos que publicamos na Motrivivência, os quais revelam 
que as Instituições de Ensino Superior (IES) vêm ofertando seus cursos 
e desenvolvendo seus currículos de modos e interesses diversos, muito 

2 “O que mudou? No que avançamos? Que limites persistem? É possível ir além? O que ainda é 
preciso fazer? Que embates permanecem?”

3 Maurício Roberto da Silva e Giovani de Lorenzi Pires (editores); Gelcemar Oliveira Farias (editora 
associada dessa edição)

4 Resolução CNE nº 1, de 18 de fevereiro de 2002.
5 Resolução CNE n° 7, de 31 de março de 2004.
6 Resolução CNE n° 6, de 18 de dezembro de 2018.
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mais preocupadas em pontuar os indicadores dos instrumentos do Sistema 
Nacional do Ensino Superior (SINAES)7 do que em proporcionar coerência 
teórico-metodológica e qualidade à formação profi ssional. 

O que indicam os dados do censo do Ensino Superior: o ensino como 
serviço comercial e o ensino como direito social

Quanto ao Censo (2016), publicado pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Educacionais (INEP), destacamos que: a) o número de matrículas8 
no ensino superior em 2016 ultrapassou a marca de mais de 8 milhões, em 
2.407 Instituições de Ensino Superior (IES); b) a maioria dessas matrículas 
foi efetivada na região Sudeste e Nordeste do País; c) do total de matrículas, 
somente 12,3%, ou 296, são efetivadas em IES públicas, e 87,7%, em IES 
privadas; d) houve um aumento assustador de 375,2% de matrículas entre 
2006 e 2016 em cursos de graduação a distância.

Ainda sem adentrar a discussão específi ca dos cursos de Educação 
Física, que acompanharam o mesmo ritmo de crescimento desordenado, 
podemos inferir que esses percentuais de matrícula volumosos, estreitamente 
ligados às IES de natureza9 privada com fi ns lucrativos, impactam signifi cati-
vamente a educação superior brasileira, com interferências diretas e indiretas 
nas políticas curriculares nacionais e no cotidiano do trabalho docente. 

As próprias Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) da Educação 
Física (2018) representam mais as forças políticas do mercado exercidas 
sobre o ensino do que a escuta política de determinado grupo da área que 
vinha se opondo10 à formação em duas habilitações: licenciatura e bacha-
relado. 

Com a visível privatização, o ensino superior se torna cada vez menos 
um direito social e cada vez mais um serviço comercial; o Estado assume 
cada vez menos o seu papel público e cada vez mais o papel de supervisor 

7 Lei N. 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior.

8 Fonte: BRASIL, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Censo da 
Educação Superior no Brasil – Notas Estatísticas, Brasília, 2017, p. 5.

9 São categorias administrativas das IES: Pública, Privada, Filantrópica e Comunitária.
10 Referimo-nos aqui aos grupos acadêmicos da Educação Física que não concordavam com a “separa-

ção” das habilitações em licenciatura e bacharelado. Essa luta política, ocasionando a pressão sobre 
o Conselho Nacional de Educação (CNE), que em nada parece ter a ver com a desqualifi cação da 
docência e da necessidade de uma sólida formação de professores de Educação Física para atuar 
na educação básica, favoreceu as IES, sobretudo as privadas mercantis, quando da permissão legal 
de ofertar em um mesmo curso as duas habilitações. Mais adiante, apresentamos uma análise dos 
problemas identifi cados na Resolução CNE nº 6, de 18 de dezembro de 2018, adiantando que, do 
ponto de vista da formação de professores, perdemos todos.



34

Zenólia Christina Campos Figueiredo - Cláudia Aleixo Alves

do ensino; e o trabalho docente, cada vez menos complexo e cada vez mais 
simplifi cado/instrumentalizado, torna-se acessível a qualquer um interessado 
em exercê-lo (SILVA, 2012). 

Para compreender esse cenário de mudanças no ensino superior 
brasileiro, e também para analisar a conjuntura no atual (des)governo de 
extrema direita que se instalou no Brasil, mostra-se pertinente a discussão 
do fi nanciamento (lê-se privatização) da educação superior, que remonta 
ao fi nal da década de 1980, na qual Sguissardi (2006) indica a necessidade 
do conhecimento das teses dos organismos multilaterais.

Em síntese, essas teses transitam pela defesa do autofi naciamento da 
educação superior: do menor retorno social e individual dos investimentos 
em educação superior (1986) à sua privatização (1994); do ensino supe-
rior como bem antes privado do que público; e por fi m, do Estado como 
supervisor do ensino (2000). 

Nenhuma semelhança com as atuais defesas feitas por esse governo, 
pelo Congresso Nacional, por parte da sociedade brasileira e pelas mídias é 
mera coincidência. Mesmo no período do governo democrático de esquer-
da, entre 2003 e 2013, guardadas as infi ndáveis diferenças,11 presenciamos 
o confl ito e a tensão entre quem oferece e quem fi nancia o ensino superior 
no Brasil. 

Segundo Gentili (1998), a tendência de mercantilização do ensino 
superior cresceu ao longo dos anos, oscilando entre a privatização parcial 
e a total, articulando três modalidades institucionais: fornecimento públi-
co com fi nanciamento privado, fornecimento privado com fi nanciamento 
público e fornecimento privado com fi nanciamento privado.

Nessas modalidades, assentou-se a impressionante expansão das IES 
privadas com fi ns lucrativos, ofertando vagas privadas com fi nanciamento 
público em diferentes cursos de graduação. Assistimos a um período de 

11 Reconhecidamente, avanços nas áreas de políticas sociais, estabilidade econômica e afi rmação de 
um Brasil como soberano e independente. Na educação, sobretudo no ensino superior, nota-se 
um avanço surpreendente das Instituições Federais quanto à ampliação do quantitativo de ofertas 
de vagas; sistema de cotas como democratização do acesso; criação de possibilidades de assistência 
estudantil, tentando garantir a permanência do estudante; e melhorias nas estruturas básicas para 
o ensino, a pesquisa e a extensão.
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“bonança”:12 criação de cursos em descompasso com as necessidades da 
região, inclusive de Educação Física; oferta de vagas anuais em excesso; salas 
de aula lotadas; alta empregabilidade para docentes e, ao mesmo tempo, 
baixos salários; formação profi ssional aligeirada; criação de inúmeros cursos 
na modalidade a distância, dentre outros. 

No âmbito da oferta de cursos de Educação Física, a situação não 
difere. Percebemos uma proliferação de cursos de licenciatura e bacharelado 
no País, com a esperada concentração nas regiões Sudeste e Sul. 

De acordo com o Relatório Síntese de Área do Inep (2017), as 
Instituições Privadas de Ensino concentram 411 (74,32%) dos 553 cursos 
de licenciatura em Educação Física. A região Sudeste concentra 259 cursos, 
ou 46,8% do total nacional; a região Sul, 117 cursos, correspondendo a 
21,2% desse total; na região Nordeste encontram-se 92 cursos participantes, 
o equivalente a 16,6% do total; na região Centro-Oeste, 54 cursos (9,8% 
do total); e na região Norte, 31 cursos, ou 5,6% do total.

Essa proporção também se apresenta no Relatório Síntese de Área 
do Inep (2016) para os cursos de bacharelado em Educação Física. Em 
2016, eram ofertados 386 cursos de bacharelado em Educação Física, sendo 
371 (96,11%) concentrados em instituições privadas de ensino. A região 
Sudeste concentra 208 cursos, ou 53,9% do total; a região Sul, 91 cursos, 
ou 23,6%; a região Nordeste, 46 cursos, o equivalente a 11,9%; a região 
Centro-Oeste concentra 31 cursos, ou 8,0%; e a região Norte, 10 cursos, 
ou 2,6% do total. 

Diante desses volumosos percentuais de formação profi ssional ofer-
tada pela iniciativa privada com e sem fi ns lucrativos, pode-se reafi rmar que 
esse fenômeno interfere no cotidiano do trabalho docente e nas políticas 
curriculares nacionais. 

12 De acordo com o Relatório do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp), o Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies), o programa do Ministério da Educação destinado a fi nanciar a 
graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas passou a 
funcionar em um novo formato a partir de 2010. No período de 2010 a junho de 2015 o acumu-
lado chegou a 2,1 milhões de contratos. Já no primeiro semestre de 2015 o número de contratos 
fi rmados foi de aproximadamente 252,5 mil. Juntos, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia 
e Rio de Janeiro respondem por mais da metade dos contratos fi rmados no Brasil (1,08 milhão) no 
cumulativo do período de janeiro/2010 a junho/2015.
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Implicações da expansão do ensino privado mercantil no trabalho docente 
em educação física

Iniciamos esta refl exão a partir das falas recorrentes tanto entre do-
centes vinculados a IES privadas mercantis no Espírito Santo quanto de 
outros estados da Federação. O Programa de Pós-Graduação em Educação 
Física da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) é responsável 
pela formação, em nível de mestrado e doutorado, de praticamente todos 
os docentes que atuam nessas IES. 

Em particular no doutorado, criado em 2014, oferta-se uma dis-
ciplina obrigatória intitulada Docência no Ensino Superior,13 ministrada 
por mim14 e, às vezes, em parceria com outros docentes. Nessa disciplina, 
ao longo dos últimos 4 anos, os docentes/doutorandos relatam como as 
respectivas instituições privadas com fi ns lucrativos, e também, para nossa 
surpresa, sem fi ns lucrativos e fi lantrópicas, vinculadas a grandes redes de 
ensino superior, interferem administrativa e pedagogicamente no trabalho 
cotidiano do professor em sala de aula.

Essas interferências diretas e indiretas abrangem, entre outras:15 a) 
regulamentação e controle das avaliações; b) padrão de provas com questões 
prontas (banco de questões) a ser aplicadas aos estudantes; c) treinamento 
dos estudantes para o Exame Nacional dos Estudantes; d) premiação ao 
docente que consegue elevar o “nível” de aprendizagem dos estudantes; 
e) metodologias escolhidas pela IES para ser utilizadas pelos docentes; f ) 
unifi cação de estudantes de diferentes turmas em apenas uma, com o fi m de 
maximizar a oferta semestral para reduzir o quantitativo de docentes, uma 
espécie de mutilação do currículo e da formação profi ssional. 

O primeiro olhar de observadores alheios ao magistério avaliaria tais 
ações como facilitadoras do trabalho docente. A interpretação mais apurada 
e consciente do papel docente no ensino e na aprendizagem, no entanto, 
revela que se trata de ações que vão reduzindo o ensino a um trabalho sim-
ples, acessível à instrumentalização e à utilização de pessoas para aplicação 
de conteúdos, metodologias e avaliações. 

13 Ementa: trata da análise do ensino superior brasileiro no tocante à sua política de desenvolvimentos 
contemporâneos, bem como das exigências de qualifi cação da docência nesse âmbito do ensino, em 
especial na formação inicial em Educação Física. 

14 Primeira pessoa do singular, porque se trata de experiência docente de apenas uma das autoras do 
capítulo, Zenólia Figueiredo. 

15 Podem-se encontrar situações semelhantes às relatadas abaixo, na tese de doutorado “A Nova Classe 
Trabalhadora Vai ao Ensino Superior: um estudo das práticas didático-pedagógicas em licenciaturas 
de Educação Física do setor privado no Espírito Santo”, recém-defendida no PPGEF/UFES, de 
autoria de Alessandra Gerez.
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Essa maneira das IES de lidar com a oferta da graduação no Brasil 
tem desconsiderado a docência como trabalho e que esse trabalho é com-
plexo (SILVA, 2012), requerendo múltiplos saberes peculiares, dentre os 
quais podemos citar (CUNHA, 2010, p. 21): aqueles relacionados com 
o contexto da prática pedagógica, os referentes à dimensão relacional e 
coletiva das situações de trabalho e dos processos de formação, os ligados à 
ambiência da aprendizagem, os vinculados ao contexto sócio histórico dos 
alunos, os relacionados com o planejamento das atividades de ensino, os 
ligados à condução da aula nas suas múltiplas possibilidades e os atinentes 
à avaliação da aprendizagem.

Apreender e construir esses saberes requer uma formação inicial e 
continuada sólida, que “[...] dê argumentos ao professor no embate episte-
mológico e político que se estabelece no seu campo de atuação” (CUNHA, 
2010, p. 25). Em outras palavras, uma formação docente que estude, ao 
longo do curso, as dimensões e elementos fundamentais que caracterizam 
e qualifi cam o exercício docente. 

Já é consenso no campo da pedagogia universitária16 que o trabalho 
docente é complexo, seu exercício exige múltiplos saberes e não se deve 
exercer a docência sem formação específi ca, que inclui o conhecimento pe-
dagógico. Entretanto, esse consenso parece conviver com interesses institu-
cionais mercantis contrários, confi gurando um confl ito entre o que pensam 
e querem os docentes universitários, de um lado, as IES, de outro. A rigor, 
há uma força externa agindo na esfera dos organismos governamentais de 
controle que interfere nas políticas curriculares e no desenvolvimento curri-
cular dos cursos. A atual legislação da Educação Física, aprovada no apagar 
das luzes de 2018, e não por acaso, com a transição de governo pós-golpe,17 
é uma representação clara dessa infl uência do mercado nas políticas curri-
culares do ensino superior.

16 “A pedagogia universitária é um campo polissêmico de produção e aplicação de conhecimentos 
pedagógicos na educação superior. Reconhece distintos campos científi cos dos quais toma referentes 
epistemológicos e culturais para defi nir suas bases e características [...]. É, também, um espaço de 
conexão de conhecimentos, subjetividades e culturas, que exige um conteúdo científi co, tecnológico 
ou artístico altamente especializado e orientado para a formação de uma profi ssão” (LUCARELLI, 
2000 apud CUNHA, 2010, p. 81). 

17 Referimo-nos à crise política que levou à deposição da presidenta Dilma Rousseff , por meio de um 
golpe parlamentar transformado em impeachment constitucional.
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Formação de professores no Brasil, políticas curriculares e a tentativa de 
construção de uma política de valorização da docência: e a educação física 
com isso?

Essa discussão das diretrizes curriculares da Educação Física remonta 
à década de 1980, quando da publicação da Resolução CFE nº 3, de 16 de 
junho de 1987. Esse recorte se justifi ca pelo início da possibilidade de oferta 
do bacharelado no cenário da Educação Física brasileira.

Essa resolução permitiu às Instituições de Ensino Superior (IES) ofe-
recer a formação de professores para a área escolar por meio da licenciatura 
plena, bem como criar o curso de bacharelado visando à atuação na área 
não escolar. Apesar de a formação diferenciada para o bacharel e para o 
licenciado ter sido possibilitada, a maioria das IES continuava a ofertar 
apenas o curso de licenciatura em Educação Física, já que o egresso desse 
curso atuava em espaços escolar e não escolar. 

É importante destacar que, desde então, entidades acadêmicas e 
sindicatos ligados à educação básica tentavam construir e impulsionar 
políticas de valorização do magistério. Esse movimento resultou na 
publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, considerada um marco legal 
de mudanças na educação brasileira, apesar das inúmeras emendas 
parlamentares que modifi caram em muito o documento-base original. 

Além das reformas curriculares, a regulamentação da profi ssão, por 
meio da Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998, trouxe repercussões 
para os cursos de Educação Física e acabou reforçando o confl ito entre 
a licenciatura e o bacharelado, já que o sistema do Conselho Federal de 
Educação Física (CONFEF) passou a impedir o licenciado de atuar em 
áreas não escolares. 

Poucos anos depois, em 2001, essa política de valorização da docência 
toma proporções signifi cativas, com o Parecer CNE/CP nº 09/200118 e as 
Resoluções CNE/CP 01/200219 e 02/2002,20 que tratam da formação de 
professores para atuação na educação básica. O objetivo dessa legislação 
era reforçar a identidade própria da formação de professores em nível de 
licenciatura. 

18 Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da educação básica, em 
nível superior, dos cursos de licenciatura de graduação plena.

19 Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da educação básica, em 
nível superior, nos cursos de licenciatura de graduação plena.

20 Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena e de formação de 
professores da Educação Básica em nível superior.
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No Parecer CNE nº 009/2001, a licenciatura ganha “terminali-
dade e integralidade própria em relação ao Bacharelado, constituindo-se 
em um projeto específi co. Isso exige a defi nição de currículos próprios da 
Licenciatura que não se confundam com o Bacharelado ou com a antiga for-
mação de professores que fi cou caracterizada como modelo ‘3+1’” (Parecer 
nº 009 do CNE/CP, 2001, p. 6). 

No que se refere à organização da matriz curricular, esse parecer 
indica as seguintes diretrizes para as IES: pensar formas inovadoras de or-
ganização dos conhecimentos para além da organização em disciplinas; pro-
mover atividades coletivas e interativas de comunicação entre os professores 
em formação e os professores formadores; incentivar estudos disciplinares 
que possibilitem a inter-relação entre os conhecimentos mobilizados na 
formação; articular a formação comum com a específi ca; articular os co-
nhecimentos educacionais e pedagógicos com os de formação específi ca; e 
articular teoria e prática desde o início da formação.

Essas orientações consubstanciaram a publicação da Resolução CNE/
CP 01/2002, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais para a for-
mação de professores da educação básica, em nível superior, dos cursos de 
licenciatura de graduação plena. 

E os projetos curriculares da Educação Física, ante essas políticas 
curriculares de valorização da docência? Do ponto de vista institucional, 
podem-se mapear duas “respostas” para essa pergunta. Uma, voltada àquelas 
IES que investiram na construção de propostas curriculares com integralida-
des próprias, mas com interfaces possíveis entre a licenciatura e o bachare-
lado, com sólida formação de professores baseada nas diretrizes e no campo 
acadêmico, não desconsiderando o mundo do trabalho, mas também não 
permitindo que este determine os rumos da formação universitária; outra, 
voltada à elaboração de propostas curriculares propícias à oferta das duas 
formações (licenciatura + bacharelado) no mesmo curso, voltadas à captação 
de estudantes e de formação mais aligeirada. 

Nesse contexto, a Educação Física, por necessidade legal – mas não 
epistemológica – de acompanhar essas mudanças, cria, em meio a confl itos, 
a Resolução CNE/CES nº 07/2004, que passa a defi nir a formação especí-
fi ca para graduandos nessa área.

Na mesma esteira da formação de professores para atuar na educação 
básica, reforçando os princípios das Resoluções CNE/CP nº 01/2002, e 
02/2002, publicou-se a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, com o 
fi to de esclarecer ainda mais os pressupostos fundamentais que deveriam 
ser contemplados em quaisquer cursos de licenciatura. Além disso, a carga 
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horária dos cursos aumentou de 2.800 para, no mínimo, 3.200 horas de 
efetivo trabalho acadêmico em cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito) 
semestres ou 4 (quatro) anos. 

Essa resolução, que estabelece diretrizes curriculares nacionais para a 
formação inicial e continuada dos profi ssionais do magistério da educação 
básica, avança mais um pouco no que se refere aos desafi os para a forma-
ção de professores. Para além da formação inicial, contempla a formação 
continuada, considerada fundamental para o bom exercício da profi ssão.

Mais uma vez, alheios a essa conquista21 que representam as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs) para a formação de professores no País, 
percebem-se no âmbito da Educação Física manifestações de resistência de 
alguns grupos. Foram e ainda são expressas na área a defesa da possibilidade 
de oferta de um só curso capaz de formar o docente para atuar profi ssional-
mente em diferentes frentes de trabalho. 

Na contramão do esforço de consolidar políticas de formação de 
professores condizentes com os estudos dos campos da formação docente 
e do currículo, dirigido a uma formação com identidade e integralidade 
próprias em cursos de licenciatura, foi encaminhada uma proposta de mi-
nuta de Projeto de Resolução, propondo novas DCNs para os cursos de 
graduação em Educação Física. Esse documento previu a criação de uma 
licenciatura ampliada e a extinção dos cursos de bacharelado, como eviden-
ciam os artigos 7º e 8º.22

Por outro lado, alguns discursos compreendem as propostas de for-
mação alternativa presente nas DCNs como algo que em nada colabora com 
uma formação ampliada. Pereira (2014) trabalha com a hipótese, corrobora-
da por nós, de que as propostas de licenciaturas ampliadas ou unifi cadas têm 
se preocupado mais com a oferta de uma formação voltada ao atendimento 
de demandas do mercado do que propriamente com a compreensão da 
totalidade dos conhecimentos da área. 

21 Mesmo considerando as críticas a essa política, dirigidas por SCHEIBE e BAZZO, 2013; e 
FREITAS, 2002; 2007).

22 Art. 7º Os cursos de Bacharelado em Educação Física atuais entram em regime de extinção, a partir 
do ano letivo seguinte à publicação dessa Resolução.

   Art. 8º As instituições de educação superior que mantêm cursos de Bacharelado em Educação Física 
poderão transformá-los em cursos de Licenciatura, elaborando novo projeto pedagógico, obedecendo 
ao contido nesta Resolução (BRASIL, 2015).
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As recém-publicadas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de 
graduação em educação física: do ponto de vista da formação de 
professores, perdemos todos!

A Resolução CNE/CP no 6, de 19 de dezembro de 2018, traz uma 
alteração signifi cativa para a organização dos cursos de Educação Física de 
todo o País. 

Numa breve síntese dessa Resolução, se antes a preocupação era fazer 
com que os cursos de licenciatura ganhassem “[...] terminalidade e inte-
gralidade própria em relação ao Bacharelado, constituindo-se em um pro-
jeto específi co” (BRASIL, 2001, p. 6), em consonância com as políticas de 
qualifi cação de formação de professores, essa nova resolução, na contramão 
da educação superior como direito social e mais atrelada à educação como 
serviço, estabelece que os cursos de Educação Física devem oferecer ingres-
so único, com obrigatoriedade de os alunos, ao fi nal do quarto semestre, 
optarem pela formação específi ca na licenciatura ou no bacharelado. 

Nesse caso, a resolução dispõe que a formação deve ser “2 em 1”, 
com duas etapas, a comum e a específi ca, ambas com 1.600 horas refe-
renciais, totalizando 3.200 horas. Segundo o documento, a etapa comum 
é responsável por possibilitar a autonomia do discente para a escolha da 
formação específi ca e, por isso, os conhecimentos tratados nessa fase deverão 
contemplar: I) Conhecimentos biológicos, psicológicos e socioculturais do 
ser humano; II) Conhecimentos das dimensões e implicações biológicas, 
psicológicas e socioculturais da motricidade humana/movimento humano/
cultura do movimento corporal/atividade física; III) Conhecimento ins-
trumental e tecnológico; e IV) Conhecimentos procedimentais e éticos da 
intervenção profi ssional em Educação Física. 

Na etapa específi ca, a formação deverá contemplar as especifi cidades 
de cada modalidade, indicada nos artigos 10 e 11, respectivamente:

Art. 10 O Licenciado em Educação Física terá formação humanista, 
técnica, crítica, refl exiva e ética qualifi cadora da intervenção profi ssional 
fundamentada no rigor científi co, na refl exão fi losófi ca e na conduta 
ética no magistério, ou seja, na docência do componente curricular 
Educação Física, tendo como referência a legislação própria do Conselho 
Nacional de Educação para a área (BRASIL, 2018, p. 5).
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Art. 11 O Bacharel em Educação Física terá formação geral, humanista, 
técnica, crítica, refl exiva e ética, qualifi cadora da intervenção profi ssional 
fundamentada no rigor científi co, na refl exão fi losófi ca e na conduta 
ética em todos os campos de intervenção profi ssional da Educação Física 
(BRASIL, 2018, p. 8).

Além disso, ambas as habilitações deverão garantir 20% das horas 
referenciais para os estágios, bem como outras atividades práticas como 
componente curricular. 

Outras mudanças incluem a obrigatoriedade de que os trabalhos de 
conclusão de curso contemplem temas vinculados à área de atuação profi s-
sional, sem carga horária pré-defi nida, e a integração do processo avaliativo 
do curso à avaliação do egresso via sistema institucional desenvolvido pelas 
IES.

Do ponto de vista da formação de professores, perdemos todos! Quais os 
principais questionamentos?

O que queremos dizer com essa expressão “perdemos todos”? A prin-
cípio, duas refl exões se instalam com relação às diretrizes aprovadas: no que 
se refere ao predomínio dos anseios do mercado privado de oferta de cursos 
de ensino superior, em comum acordo com o Conselho Federal de Educação 
Física; e no que tange à ruptura com as lutas históricas e coletivas dos mo-
vimentos e entidades ligadas à educação brasileira, que vêm discutindo e 
enfrentando, junto às áreas curriculares, os desafi os para a formação inicial 
e continuada de professores da educação básica.

É sabido que as IES, sobretudo as privadas mercantis, vinham e vêm 
burlando a legislação ao ofertarem “2 cursos em 1. ” Apresentam Projetos 
Pedagógicos distintos no momento das avaliações do INEP/MEC, mas na 
prática curricular ofertam quase a totalidade das unidades curriculares – 
na maioria dos cursos lê-se “disciplinas” – aos estudantes dos dois cursos, 
chegando a formar licenciados e bacharéis em quatro anos. 

Mesmo cientes de que, em termos epistemológicos, a Educação Física 
não consegue justifi car a oferta de conhecimentos distintos aos dois cursos 
e que as interfaces entre estes são inevitáveis e impossíveis de se efetivar, o 
que denunciamos aqui é o descaso das IES mercantis com a área, com os 
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estudantes em formação e com o ensino superior, prevalecendo o interesse 
fi nanceiro ou a simplifi cação do trabalho docente, com vistas a produzir 
mais-valia.23

Do ponto de vista das lutas coletivas, passamos a remar contra a maré 
e deixamos de nos importar com as políticas de formação de professores 
para atuar nas redes de ensino básico, travando uma disputa focada no 
nosso próprio “umbigo”.

Ponto de questionamento 1:

Diz respeito ao confl ito legal entre as Diretrizes Curriculares da 
Educação Física e as Diretrizes Curriculares de Formação de Professores. 
Defi nitivamente, a Resolução CNE/CP no 6/2018 aponta para um lado e 
a Resolução CNE no 2/2015, para outro, no caso da formação de profes-
sores de cursos de licenciatura. Enquanto esta última amplia a formação e 
está pautada e organizada em oito capítulos, articulando formação inicial e 
continuada, desenvolvida no ensino superior com a escola básica, a primeira, 
exclusiva da Educação Física, reduz a formação em duas etapas, pautadas 
no que é específi co em cada habilitação: da formação específi ca em licen-
ciatura em Educação Física e da formação específi ca em bacharelado em 
Educação Física.

Para se ter uma ideia da dimensão ampla e da dimensão restrita de 
formação de professores, podem-se contrapor os princípios fundamentais 
determinados pela Resolução CNE no 2/2015 e a listagem de aspectos 
considerados pela Resolução CNE/CP no 6/2018.

Tais princípios, de acordo com o 6º parágrafo da primeira resolu-
ção, devem contemplar: I – a sólida formação teórica e interdisciplinar dos 
profi ssionais; II – a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições 
de educação básica da rede pública de ensino, espaço privilegiado da práxis 
docente; III – o contexto educacional da região onde será desenvolvido o 
trabalho; IV – as atividades de socialização e a avaliação de seu impacto 
nesses contextos; V – a ampliação e o aperfeiçoamento do uso da Língua 
Portuguesa e da capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos 
fundamentais da formação dos professores, e da aprendizagem da Língua 

23 Ou seja, “[...] permite a apropriação de um quanto de trabalho docente não pago. [...] Se no atual 
contexto a educação é uma esfera de produção rentável, interessa ao capitalista, como qualquer outra 
fonte que possibilite o lucro” (SILVA, 2012, p. 110).



44

Zenólia Christina Campos Figueiredo - Cláudia Aleixo Alves

Brasileira de Sinais (Libras); VI – as questões socioambientais, éticas, estéti-
cas e relativas à diversidade ‘, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional 
e sociocultural como princípios de equidade. 

Os aspectos na Resolução da Educação Física listados no artigo 9º 
devem ser contemplados em conteúdos programáticos mínimos, organi-
zados quase que por um rol de disciplinas: a) Política e Organização do 
Ensino Básico; b) Introdução à Educação; c) Introdução à Educação Física 
Escolar; d) Didática e Metodologia de Ensino da Educação Física Escolar; 
e) Desenvolvimento Curricular em Educação Física Escolar; f ) Educação 
Física na Educação Infantil; g) Educação Física no Ensino Fundamental; 
h) Educação Física no Ensino Médio; i) Educação Física Escolar Especial/
Inclusiva; j) Educação Física na Educação de Jovens e Adultos; e k) 
Educação Física Escolar em Ambientes não Urbanos e em Comunidades e 
Agrupamentos Étnicos Distintos.

Ponto de questionamento 2:

Refere-se à integralidade própria para a formação de professores para 
atuar na educação básica, em nível de licenciatura, defendida nas Diretrizes 
de Formação de Professores, em contrapartida à “opção” pela licenciatura 
somente na metade do curso, indicada nas Diretrizes da Educação Física.

Para além da “dobradura” da formação ao mercado privado mercantil, 
que resulta nessa possibilidade de “escolha”, podemos inferir que as políticas 
de valorização da docência foram frontalmente ignoradas. 

O curso de formação de professores de Educação Física não se desen-
volverá desde o primeiro semestre, com conhecimentos, discussões e imer-
sões na educação básica, mas tão somente no 4º (quarto) semestre, quando 
a Instituição de Educação Superior deverá promover uma consulta ofi cial, 
por escrito, a todos os graduandos a respeito da escolha da formação que 
pretendem seguir na Etapa Específi ca – bacharelado ou licenciatura – com 
vistas à obtenção do respectivo diploma. 

Como garantir os pressupostos básicos e os conhecimentos necessá-
rios à atuação docente nessa metade de curso? Se considerarmos os estudos 
do campo da formação docente, bem como o que dizem as Diretrizes, o cur-
so de formação de professores deverá garantir, ao longo do processo, efetiva 
e concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos 
básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessá-
rios à docência, conteúdos específi cos da respectiva área de conhecimento, 
fundamentos e metodologias, conteúdos relacionados aos fundamentos da 
educação, formação na área de políticas públicas e gestão da educação, 
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direitos humanos, diversidade etnicorracial, de gênero, sexual, religiosa, de 
faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e 
direitos educacionais de adolescentes e jovens (Diretrizes Curriculares para 
a Formação de Professores, 2015).

Para tanto, é fundamental que o estudante ingresse ciente de que se 
trata de curso de licenciatura, para formação de professores de Educação 
Física. A integralidade, nesse caso, pode contribuir para qualifi car a forma-
ção e a prática docente nessa área do conhecimento. 

Ponto de questionamento 3:

Associada à questão anterior, identifi camos a árdua tarefa de trabalhar 
pressupostos e conhecimentos da licenciatura em metade de um curso, ou 
1.600 horas. Missão impossível, se considerarmos que os demais cursos 
de formação de professores contam com, no mínimo, 3.200 (três mil e 
duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, 
no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo: I – 400 
(quatrocentas) horas de prática como componente curricular, distribuídas 
ao longo do processo formativo; II – 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao 
estágio supervisionado, na área de formação e atuação na educação básica, 
contemplando também outras áreas específi cas, se for o caso, conforme o 
projeto de curso da instituição; III – pelo menos 2.200 (duas mil e duzen-
tas) horas dedicadas às atividades formativas estruturadas pelos núcleos 
defi nidos conforme o projeto de curso da instituição; IV – 200 (duzentas) 
horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específi cas 
de interesse dos estudantes, por meio da iniciação científi ca, da iniciação à 
docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o projeto de 
curso da instituição. 

Essa carga horária foi assustadoramente reduzida nas diretrizes da 
nossa área em: I – Etapa Comum: núcleo de estudos da formação geral, 
identifi cador da área de Educação Física, a ser desenvolvido em 1.600 (mil 
e seiscentas) horas referenciais, comuns a ambas as formações; II – Etapa 
Específi ca: formação específi ca a ser desenvolvida em 1.600 (mil e seis-
centas) horas referenciais, durante as quais os graduandos terão acesso a 
conhecimentos específi cos das opções em bacharelado e licenciatura.

A Etapa Comum, de acordo com o Capítulo II da Resolução CNE/
CP no 6/2018, contempla: “I – Conhecimentos biológicos, psicológicos 
e socioculturais do ser humano (a exemplo do fi siológico, biomecânico, 
anatômico-funcional, bioquímico, genético, psicológico, antropológico, 
histórico, social, cultural e outros), enfatizando a aplicação à Educação 
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Física; II – Conhecimentos das dimensões e implicações biológicas, psi-
cológicas e socioculturais da motricidade humana/movimento humano/
cultura do movimento corporal/atividade física (a exemplo de fi siologia do 
exercício, biomecânica do esporte, aprendizagem e controle motor, psicolo-
gia do esporte e outros); III – Conhecimento instrumental e tecnológico (a 
exemplo de técnicas de estudo e pesquisa – tipos de conhecimento, técnicas 
de planejamento e desenvolvimento de um trabalho acadêmico, técnicas 
de levantamento bibliográfi co, técnicas de leitura e de documentação; in-
formática instrumental – planilha de cálculo, banco de dados; técnicas de 
comunicação e expressão leiga e científi ca e outros), enfatizando a aplicação 
à Educação Física.”

A etapa específi ca da Licenciatura em Educação Física reduz substan-
cialmente os conhecimentos oriundos e voltados para a docência a disci-
plinas e conteúdos programáticos, tais como já mencionados: “a) Política e 
Organização do Ensino Básico; b) Introdução à Educação; c) Introdução à 
Educação Física Escolar; d) Didática e Metodologia de Ensino da Educação 
Física Escolar; e) Desenvolvimento Curricular em Educação Física Escolar; 
f ) Educação Física na Educação Infantil; g) Educação Física no Ensino 
Fundamental; h) Educação Física no Ensino Médio; i) Educação Física 
Escolar Especial/Inclusiva; j) Educação Física na Educação de Jovens e 
Adultos; e k) Educação Física Escolar em Ambientes não Urbanos e em 
Comunidades e Agrupamentos Étnicos Distintos.”

Ponto de questionamento 4:

Esse último ponto de questionamento talvez seja o mais nevrálgico 
porque trata de uma unidade curricular de peso em qualquer currículo de 
formação docente: o Estágio Supervisionado. 

Diferentemente do espaço-tempo que as demais licenciaturas desti-
nam ao estágio supervisionado, as Diretrizes Curriculares da Educação Física 
minimizam a sua importância formativa, determinando que correspondam 
a 20% das horas adotadas pelo conjunto do Curso de Educação Física no 
aprendizado em ambiente de prática real. 

Além disso, essas diretrizes situam o estágio no âmbito das atividades 
práticas da etapa específi ca da licenciatura e de outras vinculadas aos diver-
sos ambientes de aprendizado escolares e não escolares, e como expressão 
e integração de um conjunto de atividades práticas cumpridas ao longo do 
curso e ser oferecido, conjuntamente com as políticas e as atividades de 
extensão da instituição com curso (Diretrizes Curriculares Nacionais dos 
Cursos de Graduação em Educação Física, 2018).
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A rigor, a disciplina Estágio Supervisionado está no âmbito dos 20% 
das 1.600 horas da etapa específi ca da Licenciatura em Educação Física, 
equivalentes, portanto, a 320 horas, e se confunde com atividades práticas 
e de extensão, pois somente será possível ofertá-lo após a escolha dos es-
tudantes pela licenciatura, na segunda etapa do curso. O mesmo ocorrerá 
com os estudantes que optarem pelo bacharelado. 

Retrocedemos ao que a produção da área já indicava como desafi os a 
serem enfrentados no campo do estágio supervisionado nos idos da década 
de 1990: visão restrita de prática, ideia de aplicação da teoria, tempos de 
estágio curtos e pontuais concentrados no fi nal do curso, meras visitas aos 
estabelecimentos de ensino, planejamento e execução de práticas descoladas 
da rotina das escolas, ausência de refl exão sobre o exercício da profi ssão, 
visão parcial da escola e da prática profi ssional e falta de refl exividade sobre 
as políticas educacionais, dentre outros.

Considerações fi nais

Discutimos o cenário atual de formação de professores de Educação 
Física, considerando as forças externas que agem sobre as políticas curricu-
lares da área, no intuito de indicar as implicações e perspectivas para essa 
formação.

Com base em nossa leitura crítica, afi rmamos que, ao contrário do 
que se pensa, a atual legislação recém-aprovada mais uma vez na história não 
parece fruto das reivindicações da área, tampouco do lobby exercido por um 
coletivo sobre o Conselho Nacional de Educação, mas de um mercado com 
poder fi nanceiro para conseguir o que lhe interessa, inclusive a intervenção 
em determinado campo de formação profi ssional. 
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Formação de professores de educação física: 
velhos problemas, novas lutas
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Tiago Nicola Lavoura

Desde 2016 estamos presenciando uma avalanche de retrocessos 
no campo da educação. Golpe jurídico midiático parlamentar, reforma 
trabalhista, PEC do fi m do mundo (EC 95 que congela por 20 anos os 
gastos primários do orçamento público), destituição do Fórum Nacional 
de Educação, revogação arbitrária de 12 nomeações no Conselho Nacional 
de Educação – CNE, substituídos por representantes do setor privado, 
aprovação da reforma do ensino médio por medida provisória, construção 
e aprovação do documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
sem diálogo com o conjunto dos setores representativos da área. 

Este processo de regressão política social – que vem crescendo na 
Europa (Reino Unido, França e Alemanha, por exemplo), nos EUA com 
a eleição de Donald Trump, na América Latina (Argentina, Chile, Peru, 
Colômbia e Paraguai) – culminou, no Brasil com a eleição de Jair Bolsonaro 
para presidente do Brasil até 2022. Os golpistas que levaram Temer ao poder 
e a base social do governo Bolsonaro constituem frações de uma mesma 
classe. Desta forma, se existem diferenças no plano da forma como um 
ou outro instituem suas ações, do ponto de vista do conteúdo político são 
iguais: ataque aos direitos e conquistas dos trabalhadores, entre os quais o 
direito a educação pública, gratuita e de qualidade para todos.

O exemplo da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio 
é ilustrativo. Apresenta, enquanto uma expressão deste retrocesso, no do-
cumento um percentual de até 20% da carga horária formativa para edu-
cação a distância, chegando até 30% no caso do ensino noturno; além 
da permissão de que profi ssionais de diversas áreas, sem licenciatura, que 
tenham formação técnica e profi ssional (não deixa claro quais serão os cri-
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térios, conhecimento pragmático ou formação com pós-graduação) possam 
ministrar nas escolas conteúdos relacionados à sua profi ssão, chamados de 
Notório Saber. 

A BNCC do ensino infantil, fundamental e médio não contempla 
questões centrais que a Associação Nacional pela Formação dos Profi ssionais 
da Educação - Anfope vem discutindo durante os seus 40 anos de existên-
cia, tais como: a consistente base teórica, plano de carreira tendo o Piso 
Nacional como referência para os professores e condições dignas de traba-
lho para todos os profi ssionais da educação. Pelo contrário, a nova política 
educacional brasileira retira obrigatoriedade de conteúdos, fl erta com setores 
fundamentalistas e dogmáticos (Escola sem Partido, o travestido movimento 
de desideologização da escola), elege os professores como inimigos da vez 
(na era FHC eram os aposentados) e precariza cada vez mais as condições 
de trabalho; a defesa de tudo que os setores progressistas conquistaram nos 
últimos anos, incluso o direito a uma formação inicial de qualidade, o que 
vai exigir muito mais lutas por parte do conjunto dos/as educadores/as. 

A proposta da Anfope em defesa da Base Comum Nacional (que não 
é a BNCC) possui diretrizes curriculares norteadoras dos diversos cursos 
para a pedagogia e outras licenciaturas:

• Sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno educa-
cional e seus fundamentos históricos, políticos e sociais, bem como 
o domínio dos conteúdos da educação básica, de modo a criar 
condições para o exercício da análise crítica da sociedade brasileira 
e da realidade educacional;

• Unidade teoria-prática atravessando todo o curso e não apenas a 
Prática de Ensino e os Estágios Supervisionados, de modo a garan-
tir o trabalho como princípio educativo na formação profi ssional;

• Trabalho coletivo e interdisciplinar como eixo norteador do trabalho 
docente;

• Compromisso social do profi ssional da educação, com ênfase na con-
cepção sócio histórica de leitura do real e nas lutas articuladas com 
os movimentos sociais;

• Gestão democrática entendida como superação do conhecimento 
de administração enquanto técnica e compreendida como mani-
festação do signifi cado social das relações de poder reproduzidas 
no cotidiano escolar;

• Incorporação da concepção de formação continuada visando ao apri-
moramento do desempenho profi ssional aliado ao atendimento das 
demandas coletivas da escola; 



53

Capítulo 3 – Formação de professores de educação física: velhos problemas, novas lutas

• Avaliação permanente dos cursos de formação dos profissionais 
da educação, como responsabilidade coletiva a ser conduzida à 
luz do projeto político-pedagógico de cada curso/instituição 
(BRZEZINSKI, 2011, p. 20-22).

Estas diretrizes para formação de professores estão presentes nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 
(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 
cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada – Resolução 
CNE/CP 02/2015, que desde 2016 vem sendo esvaziada do debate pelo go-
verno federal. Ao que tudo indica, sendo tal resolução demasiado avançada 
para o novo governo, deverá ser abandonada e substituída. Recentemente 
o MEC suspendeu a tramitação do documento da Base Nacional Comum 
para Formação de Professores da Educação Básica1. Outro documento que 
seria imposto e que constitui uma excelente maneira de não enfrentar os 
problemas concretos da formação de professores, tais como 75% da for-
mação em instituições privadas de qualidade duvidosa, com maioria das 
matrículas na modalidade a distância, apenas para exemplifi car. 

O governo Bolsonaro, se considerarmos os anúncios que o Ministro 
da Educação e o próprio Presidente vem apresentando na mídia, vai comba-
ter moinhos nos seus 4 anos, conforme ideia beligerante de uma Lava Jato da 
Educação. É neste terreno que se constata o avanço do movimento Escola 
Sem Partido, que promove um profundo ataque a liberdade de cátedra e a 
educação pública. Na Escola Sem Partido os professores são impedidos de 
debater questões de gênero, de classe e de raça e de tratar a teoria marxista 
enquanto referência “doutrinária”:

A discussão e a compreensão críticas da sociedade mediada pelo conhe-
cimento não são doutrinação, menos ainda, opressão. Mas, partindo 
do princípio da passividade do educando – o que já é violento, pois 
lhe retira a condição de sujeito para transformá-lo em objeto – e de 
um suposto poder opressor do professor, criminaliza-se aquilo que é 
inerente ao processo educativo, ao ato pedagógico: confrontar ideias e 
compreensões sobre um mesmo assunto, debater, ajudar na elaboração 
do pensamento autônomo e fecundo mediada pelo conhecimento sis-
tematizado (RAMOS, 2017, p. 83-84).

Neste entendimento, portanto, o professor não irá desenvolver ple-
namente o seu trabalho pedagógico de forma autônoma e condizente com 
os vários anos de estudos investidos na sua formação e a necessidade de 

1 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=71951.
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desenvolvimento humano dos estudantes que exige a socialização do saber 
sistematizado, culturalmente produzido. Nesta acepção o professor sofrerá 
coerção para negar conhecimentos.

Desta forma, é para nós um fato que estamos passando por um mo-
mento onde se acentuam os ataques, mas dizer só isso é olhar para a reali-
dade de forma linear, e explicá-la de forma mecânica. Se de um lado cons-
tatamos o avanço da pauta ultraconservadora, do outro cresce a resistência. 
Verdade que os trabalhadores tiveram derrotas históricas entre 2016/2018. 
Mas, a realidade é dinâmica e a extrema direita não pode se considerar vi-
toriosa ainda. O maior exemplo está na difi culdade em aprovar a reforma 
da previdência. Desde Temer que está na ordem do dia e tem verdadeira 
centralidade no Governo Bolsonaro, mas ainda não conseguiram reunir 
as condições para sua aprovação. Entre outras questões, porque a classe 
trabalhadora resiste. 

Resistência que se expressa também contra a política educacional que 
o governo federal vem impondo desde 2016. Atualmente entidades cien-
tífi cas e sindicais2, como é o caso da Anfope e da Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação –Anped, da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação – CNTE, movimentos sociais e o Fórum 
Nacional Popular de Educação – FNPE, entre outros vem confrontando o 
governo e colaborando com a reorganização da categoria.

Neste contexto, em que o debate sobre formação de professores so-
fre profundas regressões (reforma do ensino médio, BNCC, Escola sem 
Partido) faz-se perceber uma profunda alteração na direção política que os 
setores mais conservadores da área querem imprimir a formação de pro-
fessores de Educação Física. Até 2015, quando ocorreu Audiência Pública 
convocada pelo CNE com apresentação de uma minuta de diretrizes que 
substituiria a resolução CNE/CES 07/2004, o rumo era um: na referida 
Minuta (mais exatamente no art. 7º) estava proposto a extinção dos ba-
charelados, com consequente impulso a reunifi cação da formação. Mas, no 
meio do caminho teve o golpe, teve o golpe no meio do caminho!

Em outubro de 2018 (após três anos do mais profundo silêncio do 
CNE) foi aprovado o Parecer CNE/CES 584/2018 tratando das DCN 
do curso de graduação em Educação Física. Em dezembro foi aprovada a 
resolução CNE/CP 06/2018 que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais 
dos Cursos de Graduação em Educação Física. Concebidos sem nenhum diá-
logo com as representações dos cursos de educação física das IES, com os 

2 Maiores informações ver nos sites das entidades citadas. 
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especialistas da área que pesquisam o assunto, com o CBCE – enquanto 
maior entidade científi ca da área – e com a representação dos estudan-
tes (ExNEEF), num prazo absurdamente exíguo que impediu qualquer 
possibilidade de análise rigorosa, as novas DCNEF demarcam a posição 
reacionária que o CNE passa a desempenhar nesta quadra histórica. Pelo 
documento só é possível atestar a participação dos representantes do sistema 
Confef/CREF, que parece, fi nalmente, ter encontrado um governo/CNE 
para chamar de seu.

Na página 02 do Parecer encontramos a seguinte afi rmação: “(...) 
a análise da trajetória de 13 anos de vigência das Diretrizes Curriculares 
Nacionais do curso de graduação em Educação Física (...) revela os avanços 
introduzidos por este ato legal, que estabelece, explicitamente, a integração 
entre o bacharelado e a Licenciatura (...)” (Brasil, 2018a, p.2).

Se é verdade que a aprovação da resolução CNE/CES 07/2004 
ensejou muitas discussões, reuniões, audiências públicas e que após sua 
aprovação seguiu sendo motivo de disputas, fundamentalmente (mas não 
exclusivamente) no que tange ao debate licenciatura x bacharelado, é, para 
dizer o mínimo, uma forçada de barra falar em integração entre o bacharelado 
e a licenciatura. Isto porque o faz sem nenhum recurso a pesquisas sobre as 
condições de oferta dos cursos de Graduação em Educação Física existentes 
no país, tampouco ao estado da arte sobre formação de professores.

Não encontramos, ainda, nenhum argumento, nenhuma pesquisa que 
informe o que fundamenta a defesa do bacharelado além da posição 
obtusa dos confefi anos querendo “abocanhar” esta fatia do mercado no 
confi namento de fi liados. A ideia de conhecimentos diferenciados, de 
aprendizagens diferenciadas e, portanto, de formações diferenciadas não 
encontra correspondência na realidade. O bacharelado é sim um salto 
para trás na área da Educação Física, porque divide a categoria, cinde 
a formação de maneira abstrata e tenta aprisionar o debate no senso 
comum (TAFFAREL; SANTOS JÚNIOR, 2010, p. 38-39).

Quase uma década depois, a questão de fundo da fragmentação da 
formação em Educação Física que prevaleceu na resolução 07/2004 do 
CNE, permanece: trata-se de contemplar a posição e os interesses espúrios 
dos que fazem o sistema Confef/CREF. Mais ainda, trata-se de seguir ana-
lisando a intervenção profi ssional utilizando como critério único as ditas 
diferenças nos campos de intervenção. Se é verdade que no plano da aparên-
cia existem diferenças entre, por exemplo, uma aula de futebol na escola e a 
prática do futebol nas escolinhas de iniciação, na essência as regularidades 
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prevalecem: o conteúdo de ensino é o mesmo, os macros conceitos utiliza-
dos são iguais e bacharel ou licenciado o responsável pela intervenção deverá 
garantir a aprendizagem do futebol. 

O que muda não é que na escola busca-se uma abordagem do fenô-
meno esportivo futebol mais genérica e na escolinha busca-se performance 
e rendimento. Em qualquer lugar onde exista uma pessoa responsável por 
ensinar e outra (s) no direito de aprender, é um dever do profi ssional ga-
rantir o acesso aos conhecimentos clássicos, sistematizados, não cotidianos 
sobre o futebol. O que, portanto, caracteriza a natureza de nossa intervenção 
é o fato de que, como os seres humanos não nascem chutando, driblando, 
etc. eles precisam aprender, precisam se apropriar de “algo” que não lhe é 
dado pela natureza (no caso, conhecimento futebol). Essa apropriação faz 
desenvolver no sujeito algo novo, uma segunda natureza (SAVIANI, 2009) 
resultado do trabalho educativo, ou seja, do “[...] ato de produzir, direta e 
intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é pro-
duzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 
2008, p. 13).

Além de insistir na fragmentação da formação, as novas Diretrizes 
Curriculares da Educação Física prometem causar mais problemas, posto 
que ataca a autonomia universitária à medida que obriga as IES a ofertarem 
as duas modalidades de formação. No parágrafo primeiro do Art. 5° diz “No 
início do 4° (quarto) semestre, a Instituição de Educação Superior deverá3 
realizar uma consulta ofi cial, por escrito, a todos os graduandos a respeito 
da escolha da formação que pretendem seguir na Etapa Específi ca – bacha-
relado ou licenciatura [...]”. 

Outro equívoco está na pretensa restrição do campo de atuação do 
licenciado. Pretensa, porque não é objeto de Diretrizes Curriculares o campo 
de atuação, de forma que ao traçar o perfi l do egresso deve se concentrar no 
perfi l formativo e não onde vai atuar. Para as novas DCNEF o licenciado 
só poderá atuar na escola. Como bem observado por Penna (2019), se 
lembrarmos que a atuação do professor de Educação Física é permitida no 
NASF (regulamentada pela Portaria N° 2. 436 de setembro de 2017), então:

Junto à proposta de aprovação do novíssimo ‘Parecer’, o qual pretende 
estabelecer os limites da escola como campo de atuação/intervenção do 
professor de EF, fi ca a curiosidade sobre quais mecanismos poderão ser 

3 Grifo nosso.
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criados para impedir a atuação do professor de EF no âmbito do SUS. 
Quais os instrumentos serão utilizados para fazer valer frente ao SUS as 
determinações da proposta de novas diretrizes? (PENNA, 2019, p. 16).

A resolução CNE/CES 06/2018 é, portanto, uma coleção de equívo-
cos: construída sem diálogo com a comunidade acadêmica e científi ca; tem 
como único interlocutor uma entidade reacionária de “regulamentação” da 
profi ssão; foi aprovada sem garantir tempo sufi ciente para análise, debate 
e encaminhamentos; insiste e aprofunda a fragmentação da formação de 
professores da área; extrapola os limites de um documento que visa servir 
de referência para a organização curricular de cursos de formação; ataca a 
autonomia universitária, apenas para fi car nos pontos aqui tratados. Desta 
forma, trata-se de uma resolução cuja implementação, se vir a acontecer será 
de forma impositiva, pelo uso da coerção. Por tudo isto e, sem pretender 
esgotar o debate, entendemos que ela deve ser amplamente rechaçada pelos 
colegiados e departamentos das IES que oferecem cursos de Educação Física.

Esperamos, que a resistência a mais este ataque a nossa formação se 
amplie, como resposta as necessidades postas pela realidade. Em função do 
peso que o ordenamento legal em geral, e as Diretrizes Curriculares, em 
específi co, possuem na defi nição de prazos e na tipifi cação da formação, 
bem como na delimitação da concepção de currículo, escola e objeto de 
estudo que irá prevalecer no conjunto dos cursos de formação de professo-
res de Educação Física, é que entendemos que a luta pela revogação desta 
resolução que visa impor novas diretrizes curriculares é elemento central na 
pauta específi ca da área.

Consideramos importante reforçar nossa posição de defesa da 
Formação Unifi cada, tendo como proposta para avançar no debate a for-
mulação da Licenciatura Ampliada:

O curso de formação deverá ser caracterizado como Licenciatura 
Ampliada, onde o licenciado está apto a agir em diferentes campos 
de trabalho mediado por seu objeto, a “cultura corporal” através da 
docência. Deverá privilegiar o caráter multidisciplinar, como também 
a necessidade nos currículos de conhecimentos originários tanto do 
campo das Ciências Biológicas/Saúde como do campo das Ciências 
Humanas/Sociais, da Terra, das Ciências Exatas, da Filosofi a e das Artes 
(TAFFAREL; SANTOS JÚNIOR, 2010, p. 41-42).
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Em tempos de obscurantismo, reafi rmar posições

Mediante a atual conjuntura ideopolítica que assola nosso país, não 
tão diferente daquilo que se passa na América Latina e no mundo como 
um todo, ensejamos fi nalizar este texto reafi rmando posições, as quais en-
tendemos serem deveras atuais. 

Por um lado, afl ora-se uma beligerante ambiência política de ataque 
ao pensamento científi co, à riqueza artística e à refl exão fi losófi ca, disse-
minando-se inverdades, veiculando-se informações grotescas e infundadas, 
defendendo-se iniciativas políticas e projetos de lei que visam censurar o 
pensamento crítico, desvalorizar a profi ssão docente, sucatear e extirpar as 
condições de trabalho ligadas a produção da ciência e do avanço da forma-
ção humana com vistas à sólida capacidade de compreender, explicar e lutar 
pela transformação do real.

A expressão mais factual e perceptível desta onda política belige-
rante à razão humana se evidencia na maquinaria de artilharia pesada das 
fakenews nas mídias sociais e nas declarações feitas pelos principais agentes 
políticos da extrema direita, como os sucessivos exemplos do caso brasileiro, 
com Ministros de Estados, Chefes de Secretarias e Gabinetes Institucionais 
e demais órgãos dos Poderes Legislativos e Executivos, propagandeando 
mentiras e falácias espúrias acerca da realidade social, cultural, política, 
econômica e educacional brasileira.

De outro lado, verifi ca-se o aprofundamento e a generalização daqui-
lo que já se manifestava como expressão acentuada nos fi nais dos anos de 
1990 e início dos anos 2000, a saber, uma ambiência acadêmico-científi ca 
edifi cando-se em teorizações pós-estruturalistas e pós-modernas cuja deter-
minação mais essencial apresenta-se com uma dupla face: o ceticismo episte-
mológico e o relativismo ontológico por uma via e, por outra, uma narrativa 
sensualista e descritiva da mera experiência cotidiana imediata (DUARTE, 
2010; DUAYER, 2006; DUAYER; MORAES, 1998; MORAES, 1996, 
2001, 2003).

Estas teorizações “pós”, têm sido responsáveis pela produção e vei-
culação de um conhecimento absolutamente empobrecido, reduzindo a 
teoria a meros jogos de linguagem e a constructos discursivos subjetivistas, 
promovendo a naturalização dos fenômenos sociais, atomizando a realidade 
à particularidade imediata do cotidiano, este que acaba eleito como o limite 
da inteligibilidade humana (MORAES, 2009).
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Com efeito, o avanço político e ideológico da direita nos últimos anos 
tem se sustentado em um elemento – o que não signifi ca o único – que 
cada vez mais se generaliza na prática social humana: a desvalorização e, no 
limite, um intencional combate ao conhecimento sistematizado, acadêmico, 
teórico e científi co (DUARTE, 2018).

A Resolução nº 6 de 18 de dezembro de 2018 não está dissociada 
do quadro aludido anteriormente, sobretudo se considerarmos como ele-
mento de análise o Parecer CNE/CES nº 584, de 03 de outubro de 2018 
e homologado no Diário Ofi cial da União de 17 de dezembro de 2018, 
seção 1, pág. 33.

O texto do parecer é sufi ciente claro ao afi rmar que as novas diretri-
zes devem “[...] estimular a superação das concepções antigas e herméticas 
das grades curriculares - muitas vezes, tidos como meros instrumentos de 
transmissão de conhecimento e informações [...]” ao mesmo tempo em que 
devem preparar “[...] o futuro graduado para enfrentar os desafi os das rápi-
das transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições 
de exercício profi ssional” (BRASIL, 2018, p. 4).

Com efeito, a referência à necessidade de superação de concepções 
ultrapassadas de currículos meramente transmissores de conhecimentos 
sede espaço para a propositura de uma concepção curricular baseada na 
lógica de formação por competências e habilidades, com destaque para as 
metodologias ativas de ensino-aprendizagem e ênfase em vivências práticas 
com estímulo à aprendizagem diversifi cada, o que está explicitado tanto no 
parecer aludido quanto no texto de resolução.

Já ao referenciar a necessidade de adequação dos cursos aos desafi os 
do mercado de trabalho e às transformações da sociedade contemporânea, 
parece-nos ser uma preocupação explicitar e vincular a formação de profes-
sores em Educação Física à hegemônica concepção de formação profi ssional 
que visa atender aos interesses das grandes agências internacionais do capital 
fi nanceiro, tal como evidenciado por autores como Antunes; Pinto (2017), 
Freitas (2018), Frigotto (2010) e Neves (2005).

Não por acaso, no texto do parecer das diretrizes aparecem referên-
cias às “Declarações Mundiais sobre Educação Superior no Século XXI das 
Conferências Mundiais sobre o Ensino Superior, realizadas pela Unesco” e 
as contínuas “[...] transformações ocorridas na Educação no Século XXI”, 
as quais requerem competências, habilidades e atitudes contextualizadas às 
experiências reais de aprendizagem. Isso para que se tenha um “[...] perfi l 
acadêmico e profi ssional com competências, habilidades, atitudes e conhe-
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cimentos, dentro de perspectivas e abordagens contemporâneas de forma-
ção pertinentes e compatíveis com referenciais nacionais e internacionais” 
(BRASIL, 2018, p. 4).

Assim, a lógica da formação de professores em Educação Física deve 
seguir o mantra pedagógico disseminado pela epistemologia da prática e da 
formação refl exiva, cujo ideário da formação docente supervaloriza o saber 
tácito e o ‘conhecimento’ adquirido pela experiência nos locais de trabalho 
cotidiano, em oposição ao saber escolar, teórico e sistematizado, preservan-
do-se um contexto de “[...] construção de um outro tipo de profi ssional 
da educação, cuja legitimidade social não repousa mais nos conhecimentos 
que possui ou transmite, mas nas competências que constrói e que o ha-
bilita para o convívio com situações cada vez mais complexas e incertas” 
(CAMPOS, 2002, p. 86).

Aliás, o professor Dermeval Saviani, em sua densa e vasta obra inti-
tulada História das ideias pedagógicas no Brasil, já havia alertado para o fato 
de que o ideário pedagógico hegemônico em nosso país a partir dos anos de 
1980 possui bases econômico-pedagógicas vinculadas ao neoprodutivismo, 
sendo a teoria do capital humano refuncionalizada aos novos objetivos de 
formação de sujeitos para as ‘novas demandas’ do mercado de trabalho; as 
bases didático-pedagógicas associadas ao aprender a aprender e ao neoesco-
lanovismo, direcionado à constante necessidade de atualização de saberes e 
competências de empregabilidade e adaptabilidade; as bases psicopedagó-
gicas neoconstrutivistas reorientadas para a pedagogia das competências, 
reforçando-se a ideia de que se constrói conhecimento na ação, e; as bases 
pedagógico-administrativas voltadas ao neotecnicismo, cuja lógica empre-
sarial aplicada à educação alimenta a busca da ‘qualidade total’ e amplia a 
disseminação da ‘pedagogia corporativa’ (SAVIANI, 2011).

Nesta conjuntura de tantos retrocessos, reacionarismos e de declínio 
da razão, cujo processo de formação humana das novas gerações (tanto na 
educação básica quanto no ensino superior) passa a se vincular ao pensa-
mento obscurantista, o apregoar da neutralidade e do misticismo, e a difusão 
do relativismo e do ceticismo, esvaziando-se os currículos de conteúdos 
científi cos capazes de levar os indivíduos a compreenderem, explicarem e 
intervirem na realidade social, entendemos como mais do que necessário a 
defesa da formação de professores em geral e, no seu interior, da formação de 
professores de Educação Física na perspectiva defendida intransigentemente 
pela pedagogia histórico-crítica, sobretudo no que tal teoria pedagógica 
assinala como os desafi os teóricos e políticos da educação na atualidade.
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Com relação aos desafi os teóricos, a pedagogia histórico-crítica vem 
sendo coletivamente construída por diversos pesquisadores e estudiosos da 
educação brasileira, os quais decidiram somar esforços aos iniciais e originais 
trabalhos do professor Dermeval Saviani (2008, 2009), resultando-se atual-
mente em um acúmulo de produções acadêmico-científi cas e de iniciativas 
político-pedagógicas as mais variadas4, mas que preserva em suas formu-
lações um núcleo comum: a imperiosa e vital necessidade de apropriação, 
pelos alunos em sua singularidade, do patrimônio humano desenvolvido 
socialmente e acumulado historicamente nos campos das ciências, das artes 
e da fi losofi a (PASQUALINI; TEIXEIRA; AGUDO, 2018).

Parece-nos que assumir esta orientação pedagógica da formação de 
professores de Educação Física, mesmo que nos marcos limitadores das 
atuais diretrizes, mas, mantendo como horizonte deste processo a luta pela 
formação plena de indivíduos nas máximas possibilidades e potencialidades 
de desenvolvimento humano, permite-nos colocar em ação a estratégia de 
resistência ativa sinalizada por Saviani (2018).

Entendemos, também, que se coloca como um desafi o teórico pautar 
o debate acerca da formação de professores de Educação Física consideran-
do-se as formulações teórico-metodológicas mais ricas em determinações 
teóricas para a prática educativa, as quais deem em conta de possibilitar uma 
verdadeira refl exão sistemática, radical e de conjunto acerca do objeto de 
ensino da Educação Física e constitutivos fundamentos ontológicos e his-
tóricos, das fi nalidades educativas desta disciplina na escola e no currículo, 
da relação forma e conteúdo de ensino conforme os níveis de escolarização 
dos sujeitos e seus processos de desenvolvimento.

A nosso juízo, é a concepção de Educação Física denominada de 
crítico-superadora que ainda hoje se apresenta como a formulação teórico-
-metodológica mais desenvolvida para nos fazer avançar, neste desafi o, pelas 
seguintes razões:

• Pauta-se no materialismo histórico-dialético enquanto lógica e teo-
ria do conhecimento e enquanto método de análise da realidade 
social concreta, não destituindo ou fragmentando as dimensões 
ontológica e epistemológica, estabelecendo nexos e relações entre 
o objeto da Educação Física e a prática social complexa e contra-

4 Em Saviani (2018), é possível evidenciar certo balanço do acúmulo teórico produzido pelo coletivo 
de pesquisadores comprometidos com o desenvolvimento desta teoria pedagógica, notadamente 
quanto aos fundamentos históricos, fi losófi cos, psicológicos e pedagógicos, situados neste último 
os esforços feitos no campo da didática e da prática de ensino, além das pesquisas sobre currículos, 
conteúdos escolares e as iniciativas de implementação da pedagogia histórico-crítica em determinadas 
redes ofi ciais da educação brasileira. 
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ditória, permitindo compreender o que é esta sociedade atual na 
qual vivemos, qual a estrutura essencial de funcionamento dela, 
como ela se edifi ca, nasce e desenvolve, quais as contradições que 
esta sociedade é imanentemente portadora e quais as suas possibi-
lidades futuras de desenvolvimento e superação e, em meio a isso, 
compreender como as atividades humanas do jogo, do esporte, 
da dança, das lutas, da ginástica e da capoeira – denominadas de 
cultura corporal – são socialmente determinadas e culturalmente 
instituídas e que, portanto compreende-las é compreender uma 
parte ou parcela da cultura geral desta e de outras formas de socie-
dade antecedentes à essa;

• Situa-se no interior da teoria pedagógica histórico-crítica, uma 
teoria crítica da educação brasileira que recoloca, como nenhuma 
outra teoria pedagógica, a problemática da função social da escola, 
resgatando de forma muito peculiar a natureza e a especifi cidade da 
educação escolar, conferindo importância ao saber sistematizado e 
aos conhecimentos das ciências, das artes e da fi losofi a de manei-
ra absolutamente diversa das pedagogias neoescolanovistas ou do 
aprender a aprender. Uma teoria pedagógica que atribui à escola 
a importância vital de contribuir para o processo de humaniza-
ção dos indivíduos por meio da socialização do saber produzido 
historicamente pelo gênero humano, conferindo ao professor a 
autoridade de diretividade pedagógica, assumindo a dimensão da 
intencionalidade do ato educativo;

• Busca o aporte teórico da psicologia histórico-cultural (também 
denominada de Escola de Vigotski) para compreender a natureza 
social do homem, a maneira histórica e cultural de constituição de 
sua fi logênese e sua ontogênese, os nexos e relações entre a apropria-
ção dos signos da cultura e o desenvolvimento de funções psíquicas 
superiores instituidoras de formas de comportamento complexo 
culturalmente instituídos. E com base na periodização do desenvol-
vimento sistematizado por esta teoria psicológica é possível pensar 
a organização e desenvolvimento de atividades e tarefas escolares 
de acordo com a tríade conteúdo-forma-destinatário.

Sobre os desafi os políticos, a questão vital que se coloca no momen-
to é a de máxima luta pela organização coletiva com vistas à resistência e 
superação dos desafi os postos na atualidade (SAVIANI, 2018), tanto de 
modo geral, quanto para os educadores com relação às questões de âmbito 
educacional. Somente nos organizando em torno e por dentro dos orga-
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nismos de luta da classe trabalhadora (SANTOS JUNIOR; LAVOURA, 
2017) teremos condições de lutar contra os ataques e avanços das políticas 
conservadoras, entreguistas e espoliadoras do povo brasileiro. 

E, neste processo de luta política, convocamos todos os pesquisado-
res, estudantes, professores e entidades científi cas da área da Educação Física 
a somar esforços pela luta da formação unifi cada, de concepção generalista 
e ampliada, plena de conteúdos científi cos, artísticos e fi losófi cos com vistas 
ao desenvolvimento de futuros profi ssionais capazes de realizarem uma re-
fl exão crítica, ampliada, sistemática e de conjunto da realidade educacional 
brasileira e das possibilidades de intervenção nesta, com a tão importan-
te e necessária Educação Física, considerando-se seus diversos campos de 
atuação.
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C A P Í T U L O

A proletarização da educação física brasileira 
no pós-fordismo

Alvaro de Azeredo Quelhas

Introdução 

A celebração de quatro décadas de existência do Colégio Brasileiro de 
Ciências do Esporte, em 2018, acontece em um momento extremamente 
delicado para a vida nacional. Após uma campanha eleitoral fortemente 
polarizada, elegeu-se um candidato de extrema direita, impulsionado por 
um discurso violento, disseminador da cultura do ódio e de ataque as mi-
norias. Mergulhado numa profunda crise econômica, agravada nos anos 
anteriores pela crise política que resultou no impedimento da presidenta 
Dilma Rousseff , o país viu o desemprego disparar, alcançando mais de 13 
milhões de trabalhadores, uma taxa percentual de 12,4%, conforme reve-
lou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), 
divulgada pelo IBGE (DESEMPREGO..., 2019).

Além do forte desemprego e da redução da atividade econômica, os 
trabalhadores se viram diante da ameaça de uma reforma da previdência 
pública que aumenta em muito a idade mínima para aposentadoria e o 
tempo de contribuição para usufruir desse direito. Antes disso, assistiram 
uma contrarreforma trabalhista que permite ainda mais a ampliação da 
precarização do trabalho no Brasil.

O intuito do texto é indicar os determinantes estruturais dessa preca-
rização, pois a partir dessa base é possível compreender melhor a condição 
laboral de hoje no Brasil, para em seguida reconhecer sua manifestação na 
área da Educação Física.
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Determinantes estruturais da precarização do trabalho no Brasil

Para identifi car e compreender as atuais condições laborais dos tra-
balhadores brasileiros é preciso reconhecer alguns determinantes estruturais 
que estão presentes em nossa realidade, desde as duas últimas décadas do 
século XX e que nos remetem, ainda, ao próprio movimento de reprodução 
do sociometabolismo do capitalismo em tempo recente.

A década de 1980 foi marcada pelo fi m do período da ditadura civil-
-militar pós-1964, e trouxe também, a crise de um projeto industrializante 
que pôs fi m a um período de cerca de cinquenta anos no qual houve ex-
pansão do emprego e da riqueza no país, muito embora não tenha havido 
sua distribuição para o conjunto da classe trabalhadora. Com a crise, teve 
início uma desestruturação do mercado de trabalho que se aprofundou 
nos anos de 1990 por meio da implantação do processo de liberalização da 
economia de cariz neoliberal, tendo em vista à inserção do país na chamada 
globalização fi nanceira internacional. 

Este processo que se abateu sobre a economia brasileira, não foi um 
fenômeno isolado, mas inseriu-se numa crise global do capital que afetou 
todo o sistema capitalista desde meados dos anos de 1970. Seus traços mais 
evidentes, segundo Antunes (1999), foram: (1) queda da taxa de lucro; 
(2) esgotamento do padrão taylorista/fordista de produção; (3) hipertrofi a 
da esfera fi nanceira; (4) maior concentração de capitais graças às fusões 
entre empresas monopolistas e oligopolistas; (5) crise do welfare state ou 
do “Estado do bem-estar social”; (6) aumento acentuado das privatizações.

Segundo Mészáros (2006), crises de intensidade e duração variadas 
são o modo natural de existência do capital, pois é por meio delas que o 
capital pode progredir para além de suas barreiras imediatas e, desse modo, 
estender com dinamismo cruel sua esfera de operação e dominação. Por 
esta razão, afi rma o autor, a última coisa que o capital poderia desejar seria 
uma superação permanente de todas as crises, ainda que, frequentemente, 
seus ideólogos e propagandistas sonhem com isso ou, ainda, reivindiquem 
a realização disso.

Diante dessa nova crise, o capital reagiu com a reestruturação pro-
dutiva e o neoliberalismo, que são duas interfaces de uma mesma resposta, 
conforme aponta Carcanholo (2008). Por um lado, o processo de reestru-
turação produtiva se encarregou da rotação do capital, enquanto o neoli-
beralismo, como aspecto político, ideológico e econômico, teve o papel de 
garantir as condições de lucratividade: (a) interna - pela desregulamentação 
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e fl exibilização dos mercados, principalmente o de trabalho, e (b) externa 
- pela pressão por desregulamentação e abertura dos mercados comerciais 
e fi nanceiros.

A década de 1990 foi marcada pelo desenvolvimento de um novo 
complexo de reestruturação produtiva no país, para instaurar de modo sistê-
mico a acumulação fl exível, onde a descentralização produtiva, caracterizada 
pela terceirização e pela deslocalização industrial, foi um dos principais 
elementos (ALVES, 2000).

A terceirização, que nos interessa mais diretamente para analisar 
a situação atual dos trabalhadores da Educação Física, era antes restrita 
principalmente aos serviços de apoio à produção, tais como alimentação, 
transporte, assistência médica, começou a se expandir para atividades vincu-
ladas diretamente à esfera da produção, onde há trabalho mais qualifi cado, 
oferecendo uma divisão especializada do processo produtivo aliada à manu-
tenção do nível tecnológico, como por exemplo, atividades de manutenção, 
ferramentaria, estamparia, fornecimento de peças e subconjuntos, no caso 
de montadoras de automotores. 

Tão ou mais importante do que os elementos já apontados anterior-
mente pelo autor, outro fator fundamental do processo de reestruturação 
produtiva no Brasil, foi a fl exibilidade do contrato de trabalho, ou seja, a 
necessidade de uma nova regulação do trabalho, que atendesse aos impera-
tivos da acumulação fl exível, que também foi constituída durante a década 
neoliberal no Brasil.

Segundo Borges & Pochmann (2002), o Brasil foi apontado nos 
relatórios da Organização Internacional do Trabalho (OIT) como um dos 
recordistas mundiais em desregulamentação na década de 1990, ao adotar os 
seguintes mecanismos, dentre outros: (1) criação do contrato de trabalho em 
regime de tempo parcial, com redução proporcional do salário e do tempo 
de férias; (2) desistência da Convenção 158 da OIT que obriga justifi car, 
por escrito, os motivos das demissões.

Essas transformações ampliaram a precarização do trabalho no Brasil, 
que é um elemento estrutural da “condição de proletariedade” sob o capi-
talismo global, caracterizada pelo aumento da taxa média de exploração, 
já que ocorre o aumento médio da taxa de extração de mais-valia (ALVES, 
2007). Apesar de elemento estrutural, as experiências da precarização do 
trabalho são vividas e percebidas de formas diferentes pelos contingentes 
do velho salariato e pela nova geração imersa na nova precariedade salarial. 
“Existe, neste caso, nos ‘novos coletivos de trabalho’, níveis discrepantes 
de experiências vividas e percebidas da ‘condição de proletariedade’ e do 
universo salarial” (ALVES, 2007, p. 36). Em sua dimensão objetiva, a pre-
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carização se expressa por formas instáveis de salariato, com mudanças no 
plano dos direitos e na forma de contratação; de alterações qualitativamente 
novas na gestão do cotidiano dos locais de trabalho (organização e jornada 
de trabalho) e da própria perspectiva de carreira e de inserção no mercado 
de trabalho, em virtude do crescimento do desemprego aberto. No plano 
subjetivo da força de trabalho, esta desefetivação da inserção salarial possui 
desdobramentos, que pode ser verifi cada também pelo surgimento de novas 
doenças ocupacionais e do sofrimento psíquico dentro e fora dos locais de 
trabalho.

A nova precariedade salarial vivida e percebida pelos jovens operários 
e empregados, muitos contratados sob modalidades de contratos fl exíveis 
disseminados ao longo dos anos de 2000 no Brasil, é qualitativamente 
diferente da experiência da precarização do trabalho de velhos operários e 
empregados contratados há algumas décadas. “A nova precariedade salarial é 
a nova forma de salariato adequado ao regime de acumulação fl exível que se 
difunde nas organizações do capital, privadas ou públicas” (ALVES, p. 39).

As mudanças de que tratamos até aqui, visavam e ainda visam supe-
rar por incorporação de novos elementos, o chamado modelo de produção 
fordista, também denominado taylorista-fordista, apontado como principal 
responsável pela grande expansão capitalista no Pós II Guerra Mundial, 
período conhecido como anos de ouro do capitalismo. Conforme aponta 
Bihr (1998), a crise dos anos 30 que se seguiu ao crash de 1929, levou a im-
portantes ajustes no pós II Guerra Mundial, provocados por diversos fatores, 
dentre eles as intensas lutas do proletariado. A necessidade de divisão dos 
ganhos de produtividade pressupunha, segundo o autor, profundas transfor-
mações da relação salarial, “[...] ou seja, das condições econômicas, sociais e 
jurídicas que regiam a troca e o uso da força de trabalho do proletariado no 
processo de trabalho e também sua reprodução fora desse processo” (p. 43). 
Essas transformações implicaram no que o autor denominou de compromis-
so fordista, que segundo ele, garantiu aos trabalhadores europeus naquele 
período, determinados ganhos que compensassem o alto grau de exploração 
capitalista. Ou seja, em troca da intensa exploração, os trabalhadores tiveram 
conquistas que iam além dos ganhos salariais, mas garantiam determinado 
nível de proteção social, benefícios sociais para eles e seus dependentes, que 
estiveram inscritos no chamado Estado de Bem-Estar Social:

1. Garantia de um salário mínimo correspondente a um padrão de 
consumo considerado irredutível e, sobretudo, um crescimento dos 
salários reais por meio da indexação do salário nominal aos preços;
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2. Instituir práticas e procedimentos de negociação coletiva por ramos 
e em nível nacional, chegando a adotar contratos coletivos com 
força constrangedora para os agentes individuais (empregadores e 
assalariados);

3. Instituir um salário indireto (ou salário social) fi nanciado por reco-
lhimentos obrigatórios (impostos e/ou cotizações sociais), ou seja, 
um conjunto de benefícios sociais colocando o assalariado e seus 
dependentes protegidos dos acasos naturais ou sociais da existên-
cia (doença, invalidez, desemprego, velhice, sobrecargas ligadas à 
educação das crianças), garantindo a possibilidade de reproduzir 
sua força de trabalho em todas as circunstâncias.

A crise capitalista dos anos de 1970 colocou em xeque esse modelo 
de desenvolvimento e produção, gestando um novo regime de acumulação, 
associado com um sistema de regulamentação política e social bem dife-
rente. “A acumulação fl exível, como eu vou chamá-la, é marcada por um 
confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia na fl exibilidade 
dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões 
de consumo” (HARVEY, 1994, p. 140).

Os processos de reestruturação produtiva que vêm provocando inten-
sas transformações sobre a força de trabalho na perspectiva da acumulação 
fl exível, não fi caram restritos ao setor industrial, mas também alcançaram o 
setor de serviços (ANTUNES, 2004), no qual se insere o trabalho na área 
da educação física, seja no campo escolar ou no não escolar, em especial 
no chamado segmento fi tness, representado fortemente pelas academias de 
ginástica.

A fl exibilidade na produção que caracteriza a acumulação fl exível ne-
cessita da fl exibilidade dos contratos de trabalho para ser alcançada. O Brasil 
acaba de avançar nesta direção, conforme trabalho recentemente publicado 
por Krein (2018), no qual ele alerta para os impactos nocivos sobre os tra-
balhadores de novas medidas aprovadas no Congresso Nacional, ao analisar 
as duas principais mudanças formais aprovadas em 2017 pelo parlamento 
brasileiro e sancionadas pela presidência da República,que [...] pontos da 
[...] liberaliza a terceirização e amplia o contrato temporário.

Na opinião do autor, essas duas leis constituem de fato uma contrar-
reforma trabalhista, pois representam um retrocesso na regulação social do 
trabalho provocado pelas mudanças institucionais aprovadas, já que buscam, 
ao mesmo tempo, legalizar práticas já existentes no mercado de trabalho e 
possibilitar um novo ‘cardápio’ de opções aos empregadores para manejar 
a força de trabalho de acordo com as suas necessidades. 
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Trata-se em realidade, de um ajustamento do padrão de regulação do 
trabalho de acordo com as características do capitalismo contemporâneo, 
fortalecendo a autorregulação do mercado ao submeter o trabalhador a uma 
maior insegurança e ao ampliar a liberdade do empregador em determinar 
as condições de contratação, o uso da mão de obra e a remuneração do 
trabalho.

Em relação ao contrato de trabalho, as mudanças recentes signifi cam 
possibilitar um “cardápio” de opções aos empregadores, deixando os traba-
lhadores em condições muito vulneráveis. Em primeiro lugar destaca-se a 
liberalização total da terceirização, ao permitir a sua utilização inclusive em 
atividade fi m e em qualquer setor de atividade. Ela também se expressa em 
diferentes modalidades como o contrato temporário, o trabalho autônomo, 
a “pejotização” e a cooperativa de trabalho.

Em segundo lugar, agora os empregadores contam com um leque 
de contratações atípicas, temporárias e mais precárias, tais como: (1) a am-
pliação do contrato a tempo parcial para até 32 horas semanais, inclusive 
admitindo hora extra; (2) a introdução do contrato intermitente, que pro-
porciona liberdade para a empresa contratar somente pela jornada que o 
trabalhador efetivamente trabalhar, podendo apresentar grande desconti-
nuidade, o que deixa o trabalhador em situação vulnerável, como se observa 
com o chamado contrato “zero hora” inglês; (3) a extensão da contratação 
temporária para até 270 dias no ano, que é uma modalidade em que o 
trabalhador tem menos direitos e o empregador fi ca desresponsabilizado 
por danos causados à saúde do trabalhador no exercício da atividade; (4) 
a desfi guração da relação de emprego disfarçada com a possibilidade da 
contratação do autônomo de forma continuada, confi gurando-se como 
uma forma de legalizar a contratação do trabalhador como pessoa jurídica 
em substituição ao contrato assalariado. Ou seja, é um novo leque de pos-
sibilidades abertas que signifi cam formas de contratação mais baratas aos 
empregadores e mais vulneráveis aos trabalhadores. 

Em terceiro lugar, a nova legislação trabalhista reduz custos e facilita 
ao empregador demitir os trabalhadores: (1) ao dar segurança para as em-
presas poderem desligar os trabalhadores coletivamente e individualmente 
sem necessidade de negociarem com o sindicato ou prestarem conta às ins-
tituições públicas; (2) ao possibilitar que a rescisão do contrato seja realizada 
por acordo, em que o trabalhador receberá o aviso prévio e a indenização 
sobre o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pela 
metade, somente 80% do FGTS e não terá direito ao seguro desemprego; e 
(3) a nova regulamentação “desobriga que a homologação seja realizada na 
entidade de classe”, assim como abre a possibilidade de as partes assinarem 
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um termo de quitação anual de obrigações trabalhistas durante a vigência 
do contrato, em situação em que o assalariado está dependendo do emprego 
para sobreviver.

Com certeza, essas novas normatizações irão aprofundar ainda mais a 
precarização do trabalho no Brasil, ampliando a instabilidade, a insegurança 
e o medo dos trabalhadores, ampliando o desequilibrio da relação entre 
capital e trabalho.

Elementos da precarização do trabalho na educação física

Ao investigar a situação laboral dos trabalhadores da Educação Física 
no chamado segmento fi tness, na cidade do Rio de Jaeiro, no início da se-
gunda década deste século, pudemos constatar uma grande proximidade de 
elementos com os princípios da acumulação fl exível (QUELHAS, 2012). 
Tal constatação se reveste de importância para refl etir sobre a situação la-
boral na área, por se tratar de um segmento de atividade profi ssional que 
teve forte expansão a partir dos anos de 1980, ampliando vertiginosamente 
as possibilidades de ocupação para os trabalhadores da área na atualidade. 
Ao lado disso, o período analisado captura o amadurecimento econômico 
deste setor, em expansão desde os anos de 1980. Por último, o universo da 
pesquisa investigado representa um dos pólos mais avançados do segmento 
fi tness no Brasil.

Foi possível identifi car consolidada nas academias de ginástica, a nova 
ordem produtiva que segue os princípios organizacionais da acumulação 
fl exível, inspirada no toyotismo, modelo desenvolvido na montadora de 
automóveis japonesa Toyota, e que se desenvolve de três formas, conforme 
Bihr (1998) e Alves (2011): na produção fl uida, na produção fl exível e na 
produção difusa.

A produção fl uida busca a eliminação de tempo morto e de interrup-
ções durante a realização do processo produtivo, com importante papel de 
novos equipamentos robóticos, ao lado de uma nova forma de organização e 
divisão do trabalho, que requer o trabalhador/equipe polivalente e a adoção 
de dispositivos organizacionais que pressupõem o envolvimento pró-ativo 
do operário ou empregado. 

A fl exibilidade da produção procura atender a uma demanda variável 
em volume e composição através de: (a) novas máquinas de base microele-
trônica e informacional, com capacidade para serem rapidamente reprogra-
madas para uma série de tarefas diferentes; (b) um novo perfi l profi ssional 
do trabalhador, que seja capaz de ocupar diferentes postos de trabalho, 
executar diferentes tarefas, inserir-se em diferentes segmentos do processo 
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de trabalho, etc.; (c) fl exibilização da força de trabalho, inicialmente, por 
meio do enfraquecimento das condições jurídicas que regem o contrato de 
trabalho, o que implica na possibilidade de recorrer facilmente ao trabalho 
em tempo parcial e ao trabalho temporário. 

Por último, a produção difusa signifi ca “externalizar” uma parte das 
funções produtivas ou administrativas da empresa, conservando o núcleo 
central do processo de trabalho e de gestão, subcontratando todo o resto – 
produção especializada ou extraordinária, segurança e limpeza, manutenção 
especializada, etc., pela adoção ampliada da terceirização e outras formas.

Observa-se nas academias mais desenvolvidas um grande número 
de equipamentos de ginástica, aliado a uma grande variedade de exercícios 
possíveis, o que permite dar fl uidez e fl exíbilidade ao serviço oferecido. A 
fl uidez da produção é alcançada pela grande quantidade e variedade de 
equipamentos, o que permite um volume maior de clientes se exercitando 
ao mesmo tempo, num determinado período do dia, como por exemplo no 
início da manhã e da noite, horários de pico nas academias. 

Esta capacidade de fl uidez também é importante quando considera-
mos a localização das academias. Agora, ela não ocorre somente em áreas 
residenciais, mas também em zonas comerciais onde há grande afl uxo de 
pessoas, como em shopping centers. Deste modo, a fl uidez proporcionada 
pela quantidade e qualidade dos equipamentos disponíveis é necessária para 
atender clientes antes, durante ou após a sua jornada de trabalho, que re-
querem um pronto atendimento de suas necessidades de exercitação.

A fl uidez da produção proporcionada pelos modernos equipamentos 
de ginástica, aliada à quantidade disponível, implica num trabalho de novo 
tipo da força de trabalho do fi tness, em especial, dos trabalhadores que atuam 
nas salas de musculação. O trabalho deste profi ssional reduz-se e restringe-se 
em termos técnicos-profi ssionais e amplia-se em termos sócio-afetivos, isto 
é, pela valorização das relações interpessoais com os clientes e da capacidade 
de comunicação que se constituem como importantes mecanismos para a 
continuidade (fi delização) do cliente na academia.

O investimento na maquinaria para aumentar a fl uidez da produ-
ção repercute sobre aquele trabalhador em alguns aspectos. Em primeiro, 
ocorre uma desvalorização de seu trabalho, pois as máquinas estão cada 
vez mais desenvolvidas, solicitando menos conhecimento técnico daquele 
trabalhador. As máquinas também substituem o trabalho vivo em boa parte, 
tornando desnecessário a contratação de mais trabalhadores. Elas ampliam 
o grau de exploração do trabalhador, pois o mesmo passa a atender maior 
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número de clientes da empresa, principalmente nos horários de pico de 
movimento, diminuindo relativamente a sua remuneração: mais trabalho, 
mesmo dinheiro.

O atendimento de demandas variadas para públicos distintos, ca-
racterística da produção fl exível de inspiração toyotista, é alcançado com 
o concurso da fl exibilidade de contratos, que permitem oferecer produtos 
variados de diversas maneiras. Os equipamentos para ginástica cada vez mais 
sofi sticados permitem atender focos diferenciados, como na estética ou na 
saúde, concomitantemente, além de públicos diferenciados como, jovens e 
idosos, homens e mulheres. Também encontarmos salas especializadas para 
cycle indoor (ciclismo estacionário) e running class (corrida em esteira), e salas 
para atividades variadas como ginástica localizada, yoga, alongamento, etc. 
Por último, temos o trabalho oferecido pelo personal trainer (treinamento in-
dividualizado). Algumas academias também oferecem atividades aquáticas.

Esta nova exigência de fl exibilidade da produção, necessária para 
atender a demanda de consumo mais fl utuante e diversifi cada, necessita, 
conforme Bihr (1998), de uma organização fl exível do trabalho. Além disso, 
para garantir a fl exibilidade do processo de trabalho pode-se recorrer tam-
bém, segundo o autor, à fl exibilização da força de trabalho. A fl exibilização 
da força de trabalho ocorre pela adoção de formas de contratação decor-
rentes do enfraquecimento das condições jurídicas que regem o contrato de 
trabalho, em especial, o trabalho em tempo parcial e o trabalho temporário. 

Conforme Boltanski e Chiapello (2009), o trabalho de tempo parcial 
é um instrumento essencial da fl exibilidade, já que possibilita aumentar a 
presença de pessoal nas horas de maior atividade, sendo, portanto, mais 
frequente nas atividades do setor serviço que não são estocáveis e é preciso 
oferecer o serviço quando o cliente o quer.

A utilização do contrato de tempo parcial está difundida e largamente 
utilizada no segmento fi tness, como observamos no posicionamento do 
presidente da Associação Brasileira de Academias: 

Sob o aspecto trabalhista, foi publicada em 2001 a Medida Provisória 
2164-41, de suma importância para a sobrevivência das academias em 
razão da concorrência gerada pelo crescimento desenfreado do mercado: 
o contrato de trabalho pelo regime de tempo parcial, que diminui o 
custo da folha de pagamento em aproximadamente 10% ante a pro-
porcionalidade das férias para empregados que trabalhem até 25 horas 
semanais, reduzindo sobremaneira o custo com as substituições de aulas 
(ABREU, 2005, p. 46)
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A fl exibilização do tempo de trabalho permite alocar os trabalha-
dores conforme os interesses dos proprietários das academias de ginástica, 
para cobrir horários de pico de movimento ou atender demandas de aulas 
específi cas, como cycle indoor, running class, e outras mais, que podem ser 
programadas de acordo com a procura e comodidade dos clientes, alocan-
do os profi ssionais responsáveis somente para estes horários.

Através de consulta ao sítio eletrônico da rede Bodytech (http://www.
bodytech.com.br), que pode ser considerada a maior rede de academias de 
ginástica em atividade no Brasil, em estudo de 2012, levantamos a jornada 
de trabalho de professores da área de atividades coletivas (ginástica e afi ns) 
em cinco unidades, para verifi car a ocorrência do contrato de tempo parcial. 
Foi possível constatar a predominância de pequenas jornadas de trabalho. 
Quase 85% de um total de 132 profi ssionais que constavam dos quadros 
de horários da rede Bodytech, tinham no máximo 10 horas de trabalho, 
sendo que um pouco mais de 45% executavam uma jornada de até 5 horas 
semanais. No outro extremo, próximo ao limite estabelecido em lei para 
a contratação pelo regime de tempo parcial, ou seja, 25 horas semanais de 
trabalho, encontramos apenas 1,5% dos trabalhadores. É possível supor que 
esses trabalhadores sejam obrigados a buscar outros contratos de trabalho, 
ou trabalhar por conta própria, inclusive na própria empresa, como personal 
trainer, em busca de complementação de sua remuneração, o que traz várias 
consequências graves, tanto profi ssionais, quanto pessoais: instabilidade pro-
fi ssional; sujeição à condições de trabalho desfavoráveis; competição intensi-
va com outros trabalhadores; jornada de trabalho estendida; maior desgaste 
físico e mental para cumprir a jornada de trabalho diária, em decorrência 
da maior quantidade de deslocamentos e gastos fi nanceiros; redução do 
tempo de convivência familiar e social, dentre outros. Por último, é preciso 
recordar que com a proporcionalidade de dias de férias do regime de tempo 
parcial, o trabalhador que tiver mais de um contrato, com jornada de horas 
semanais e período de contratação diferente, terá grande difi culdade para 
gozar seu período de férias em mais de uma empresa, simultâneamente e 
com a mesma duração de dias.

No segmento fi tness, a adoção do contrato de tempo parcial de for-
ma generalizada nos remete para um aspecto da lei geral de acumulação 
capitalista, enunciada por Marx (2001) no capítulo XXIII do livro I, de “O 
Capital”. Ali, ele explica que a acumulação capitalista sempre produz “[...] 
uma população trabalhadora supérfl ua relativamente, isto é, que ultrapassa 
as necessidades médias de expansão do capital, tornando-se, desse modo, 
excedente.” (p. 733). Essa população trabalhadora excedente, diz ele, não 
é apenas um produto necessário da acumulação ou do desenvolvimento 
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da riqueza no sistema capitalista, mas também “[...] se torna, por sua vez, 
a alavanca da acumulação capitalista e, mesmo, condição de existência do 
modo de produção capitalista.” (p. 735). Ela forma um exército industrial 
de reserva, disponível ao capital a qualquer tempo.

Os entrevistados que participaram de nossa pesquisa, revelaram uma 
absoluta falta de uniformização das remunerações nas empresas do fi tness, 
inclusive entre trabalhadores que exercem as mesmas funções num determi-
nado setor, exceto no de musculação. No setor das chamadas “aulas coleti-
vas” é possível perceber uma diferenciação das remunerações que, no entan-
to, não apresentam parâmetros claros defi nidos pelas empresas para todos 
os empregados. Os relatos indicaram a ocorrência de uma individualização 
das remunerações, que é alcançada através de “negociações” pessoais entre 
trabalhadores e os representantes dos patrões, o que traz uma concorrência 
velada entre os próprios trabalhadores (QUELHAS, 2012).

Outro aspecto importante descortinado com a pesquisa, foi a situação 
do personal trainer. A questão da regularização jurídica do personal trainer 
é um tema importante para os empresários do fi tness. Para Abreu (2010), 
a fi gura do personal trainer é caracterizada pela total ausência de relação de 
emprego com a academia, através da inexistência de remuneração deste 
“colaborador” pela academia, e da falta de subordinação quanto a horário e 
demais ordens naturais de uma relação de emprego. Não havendo os requi-
sitos da relação de trabalho, a regularização jurídica da relação da academia 
com o personal pode-se dar de duas maneiras: contrato de locação de espaço 
ou uma simples autorização.

Os depoimentos também nos revelaram uma nova forma de explo-
ração quando da prestação do serviço de personal trainer. Apesar do serviço 
ser prestado para os clientes das academias, as empresas cobram destes tra-
balhadores uma taxa por hora utilizada, denominada por eles de “repasse”. 
O mais comum é a cobrança de um valor por hora utilizada, mas existe tam-
bém o “repasse” de valor fi xo, independente do número de horas utilizadas. 
Algumas empresas foram mencionadas por cobrar um mínimo mensal de 
oito horas, que se não forem utilizadas durante o mês, se perdem. Chamou 
muita atenção nos depoimentos, o fato do serviço de personal trainer ocupar 
uma grande parte das jornadas de trabalho. Na maioria das vezes, o tempo 
nesta atividade é superior ao estabelecido no contrato de trabalho que o 
trabalhador tem junto à academia. Essa importância pode ser constatada 
no depoimento abaixo:

Vou te dar uma conta que eu faço de cabeça, que eu brinco. Que eles 
nunca me pagavam na verdade. Porque como eu deixo uma taxa de per-
sonal, como eu tenho muito cliente lá, eu sempre paguei um repasse alto, 

5
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o meu salário eu estava devolvendo para eles no meu repasse. O meu e de 
mais meia-dúzia. (Entrevistado nº 08, grifos nossos) (QUELHAS, 2012, 
p. 200).

Vários depoimentos mostraram uma rotina de trabalho bastante lon-
ga e extenuante, ultrapassando 08 horas por dia, com fortes repercussões na 
vida pessoal e na qualidade de vida desses trabalhadores. Vários deles iniciam 
sua jornada de trabalho por volta de 06 ou 07 da manhã e só vão encerrá-
-la à noite, em torno de 21 ou 22 horas. Horários para refeições não são 
respeitados, muitas vezes substituídos por lanches rápidos e deslocamento. 
Há vários deslocamentos durante o dia para mais de um local de trabalho 
ou para atendimento particular.

Houve relatos de falta de convívio familiar com fi lhos e fi lhas, com-
panheiros ou companheiras; exaustão ao fi m do dia; irritabilidade com 
música, pois ao longo do dia fi ca submetido ao barulho constante; e até, 
impossibilidade de engravidar.

A possibilidade de contratação como autonômo ou pessoa jurídica 
apresentadas por Krein (2018), tendem a fragilizar ainda mais as relações 
trabalhistas no segmento fi tness. Por outro lado, a ampliação da terceiriza-
ção poderá atingir os trabalhadores da Educação Física no meio escolar, 
inclusive no setor público por meio de contratos de gestão das escolas por 
organizações sociais. Há pouco tempo, a Educação Física correu o risco de 
ser retirada da proposta do Novo Ensino Médio aprovada em 2017, o que 
trouxe novas preocupações para os trabalhadores da área no campo escolar. 
Bunngenstab e Lazzarotti (2017) destacam que apesar da manutenção da 
Educação Física no texto (Lei nº 13.415/2017), foram mantidas questões 
que ameaçam os trabalhadores da área, como os “itinerários formativos” 
que podem desobrigar o aluno de cursar esse conteúdo, e a possibilidade de 
atuação na escola de profi ssionais do chamado “notório saber”.

Diante dos elementos da realidade apresentados, podemos dizer que 
os trabalhadores na área da Educação Física podem ser identifi cados como 
parte de um novo proletariado de serviços, em concordância com a visão 
de Antunes (2018, p. 54), que aponta

[...] uma expansão signifi cativa de setores médios que, em seu processo 
de assalariamento, pelas formas de realização e vínculos que passam a as-
sumir com o trabalho que desenvolvem, sofrem uma crescente proletari-
zação, a exemplo dos trabalhadores de escritório, bancários, professores, 
assalariados do comércio, trabalhadores em supermercados, fast-foods, 
call-centers, TICs (ao menos em seus estratos médios e inferiores), con-
fi rmando e aprofundando a formulação pioneira de Braverman.
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Tal entendimento reveste-se de importância pela necessidade desses 
trabalhadores se reconhecerem enquanto membros de uma determinada 
classe social e possam se engajar na organização e nas lutas por melhores 
condições de trabalho e de vida. Cabe recordar, com base em Nozaki (1998), 
que a regulamentação da profi ssão de educação física (Lei nº 9696/1998), 
ao invés de se contrapor aos detentores do capital no mundo das atividades 
físicas e à enorme precarização do trabalho que atingia também aos trabalha-
dores desta área, esteve todo tempo apoiada em pressupostos corporativistas 
profi ssionais que atacavam outros trabalhadores. E mais, a regulamentação 
da profi ssão se pautou pela lógica de mercado e disseminou a visão de pro-
fi ssional liberal, típico da chamada classe média que desempenha trabalho 
intelectual.

Conclusão 

Ao fi nalizarmos esse texto, gostaria de ressaltar a importância e a 
necessidade de estudos que analisem a situação laboral dos trabalhadores 
da área da Educação Física, não só pela quantidade restrita de estudos neste 
campo, como também para conhecermos mais amplamente o universo de 
inserção desses trabalhadores no mundo do trabalho.

Entendemos ser fundamental que essas análises considerem o so-
ciometabolismo do capital, como o principal determinante estrutural da 
condição laboral dos trabalhadores da área.

Por último, consideramos que a proletarização dos trabalhadores da 
Educação Física é uma realidade que precisa ser reconhecida e enfrentada, 
pois ela traz repercussões extermamente sérias não só para o trabalho da-
queles profi ssionais, bem como para suas vidas. 
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e Mundo do Trabalho do Colégio 
Brasileiro de Ciências do Esporte:                                      

de sua criação à Carta de Vitória

Hajime Takeuchi Nozaki

Introdução

Os anos 1990, no Brasil, foram marcados pela implementação do 
neoliberalismo e a retomada de projetos conservadores em vários campos, 
inclusive o da educação física. No plano internacional, a falência dos Estados 
operários burocráticos do leste europeu e o avanço das políticas econômicas 
ortodoxas capitalistas sustentaram uma mudança da conjuntura superes-
trutural marcada por um pensamento único e conformista. Na educação 
física brasileira, tal contexto possibilitou a reinvestida dos setores conserva-
dores e corporativistas que investiram em dois projetos signifi cativos, o da 
regulamentação da profi ssão e o da fragmentação da formação profi ssional, 
por meio da divisão entre licenciatura e bacharelado (NOZAKI, 2004). 
Tais projetos, historicamente gestados desde os anos 1980, ganhariam um 
terreno propício para se concretizar no fi nal dos anos 1990 e início dos 
anos 2000. A regulamentação da profi ssão efetivou-se no ano de 1998; as 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), em 2004.

Já os anos 2000 não reverteram tais processos, ainda que, em 2002, 
fosse eleita pela primeira vez, desde a redemocratização política dos anos 
1980, um governo de frente popular, que se manteve por 14 anos no país. 
Ao contrário, o que deveria ser a reinvestida dos setores progressistas e revo-
lucionários dos anos 1980, traduziu-se em uma fragmentação da esquerda 
brasileira como resposta à política conservadora e ortodoxa dos anos 1990. 
O Brasil acompanhou a tendência mundial e viu surgir, nos anos 2000, um 
setor reformista que, muito embora proveniente da tradição progressista, 
adequou-se à gerência da crise do capital a partir de um novo tipo de neoli-

5
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beralismo (NOZAKI; PENNA, 2007). Este é o contexto em que o Colégio 
Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) se organiza enquanto entidade 
científi ca, nos anos 1990 em diante, em um cenário academicista, produ-
tivista e competitivo da produção do conhecimento. Também é o contexto 
em que surge a criação dos seus Grupos de Trabalhos Temáticos (GTT).

O GTT Formação Profi ssional e Mundo do Trabalho, criado em 
1996 e reunido pela primeira vez em 1997, é contemporâneo à regula-
mentação da profi ssão de educação física. Também é contemporâneo às 
primeiras discussões sobre as DCNs (BRASIL, 2004a), já que, em 1998, foi 
formalizada pela Comissão de Especialistas em Educação Física SESu/MEC 
(COESP) a primeira proposta que substituiria as antigas DCNs – Resolução 
03/87 (BRASIL, 1987). Tal proposta daria início a um longo percurso que 
só terminaria em 2004, com a Resolução 07/04 (BRASIL, 2004a). 

Considerando o exposto, este texto limita-se à análise do GTT desde 
a sua criação até a aprovação da Resolução 07/04. Neste período, o GTT, 
ao mesmo tempo em que se estruturava e buscava sua identidade junto ao 
CBCE, o fez a partir dos embates internos entre as diversas posições po-
líticas sobre tais temáticas e posteriormente um confronto com a própria 
Direção Nacional (DN) da entidade. Pretende, pois, apresentar as discussões 
que permearam a criação dos GTT no CBCE e a formação do então GTT 
05 – Formação Profi ssional e Campo de Trabalho. Intenta, neste empenho, 
resgatar as questões epistemológicas e políticas que envolveram a mudança 
do nome do GTT, bem como as disputas internas em torno do posiciona-
mento com relação ao processo de consolidação das DCNs. E, tendo como 
base a análise da direção política do CBCE no início dos anos 2000, que 
culminou com a reformulação dos GTT, apresenta a posição divergente 
do GTT com relação à DN no que diz respeito à minuta das Diretrizes, 
demarcada pela Carta de Vitória.

O referencial teórico utilizado para a análise é o materialismo histó-
rico dialético, buscando elaborar os nexos entre o contexto histórico-social 
brasileiro dos anos 1990 a 2000 e a disputa dos projetos societários mani-
festados no interior do CBCE, particularmente na estrutura do GTT. Para 
tal, foram utilizadas, além da bibliografi a referente ao tema produzida no 
interior da entidade, a documentação do CBCE – estatuto, anais, progra-
mação e registros de seus eventos, registros de sua estrutura organizacional 
e de diretores ao longo do período analisado – e a documentação do GTT 
de Formação Profi ssional e Mundo do Trabalho – relatórios de gestão da 
coordenação, registros de reuniões do comitê científi co, registros da lista 
de discussões do GTT, relatos de eventos ligados ao GTT ou com a parti-
cipação de seus membros. 
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A criação do GTT

Na 48ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), em 1996, na cidade de São Paulo, reuniu-se o Colégio Brasileiro 
de Ciências do Esporte (CBCE), como de costume, com uma programa-
ção específi ca que discutiu, entre ouros pontos, a criação dos Grupos de 
Trabalhos Temáticos (GTT). Buscava-se um modelo similar ao de outras 
entidades científi cas tais como a Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação (Anped) ou a Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs), nas quais os grupos de trabalhos 
orientavam a vida orgânica da entidade.

A criação dos GTT do CBCE tratou-se de uma discussão mediada 
pelo enfrentamento à denominada crise de identidade ou do estatuto epis-
temológico da educação física situada na década de 1990. A difi culdade 
estaria na própria defi nição do objeto de estudo, visto que as diferentes 
subáreas que comporiam a educação física detinham-se a objetos de forma 
diferenciada, a partir de diferentes perspectivas epistemológicas e paradig-
máticas. Tal aspecto ocasionaria a fragmentação em torno do objeto de 
estudo, posto que cada subárea abordaria o objeto em seu aspecto próprio 
– biológico, psicológico, sociológico e assim por diante – bem como cada 
uma delas tendia a se abrigar em sua ciência mãe, contribuindo então para 
a produção de conhecimento fragmentado e especializado em tais ciências 
(BRACHT, 1993)1. 

Portanto, criar os GTT tratava-se de não replicar as ciências mães, 
ou subáreas em que se concentravam os estudos da educação física/ciências 
do esporte. Na discussão feita na reunião da SBPC, argumentava-se que se 
deveria evitar a criação de GTT tais como Psicologia do Esporte, Fisiologia 
do Esporte, História da Educação Física/Ciências do Esporte, entre outros. 
A ideia do ‘temático’ nos grupos de trabalho concernia à tentativa de agru-
par a discussão presente em várias ciências mães, buscando a produção de 

1 Para uma descrição mais aprofundada do debate sobre o estatuto epistemológico da área e para a 
crítica do seu caráter internalista, o qual norteou o próprio CBCE dos anos 1990, consultar Nozaki 
(2014).
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conhecimento interdisciplinar2. Discutia-se a necessidade de trazer para o 
interior do CBCE os grupos da educação física e ciências do esporte que 
formavam suas próprias entidades ou se reuniam em eventos de sua própria 
disciplina, tais como a Sociedade Brasileira de Biomecânica e o Encontro 
Nacional da História do Esporte, Lazer e Educação Física. A própria pa-
dronização dos nomes de todos GTT que iniciavam com a nomenclatura 
‘Educação Física/Esporte’ buscava evidenciar a intenção de congregar a 
discussão daquele tema em torno de um único objeto.

A partir do empenho interdisciplinar em agrupar disciplinas ou ciên-
cias mães é possível compreender o surgimento de GTT tais como Educação 
Física/Esporte e Escola (GTT 1); Educação Física/Esporte e Políticas 
Públicas (GTT 2); Educação Física/Esporte, Comunicação e Mídia (GTT 
3); Educação Física/Esporte e Processo de Ensino Aprendizagem (GTT 
4); Educação Física/Esporte e Formação Profi ssional/Campo de Trabalho 
(GTT 5); Educação Física/Esporte e Saúde (GTT 7); Educação Física/
Esporte e Grupos/Movimentos Sociais (GTT 10); Educação Física/Esporte 
e Epistemologia (GTT 11)3. Por outro lado, outros GTT acabaram por 
repetir disciplinas já existentes na área ou por modifi car seus nomes, mas 
com clara referência ao conteúdo disciplinar. Seriam os casos dos GTT 
Educação Física/Esporte Recreação e Lazer (GTT 6); Educação Física/

2 A busca da produção de conhecimento interdisciplinar era o foco das discussões do CBCE dos 
anos 1990. Por exemplo, o IX CONBRACE, em 1995, na cidade de Vitória, teve como tema 
‘Interdisciplinaridade, ciência e pedagogia’. As conferências buscavam tematizar a interdiscipli-
naridade: ‘Interdisciplinaridade na Ciência’ (Conferência 1); ‘Interdisciplinaridade na Pedagogia 
(Conferência 2); Interdisciplinaridade: uma análise epistemológica (Conferência 3). Houve painéis 
e mesa redonda em que se colocavam palestrantes de áreas diversas para que se buscasse um diálogo, 
por exemplo: ‘As contribuições da Aprendizagem Motora e da Filosofi a’ (Painel 1); ‘As contribui-
ções da Biomecânica e da Sociologia’ (Painel 2); ‘As contribuições da Epidemiologia e da História’ 
(Painel 3); ‘As relações entre Filosofi a, Ciência e Arte’ (Mesa redonda) (REVISTA BRASILEIRA 
DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 1995). O resultado dos painéis e da mesa redonda foi, em sua 
extensa parte, uma apresentação de cada área realizada por seu especialista, no qual restou pouco 
ou quase nenhum diálogo e seguramente não se alcançou o empenho de vislumbrar caminhos para 
a interdisciplinaridade.

3 A ordem dos GTT foi proveniente de como foram surgindo os temas ao longo da discussão. 
Assim, é possível afi rmar que os temas que haviam mais representatividade ou tradição no interior 
da entidade foram sendo apontados, sem uma preocupação de ordena-los por qualquer critério. É 
interessante, contudo, perceber que o tema da Epistemologia aparece como um dos últimos (GTT 
11), porém, isso não corresponde a uma menor representatividade, já que se tratava do próprio tema 
que conduzia a criação dos GTT. Ao contrário, por ser esta a discussão chave, a Direção Nacional da 
entidade parecia constrangida em propor este tema, quando outros sócios o fi zeram, argumentando 
a importância dele para o momento em que as discussões se procediam.
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Esporte Rendimento de Alto Nível (GTT 8, com referência ao Treinamento 
Esportivo); Educação Física/Esporte e Portadores de Necessidades Especiais 
(GTT 9, com referência à Educação Física Especial)4.

No ano seguinte a esta discussão, em 1997, no X Congresso Brasileiro 
de Ciências do Esporte (CONBRACE), na cidade de Goiânia, os 11 GTT 
inicialmente criados entraram em funcionamento5. Nesta primeira etapa de 
funcionamento, ainda não existiam coordenações de GTT que, no âmbito 
do CONBRACE, só se efetivaram em 1999, em sua 11ª edição, na cidade 
de Florianópolis. O primeiro coordenador do GTT 5 foi Amauri Aparecido 
Bássoli de Oliveira, que havia sido vice-presidente do CBCE entre os anos 
de 1995 e 1997.

A estruturação do GTT e a sua organicidade junto ao CBCE: a mudança 
do seu nome enquanto horizonte político e epistemológico

Considerando as intenções de buscar convergir discussões diversas 
em um único GTT, é possível afi rmar que, desde sua criação, no interior 
do GTT de Formação Profi ssional/Campo de Trabalho confl uíam temas 
provenientes de várias subáreas, tais como o currículo, a didática, o trabalho 
docente, o trabalho pedagógico, processos de ensino e aprendizagem6, a 
regulamentação da profi ssão, entre outros.

A partir do XII CONBRACE, no ano de 2001, em Caxambu, o GTT 
de Formação Profi ssional/Campo de Trabalho começou a se estruturar de 
forma mais orgânica e coletiva. Na verdade, tal estruturação era proveniente 
de uma demanda da Direção Nacional do CBCE (DN), a qual orientava os 
seguintes eixos para confi guração de todos GTT: 1) polo articulador de pes-
quisadores de determinado tema; 2) polo de refl exão, discussão e produção 

4 Esta é a composição dos GTT que foi utilizada no X CONBRACE, em 1997. No XI CONBRACE 
surgiu o GTT 12 – Educação Física/Esporte e Memória, Cultura e Corpo. A partir do XII 
CONBRACE, outras modifi cações nos GTT foram ocorrendo, entre elas a extinção do GTT 
Educação Física/Esporte e Processo de Ensino e Aprendizagem (XII CONBRACE), a criação e 
extinção do GTT Pós-Graduação (XII e XV CONBRACE) e inclusões do GTT Corpo e Cultura 
(XIV CONBRACE) e do GTT Gênero (XIX CONBRACE). Além das inclusões e extinções, houve 
modifi cações na ordem e nos nomes dos GTT. O GTT 5 – Educação Física/Esporte e Formação 
Profi ssional/Campo de Trabalho modifi cou-se para GTT 6 – Formação Profi ssional e Mundo do 
Trabalho. As discussões e motivações que levaram à modifi cação do nome deste GTT serão apre-
sentadas no próximo item.

5 Note-se que antes dos GTT já havia a organização de apresentação de temas livres e comunicações 
coordenadas em grupos, porém, tais grupos não se caracterizavam como uma estrutura no interior do 
CBCE, mas apenas uma divisão para a organização de apresentações no interior do CONBRACE. 
A divisão dos grupos de apresentação de temas livres e comunicações coordenadas normalmente 
era feita pelo critério disciplinar e, também a isto, veio a estrutura dos GTT se opor.

6 Inicialmente criado como um GTT, o tema dos processos de ensino e aprendizagem tenderam a se 
inserir no GTT de Formação Profi ssional e Campo de Trabalho.
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de determinado tema; 3) polo dos parâmetros norteadores das instâncias po-
líticas do CBCE. Foi possível, no interior daquele evento, realizar discussões 
acerca da organização do GTT, que apontaram para o perfi l da coordenação 
e do comitê científi co, a ementa e os eixos temáticos. Tais eixos revela-
vam sintonia com o conjunto de discussões que permeavam o GTT, sendo 
eles: a) políticas públicas de formação em Educação Física; b) Trabalho/
Educação/Educação Física; c) Produção de conhecimento; d) Currículo e 
prática pedagógica; e) Formação do professor e profi ssionalização docente. 
Não houve a aprovação da modifi cação da ementa do GTT, apesar de ter 
sido realizada discussão que chegou a formular uma proposta7. A coordena-
dora escolhida foi Celi Taff arel e o comitê científi co foi composto por seis 
membros titulares e três suplentes (GTT 05 – CBCE, 2001). 

Na medida em que o GTT começava a se estruturar, foi participando 
mais organicamente das discussões que o próprio CBCE encaminhava. Uma 
discussão central à época era a da formação das DCNs. Desde a elaboração 
da primeira da proposta da COESP, em 1998, houve a participação em al-
gum grau do CBCE, visto que Elenor Kunz, presidente à época da entidade 
científi ca, foi membro daquela comissão. Também a Revista Brasileira de 
Ciências do Esporte (RBCE) publicou as justifi cativas, proposições e argu-
mentações daquela proposição (KUNZ et. al., 1998). Não obstante, o GTT 
de Formação Profi ssional/Campo de Trabalho só entrou organicamente 
nesta discussão em 2001, justamente por ocasião do XII CONBRACE e, 
posteriormente, pela participação no Fórum sobre Formação Profi ssional na 
Educação Física Brasileira, organizado pelo CBCE, em março de 2002, na 

7 Antes da realização do XII CONBRACE, a ementa que constava para o GTT é a mesma de hoje: 
‘Estudos acerca dos distintos aspectos do processo de formação profi ssional concernente à área de 
conhecimento Educação Física. Estudos sobre a relação da formação e a inserção do profi ssional 
desta área de conhecimento no mundo do trabalho’. Apesar de discussões de mudanças de ementa 
no período que compreende os anos 2001 a 2003, o GTT não chegou a modifi cá-la. No XII 
CONBRACE, a proposta em discussão, que não obteve aprovação devido ao pouco tempo que 
restou para o debate era: ‘Estudos das relações Trabalho/Educação e Educação Física, considerando 
políticas públicas, produção de conhecimento, currículo e prática pedagógica, formação do professor 
e profi ssionalização docente’ (GTT 05 – CBCE, 2001). Já o relatório técnico-científi co do período 
de 2001 a 2003 do GTT aponta que no XIII CONBRACE fi cou acertado que a ementa fi caria: 
‘Estudos das relações entre formação profi ssional na educação física e o mundo do trabalho” e que 
deveria ser aprofundada até sua defi nição no XIV CONBRACE (TAFFAREL, 2003a). Também na 
ata de reunião do Comitê Científi co após o XIII CONBRACE, em dezembro de 2003, em Vitória, 
consta a reformulação da ementa para ‘Os estudos das relações, nexos, contradições, possibilidades 
e determinações da formação humana e profi ssional – trabalho pedagógico, currículo, formação 
inicial e formação continuada – frente ao mundo do trabalho e sua caracterização, regulação e 
normatização em diferentes modos de produção’ (COMITÊ CIENTÍFICO GTT FORMAÇÃO 
PROFSSIONAL E MUNDO DO TRABALHO, 2003a, p. 2), indicando a discussão via internet 
até a SBPC de 2004. Houve várias discussões no grupo de e-mails do GTT, porém, sem uma con-
clusão que pudesse aprofundar a defi nição por outra ementa no XIV CONBRACE.
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cidade de Campinas. Mostrou-se lá ofi cialmente representado por quatro 
membros do Comitê Científi co (FIGUEIREDO; ANDRADE FILHO, 
2002).

O momento era de reformulação da proposta da primeira COESP, 
visto que esta última havia entrado em confl ito com o Parecer CNE/CP 
09/2001 (BRASIL, 2001), que tratava das Diretrizes para a Formação de 
Professores. Tais Diretrizes apontava para a terminalidade e integralidade 
própria da licenciatura, o que confl itava com a estrutura da primeira pro-
posta da COESP, na qual a licenciatura em educação física seria apenas um 
dos campos de aplicação, concluída em uma segunda fase da formação, após 
uma fase comum a todos os tipos de campos (NOZAKI, 2004). Do ponto 
de vista crítico, entidades tais como a Associação Nacional pela Formação 
dos Profi ssionais em Educação (ANFOPE) denunciavam a falta de legiti-
midade do processo de elaboração das DCNs de todas as áreas em razão 
da falta de diálogo do governo federal com as entidades da sociedade civil, 
tendo em vista a perspectiva de reforma educacional em curso para atender 
às exigências do Banco Mundial e do FMI (FIGUEIREDO; ANDRADE 
FILHO, 2002).

O Fórum sobre Formação Profi ssional na Educação Física Brasileira, 
organizado pelo CBCE, contou com a participação, além do GTT de 
Formação Profi ssional/Campo de Trabalho e da DN, de representantes 
de mais de 40 escolas de educação física, de membros das COESPs e da 
Executiva Nacional de Educação Física (ExNEEF). Ao fi nal dos trabalhos, 
foi elaborada uma proposta de Diretrizes Curriculares (FÓRUM SOBRE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA BRASILEIRA, 
2002), “[...] visualizando a proximidade da defi nição, por parte do Conselho 
Nacional de Educação, das Diretrizes Curriculares para os cursos de nível 
superior – Graduação - em Educação Física” (FIGUEIREDO; ANDRADE 
FILHO, 2002, p. 1). Não obstante, tal esforço não logrou êxito, visto 
que, em abril de 2002, um mês depois do Fórum organizado pelo CBCE, 
o CNE aprovou o Parecer 138/02 (BRASIL, 2002a), que acatava para 
as DCNs da educação física a proposta discutida nos Fóruns Regionais 
do sistema CONFEF/CREFs (NOZAKI, 2004). De qualquer modo, o 
GTT de Formação Profi ssional/Campo do trabalho começava a ganhar 
protagonismo no interior do CBCE para a formulação teórico e política 
concernente à formação profi ssional.

Já no que se refere à sua estruturação, uma importante discussão foi a 
mudança do seu nome, pois continha, em si, elementos de orientação não 
só epistemológica, como política. Desde o XII CONBRACE, em 2001, 
ocorreu a discussão sobre a modifi cação da ementa, mas também sobre 
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a mudança do nome do GTT para ‘Formação Profi ssional e Mundo do 
Trabalho’ (GTT 05 – CBCE, 2001). Contudo, não houve, tal como no 
caso da ementa, uma aprovação da modifi cação do nome, deixando-a para 
ser aprofundada no XIII CONBRACE.

No XIII CONBRACE, novamente na cidade de Caxambu, foi mon-
tada uma programação de maneira que, antes da apresentação de trabalhos, 
houvesse 30 minutos de um espaço denominado ‘palavras iniciais’ as quais 
os membros dos GTT, juntamente com professores convidados de outros 
GTT ou da DN, fariam exposições de temas tais como ‘conjuntura nacio-
nal e internacional’, ‘mundo do trabalho, da formação de professores e dos 
conselhos profi ssionais’, ‘reformulação das DCNs dos cursos de educação 
física’, ‘produção do conhecimento sobre formação de professores e da prá-
tica pedagógica’ e ‘políticas públicas do governo Lula para a formação de 
professores’ (TAFFAREL, 2003a). No que se refere à exposição do tema 
sobre o ‘mundo do trabalho, formação de professores e dos conselhos pro-
fi ssionais’, Hajime Nozaki fez a defesa da modifi cação do nome do GTT, 
baseado na diferenciação conceitual entre as noções de mercado e campo 
de trabalho e o conceito de mundo do trabalho.

Argumentou Nozaki (2005) que o mercado de trabalho, termo muito 
utilizado na educação física, tem como referência as análises imediatistas 
em torno das possibilidades da venda da força de trabalho, sem a análise 
mais aprofundada das contradições concernentes à exploração do trabalho 
humano. Tratar-se-ia, portanto, de uma noção ideológica que visa adap-
tar o trabalhador às condições mais precárias, considerando as estratégias 
contemporâneas da gerência do capital. Reconheceu, por outro lado, que 
a noção de campo de trabalho utilizada pelo GTT até então avançava com 
relação à noção de mercado de trabalho, porém, ainda era restrita, posto 
que se restringia aos locais e espaços de trabalho, sua ocupação pelos pro-
fessores, portanto, não tratava das análises das forças que se contrapunham 
enquanto forças motrizes das relações sociais. Assim, defendeu a análise do 
mundo do trabalho, que supunha estudar, para além da ocupação e atua-
ção dos espaços, os aspectos estruturais das relações de confronto capital e 
trabalho que determinavam as condições em que o trabalho se caracteriza 
no seu tempo histórico. Tratava-se, pois, de uma defesa política de um setor 
que vinha da tradição de lutas dos anos 1980 e que buscava centralizar a 
categoria trabalho no GTT, para o enfrentamento de discussões tais como 
as DCNs e a regulamentação da profi ssão.

Naquele momento, era possível identifi car três posições epistemoló-
gicas e políticas no interior do GTT que se confrontavam para escolher o 
seu nome. A primeira delas defendia o nome ‘formação de profi ssionais e 
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intervenção profi ssional’, caracterizada por uma visão sistêmica de sociedade 
e fracionada de intervenção entre a escola e fora dela e, consequentemente, 
a fragmentação da formação entre licenciatura e bacharelado. A segunda 
posição defendia o nome ‘formação profi ssional e campos de trabalho’ cal-
cada em uma percepção fenomênica de sociedade, baseada em elementos 
supraestruturais, tais como o cotidiano, a cultura, o gênero, a memória e o 
corpo. E, a última posição, com base no marxismo, que reivindicava o nome 
‘formação profi ssional e mundo do trabalho’, considerava como eixo o tra-
balho pedagógico – práxis social – na formação, produção do conhecimento 
e nas políticas públicas (TAFFAREL, 2003a). Após as discussões elaboradas 
no interior do XIII CONBRACE, foi decidido a modifi cação do nome do 
GTT para ‘Formação profi ssional e mundo do trabalho’, a ser aprofundada 
no XIV CONBRACE e depois modifi cada no XV CONBRACE8.

Das disputas internas para a disputa com a DN: a carta de Vitória e a 
audiência pública sobre as DCN

Na educação física brasileira, a disputa histórica em torno da forma-
ção profi ssional, desde os anos 1980, ocorreu entre os campos corporati-
vista/conservador e o progressista/revolucionário (QUELHAS; NOZAKI, 
2007). Os anos 1990 viram surgir o que denominamos de campo refor-
mista, que migraram suas posições radicais para políticas de conciliação 
de classes, relativizando as posições antes defendidas por eles na década de 
1980 e caracterizando-as como ideológicas, assumindo postura academicista 
e produtivista (QUELHAS; NOZAKI, 2018). Já os anos 2000 puderam 
presenciar a projeção do campo reformista, sobretudo nos anos de governo 
de frente popular.

Em sua criação, o GTT teve que conviver com a disputa de espaço 
pelos setores conservadores/corporativistas que defendiam o bacharelado 
e a regulamentação da profi ssão. Tão logo o sistema CONFEF/CREFs se 
consolidou como uma das principais forças da educação física brasileira, es-
tes setores abandonaram a disputa no CBCE. Os anos 2000-2004, período 
desta análise, a entidade foi dirigida pelo setor reformista, já majoritário, que 

8 Diferentemente do que ocorreu com a decisão acerca da modifi cação da ementa tomada no XII 
CONBRACE, a modifi cação do nome do GTT foi incorporada imediatamente por ele e, mesmo 
sendo adotado apenas em 2007 no XIV CONBRACE, já em dezembro de 2003, é possível identi-
fi car documentos internos do GTT que o tratam como o ‘GTT de Formação Profi ssional e Mundo 
do Trabalho’. Pode-se concluir que a modifi cação do nome tinha uma relevância naquele momento 
não só epistemológica, mas política, do ponto de vista estratégico.
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acompanhou as políticas de frente popular e operou uma reforma interna 
da entidade9. Foi quando o GTT se tornou protagonista de disputas com a 
DN, na proporção em que representou os setores minoritários da entidade.

No ano de 2002, o CBCE iniciou uma reforma estatutária que se 
mirava a adoção de modelos de entidades científi cas tais como a Anped e a 
Anpocs, consideradas referências para suas áreas. Todavia, tais entidades se 
formaram pelo agrupamento dos cursos de pós-graduação em suas áreas. 
O CBCE, contudo, diferentemente destas outras entidades, possuía em 
sua expressiva base associados estudantes de graduação e, boa parte dos 
professores ainda não possuía os títulos de mestre e doutor. A reforma 
estatutária de 2002, realizada na 54ª reunião da SBPC, em Goiânia, deli-
berou, entre outros, a titulação mínima de doutor para o coordenador do 
GTT e a de mestre para os membros do comitê científi co. Tal deliberação 
foi polêmica, posto que integrantes de GTT tais como o de Movimentos 
Sociais trouxeram críticas relevantes com relação a este critério para a equi-
pe de coordenação dos GTT, por compreenderem que não expressavam 
a centralidade da relevância com relação aos quesitos que os postulantes 
a tais cargos deveriam possuir. Tais deliberações trouxeram difi culdades 
para a formação do quadro de equipe de coordenadores de GTT no XIII 
CONBRACE, no ano posterior à reforma estatutária. No caso do GTT 5, 
a difi culdade também era grande, pois os integrantes mais ativos do GTT 
que poderiam assumir a coordenação não possuíam o título de doutor. 
Assim, “internamente ao GTT 05 fi cou decidido que o mesmo estaria sendo 
coordenado pelo comitê científi co, sob a coordenação da professora Zenólia 
[Figueiredo], que após defender sua tese de doutorado deverá coordenar o 
GTT” (TAFFAREL, 2003a, p. 10).

Uma discussão que ilustra a disputa de correlação de forças entre os se-
tores do CBCE foi a deliberação, na assembleia geral do XIII CONBRACE, 
de moção de apoio ao PL 7370/02 (BRASIL, 2002b). Tal Projeto de Lei 
tinha como objetivo alterar o artigo 2º da Lei 9696/98 (BRASIL, 1998), 
acrescentando a não sujeição à fi scalização dos Conselhos Profi ssionais de 
Educação Física os profi ssionais de danças, artes marciais e yoga, seus ins-
trutores, professores e academias. O setor minoritário defendia a moção de 
apoio ao PL, enquanto que o majoritário argumentava que não era aquele 
o espaço de discussão de uma matéria tal como aquela. 

9 A reforma estatutária ocorrida no ano de 2002 é crucial para compreender esta reforma interna do 
CBCE, porém, se torna aquém do escopo deste texto. Desta reforma era abordada apenas a questão 
que tange diretamente à organização estrutural dos GTT.
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Na verdade, tal defesa não se diferia de outra muito parecida ocorrida 
na assembleia geral do XI CONBRACE, quando se discutiu se o CBCE 
teria posição favorável ou contrária à regulamentação da profi ssão. O se-
tor majoritário não defendia ser favorável à regulamentação da profi ssão, 
porém, sua defesa era de que não se deveria discutir tal encaminhamento 
naquele espaço. Tal debate fez com que houvesse a necessidade de duas vo-
tações, a primeira se seria correto encaminhar tal deliberação na plenária e a 
segunda se a plenária seria a favor ou contra a regulamentação da profi ssão. 
Vencida a primeira etapa depois de um longo debate e com um resultado 
bem dividido, a segunda votação, mais sumária, deliberou com ampla van-
tagem de votos – e muitas abstenções – posição contrária à regulamentação 
da profi ssão, remetendo tal debate para o aprofundamento da discussão em 
suas secretarias estaduais. Perceba-se que a concepção defendida pelo setor 
majoritário do CBCE era de que uma entidade científi ca não deveria se 
posicionar frente às questões políticas da área. Contudo, historicamente, 
as próprias entidades científi cas que o CBCE procurava seguir se valiam 
do ativismo político, por exemplo, a SBPC, que se posicionou duramente 
contra a ditadura militar da década de 1970.

Da mesma forma, o debate em torno da moção de apoio ao PL foi 
extenso na assembleia geral do XIII CONBRACE: de um lado, os que 
defendiam a importância do engajamento do CBCE à luta contra as in-
gerências do sistema CONFEF/CREFs; de outro, os que defendiam que 
o papel da entidade científi ca não incluía a tomada de decisão daquela 
natureza. Novamente, ao fi nal do debate foi aprovada a moção de apoio ao 
PL 7370/02 com a inclusão dos termos ‘capoeira’, educação física do magis-
tério regular’ e ‘lutas’. “A mesma assembleia encarregou o GTT Formação 
Profi ssional e Mundo do Trabalho, além dos GTT Políticas Públicas 
e Movimentos Sociais, da elaboração de um Parecer que fundamentas-
se tal decisão” (GTT FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MUNDO DO 
TRABALHO, 2003, p. 1, grifo no original). Assim, evidenciou-se a orga-
nicidade e importância estratégica que assumiu o GTT para o CBCE. O 
Parecer que subsidiou o CBCE foi discutido coletivamente no GTT de 
Formação Profi ssional e Mundo do Trabalho e depois encaminhado aos 
outros dois GTT e à DN.

Por outro lado, o papel balizador da condução política da entidade 
a ser exercido pelo GTT encontrou limites na proporção em que se mos-
trou contrária à política da DN da entidade. Após o XIII CONBRACE, 
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entre 11 a 13 de dezembro de 2003, os integrantes do comitê científi co10 
e a coordenadora se reuniram na cidade de Vitória para tratar de questões 
organizativas do GTT tais como a ementa e título do GTT, critérios e 
procedimentos para seleção e avaliação de trabalhos a serem apresentados 
no CONBRACE, a forma de apresentação dos pôsteres, temas encomen-
dados; encontros regionais, participação do GTT na SBPC e organização 
de livro (COMITÊ CIENTÍFICO GTT FORMAÇÃO PROFSSIONAL 
E MUNDO DO TRABALHO, 2003a). Não obstante, a marcação de uma 
audiência pública que o Conselho Nacional de Educação (CNE) realizaria 
nos dias 15 e 16 para tratar de um substitutivo ao Parecer 138/02 trouxe 
para a centralidade da pauta a discussão das DCNs da educação física11. A 
informação que chegava era de que a DN veiculara, via internet, um apoio 
à proposta da COESP que preparava o substitutivo, o que causava espécie 
aos membros do comitê científi co, posto que não houve consulta ao GTT, 
ainda que ele houvesse acumulado discussão, sobretudo por conta do XIII 
CONBRACE (CARTA DE VITÓRIA, 2003).

Uma vez realizado o debate proveniente da análise do substituti-
vo, “[...] o Comitê Científi co, com voto contrário da professora Zenólia 
[Figueiredo]12, decidiu redigir um documento identifi cando os pontos pro-
blemáticos e enfatizando sua contraposição ao documento da COESP” 
(GTT FORMAÇÃO PROFISSIONAL – MUNDO DO TRABALHO, 

10 Pelo comitê científi co participaram os professores Astrid Ávila, Celi Taff arel, Erineusa Silva, Hajime 
Nozaki e Paulo Ventura, além da coordenadora do GTT, a professora Zenólia Figueiredo.

11 Após a mudança do governo federal para o de frente popular, em 2003, houve a interrupção do 
trâmite do Parecer 138/02 que, como ressaltado, sofria de forte infl uência do sistema CONFEF/
CREFs. Foi montada uma segunda COESP, incluindo representantes do CONFEF, CBCE e da 
primeira COESP. A professora Zenólia Figueiredo participou da Comissão, segundo Helder Resende 
que a convidou, inicialmente pelo mérito acadêmico, porém, passou a representar o CBCE a partir 
de agosto de 2003 (TAFFAREL, 2003b). Tal participação causaria confl ito por ocupar à mesma 
época a coordenação do GTT.

12 “O voto contrário foi da professora Zenólia C. Campos Figueiredo, que em declaração de voto 
deixou registrado que apesar dos limites identifi cados na proposta da COESP acredita que a mesma 
representa um acordo e um avanço possível nesse momento da Educação Física brasileira; além disso, 
registrou sua posição de apoio a DN no que diz respeito a condução política que estava dando a 
questão das diretrizes curriculares” (COMITÊ CIENTÍFICO GTT FORMAÇÃO PROFSSIONAL 
E MUNDO DO TRABALHO, 2003a, p. 2). Já a Carta de Vitória (2003, p.1) que contém a po-
sição do comitê científi co retirada na reunião ressalta que: “Faz-se importante também, ratifi car a 
posição assumida nesta mensagem em referência no item anterior, de que o CBCE esteve presente 
de forma concreta nos trabalhos de construção do documento intitulado de ‘substitutivo’ do Parecer 
CNE 0138/02, através da Professora Zenólia Figueiredo, a qual, inicialmente, “parece”não ter sido 
convidada nesta condição, mas assim se efetivou durante o processo. O GTT, por maioria de seus 
membros entende ser esta uma posição elementar, para que a sócia/pesquisadora não se consolide 
historicamente, como a‘responsável’ pelas consequências advindas do substitutivo, se aprovado [...]”.



91

Capítulo 5 – O GTT de Formação Profi ssional e Mundo do Trabalho do Colégio Brasileiro de Ciências do 
Esporte: de sua criação à Carta de Vitória

2004a, p. 1). Assim, foi redigida a ‘Carta de Vitória’, remetida para a DN, 
juntamente com um parecer sobre a proposta substitutiva, criticando a 
divisão da formação em licenciatura e bacharelado:

Ao [instituírem-se] caminhos distintos para pensar a formação do licen-
ciado e bacharel precisamos refl etir sobre os argumentos que justifi cam 
tal formulação. Vale lembrar, que diferente das outras áreas do conhe-
cimento, a EF divide licenciado e bacharel somente na diferenciação do 
espaço de intervenção em que esse realizará a prática docente. Assim, o 
licenciado fi caria circunscrito ao espaço escolar e o bacharel aos outros 
espaços não escolares (recreação, lazer, treinamento desportivo, atividade 
física e saúde,...). Essa diferenciação dos espaços onde ocorrerá a inter-
venção profi ssional, não se traduz em uma necessidade [de] estabelecer a 
formação dicotomizada, pois o que caracteriza nossa área é a prática pe-
dagógica, que deve orientar um processo de formação que leve em conta 
essa prática docente e uma formação teórica, sólida e de qualidade. Essa 
formação generalista poderá ocorrer num mesmo curso que congregue 
os conhecimentos necessários na graduação referenciados num padrão 
unitário de qualidade nacional. Apontamos que é um equívoco histórico 
fragmentar a formação e por conseqüência os espaços de intervenção da 
EF, expressos nos artigos 1º e 2º da proposta de Resolução da COESP 
(COMITÊ CIENTÍFICO GTT FORMAÇÃO PROFISSIONAL E 
MUNDO DO TRABLAHO, 2003b).

Ainda, tal parecer, ao criticar o modelo de competências ao qual se 
baseava a proposta da COESP, terminava considerando que ela deveria ser 
rejeitada, no intuito de um estabelecimento de uma discussão mais amplia-
da para a construção das DCNs. Contudo, tal orientação não foi acatada 
pela DN. Na audiência pública promovida pelo CNE em Brasília, dois 
dias depois da reunião do comitê científi co do GTT, a vice-presidente do 
CBCE, Silvana Goellner, ao reforçar a participação da entidade no processo 
de construção do substitutivo pela representação de Zenólia Figueiredo, 
manifestou apoio ao documento e referendou o processo, reconhecendo 
os avanços signifi cativo da proposta da COESP. Salientou, por outro lado, 
que a discussão permanecia no interior do CBCE (TAFFAREL, 2003b). 

No dia 29 de janeiro de 2004 ocorreu uma reunião em Brasília na 
qual os representantes da nova COESP entregaram a proposta substitu-
tiva ao Parecer 0138/02 ao CNE e, em 18 de fevereiro tal proposta foi 
aprovada como o Parecer 058/04 (BRASIL, 2004b) (GTT FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL – MUNDO DO TRABALHO, 2004b). Tal parecer, que 
deu origem às DCNs, Resolução 07/04, foi operado a partir da conciliação 
entre setores historicamente hegemônicos e conservadores na educação física 
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brasileira e os setores reformistas oriundos da formação política do país 
pós 1990. Por este último setor, à guisa de justifi cativa desta conciliação, 
tal Diretrizes foi considerada o “consenso possível” (TAFFAREL, 2003b).

Conclusão

Este texto tematizou a criação dos GTT no âmbito do CBCE e a 
estruturação do GTT de Formação Profi ssional e Mundo do Trabalho. 
Conforme apresentado, na medida em que o GTT foi se estruturando, 
buscou cumprir com a caracterização dada pela DN de qual seria o papel 
dos GTT, ou seja, tornar-se ‘polo dos parâmetros norteadores das instâncias 
políticas do CBCE’. Não obstante, tendo em vista o processo de formulação 
das DCNs e a participação do CBCE neste contexto, foi possível constatar 
um claro choque entre o GTT e a DN, o que signifi ca concluir que não 
necessariamente um GTT se torna balizador das políticas da entidade, ainda 
que tenha produção especializada e qualifi cada em determinado tema e que 
se empenhe politicamente para construir uma posição a ser tomada. 

A disputa entre posições aqui analisada não se refere, por outro lado, 
ao confronto entre instâncias no interior do CBCE, mas de setores em 
busca da condução política da entidade. Trata-se da disputa de projetos 
políticos, de projetos de sociedade. Neste sentido, GTT tais como o de 
Formação Profi ssional e Mundo do Trabalho – objeto desta análise – e o 
de Movimentos Sociais se tornaram, em certa monta, uma ameaça para 
o setor que conduz majoritariamente o CBCE. Junte-se a eles o mais tra-
dicional movimento social de esquerda da educação física, o Movimento 
Estudantil de Educação Física (MEEF) e um mais recente movimento cria-
do, o Movimento Nacional Contra a Regulamentação do Profi ssional de 
Educação Física (MNCR).

Considerando o louvável esforço do CBCE de produzir um registro 
dos seus 40 anos de existência, é possível ainda salientar que a história desta 
entidade e a condução política do chamado grupo ligado à visão médica 
da ciência que depois sofreu embate e perdeu a hegemonia para o grupo 
afeito à visão social e pedagógica já foram muito bem analisadas desde a 
sua criação, em 1978. Esta história se passa essencialmente nos anos 1980, 
tendo como pano de fundo, cenário – ou contexto histórico, como prefe-
rimos – a redemocratização da política brasileira. Não obstante, para fazer 
jus aos demais anos de existência do CBCE, dos anos 1990 em diante, é 
importante sob o ponto de vista da produção do conhecimento novos es-
tudos para revelar quem são os ‘autores e atores’ da disputa, nos termos em 
que estudou Daolio (1998), ou por onde se trava a ‘disputa de campo’ nos 
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termos em que propôs Paiva (1994), ambos ainda focalizando as disputas 
do CBCE nos anos 1980. Essa é uma exigência do ponto de vista cientí-
fi co; do ponto de vista político, é necessário, antes de tudo, reconhecer a 
existência de setores em disputa e legitima-los como setores que buscam 
opções divergentes no interior daquela entidade. Somente desta maneira 
será possível fazer avançar o CBCE.

Os anos 1990 e sobretudo os primeiros anos do século XXI contam 
a história do setor do CBCE que se tornou hegemônico e teve seu ápice 
quando conduziu a política da entidade em alinhamento com a época em 
que a frente popular assumiu a presidência da república no país, também no 
início dos anos 2000. O que se pode apontar prospectivamente para os anos 
2020? Sem dúvidas, o contexto no qual a história do CBCE será construída 
será diferente. A experiência dos governos de frente popular deixou uma 
dura lição para a classe trabalhadora, a qual ajudou a mobilizar milhares 
de brasileiros, desde junho de 2013, e resultou na ascensão de um governo 
com clara disposição de combater o que chama de ideologias de esquerda, 
o que seguramente aprofunda uma etapa mais ortodoxa da política eco-
nômica já iniciada com o impeachment de Dilma Rousseff , em agosto de 
2016. Teremos algo mais parecido com o vivido nos anos 1990, no qual 
a esquerda brasileira forçosamente se unifi cou para combater o avanço da 
implementação neoliberal. Todavia, agora, sabemos que a esquerda não 
é somente um setor, mas setores que seguramente divergem e disputam 
também entre si os projetos estratégicos de sociedade.
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C A P Í T U L O

Formação docente em 
educação física no Brasil:                                                          

do pensamento curricular à produção do 
conhecimento

Raff aelle Andressa dos Santos Araujo

Introdução

Os desenhos curriculares de formação docente em Educação Física 
surgiram de diferentes momentos históricos que trouxeram marcas e ca-
racterísticas político-econômico-social em nosso país. É possível observar 
traços signifi cativos do pensamento curricular à produção do conhecimento 
demarcada por alguns avanços, mas, também, retrocessos em algumas destas 
estruturas curriculares.

Inicialmente, para melhor compreensão do teor desses escritos, re-
porta-se ao aspecto conceitual do currículo o que tem sido desconforto em 
alguns atores sociais das instituições de ensino por não saberem expressar o 
real conhecimento que este envolve no processo formativo. Em geral, estes 
sabem sobre sua importância, entretanto, possuem difi culdades para expres-
sar as relações em que o currículo está imbricado. Difi culdade implicada por 
ser uma “tradição inventada” (GOODSON, 2010), portanto, um artefato 
socio educacional de natureza plurívoca. 

Nesse viés, o currículo não é uma área completamente autônoma, 
visto que é marcado pela diversidade de designações enraizadas pelas dife-
rentes áreas do conhecimento, ou seja, são vários os estudos que abordam 
a amplitude de signifi cados que as escolas de pensamento curricular lhe 
atribuem; não é algo estável e limitado, o que resulta em seu hibridismo 
epistemológico desde a sua gênese. Logo, confi gura-se como um campo 

6
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contestado, de embates e produtor de teorias, capaz de infl uenciar propostas 
pedagógicas e disseminar diferentes processos de contextualização de seus 
discursos (LOPES; MACEDO, 2013; SILVA, 2014).

Nesse sentido, ao refl etir sobre o currículo surge a fi gura de um ca-
leidoscópio na imaginação. O desafi o aponta a necessidade de vê-lo como 
uma imagem que através do refl exo da luz exterior (diferentes contextos da 
realidade) em pequenos espelhos inclinados (múltiplas variáveis – organiza-
ção de conhecimento; processo de formação; construção social; intervenção 
sociocultural; realidade prescrita e interativa; prática docente; teoria; poder, 
etc.), apresentam, a cada movimento, combinações variadas de efeito vi-
sual – agradáveis, quando são práticas curriculares exitosas e desagradáveis, 
quando essas práticas se perdem no caminho.

O pensamento curricular pode ser reunido em uma única direção: 
saber quais questões o currículo busca responder. Nesse entendimento, as 
teorias curriculares surgem a partir da necessidade de compreensão das 
diversas dimensões que refl etem um contexto social. Elas podem manifes-
tar discussões de natureza humana, sobre a natureza da aprendizagem ou 
sobre a natureza do conhecimento, da cultura e da sociedade; se estas se 
diferenciam à medida em que explicitam diferentes elementos constitutivos 
do currículo e priorizam um ou vários em detrimento de outros. Nesta di-
reção, uma teoria curricular parte do pressuposto que o currículo é sempre 
resultado de uma seleção que deve justifi car a escolha dos conhecimentos 
que são selecionados à luz de uma questão central “Qual conhecimento 
deve ser ensinado? ” (SILVA, 2014, p. 14).

Refazendo a pergunta acima poder-se-ia indagar qual conhecimento 
deve ser ensinado na formação docente em Educação Física no Brasil. 

O presente texto tem como objetivo abordar o contexto sócio his-
tórico da formação de professores em Educação Física no Brasil e seus 
desdobramentos que resultaram em diferentes desenhos curriculares imple-
mentados nas instituições de ensino desde os anos de 1939 e analisar como 
cada estrutura curricular, com base no aporte literário e nos ordenamentos 
legais, concebeu o pensamento curricular e a produção do conhecimento 
no percurso formativo da área. 

Assim, contemplam-se seis atos de currículo de formação em 
Educação Física: 1939, 1945, 1969, 1987, 2004 e 2018. Tendo em vista o 
limite da estrutura física desse capítulo, optou-se por elucidar a contribuição 
dos diferentes desenhos curriculares para a formação docente em Educação 
Física e suas principais críticas anunciadas no cenário acadêmico.
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Primeiro ato: o desenho curricular de 1939

Os antecedentes da formação em Educação Física foram demarcados 
intelectualmente por infl uências médicas e empiricamente, pelas instituições 
militares. Registra-se que desde o período imperial traços sociais, políti-
cos, econômicos e culturais explicam as dimensões teóricas e práticas da 
Educação Física.

A Educação Física foi inserida no ensino superior somente na fase 
republicana pré-Vargas (1889-1930), justifi cando a criação das primeiras 
Escolas (Liga dos Esportes da Marinha, Curso Provisório de Educação Física 
e Centro Militar de Educação Física - todas de origem militar) que forma-
vam especialistas. E foi assim que seu ensino nas escolas primárias e médias 
se iniciou pelos sargentos ou civis formados por militares.

Havia, naquele momento, a necessidade de compreender a Educação 
Física enquanto conhecimento sob bases biológicas, para melhor disseminar 
a prática da ginástica nas escolas em nome da disciplina, higiene e saúde da 
população. Surgia a emergência de se pensar em uma estrutura curricular 
que atendesse aos requisitos básicos para a graduação.

O primeiro desenho curricular de 1939 refl etiu o trilhar da Educação 
Física na concretização de uma identidade moral e cívica brasileira, em 
conformidade aos princípios de segurança nacional e preparação física para 
a defesa da pátria. Neste tocante, a Educação Física fi cou controlada pelas 
diretrizes morais, políticas e econômicas que formavam a base ideológica 
da nação.

Para contemplar o propósito de políticas de formação de professores 
que pudessem efetivar essas ações e princípios, foram criados órgãos para 
estruturar essa formação com o perfi l de defesa da nação, demandado pelo 
regime ditatorial de Vargas. Nesse período surgiram as primeiras tentativas 
de formação sistematizada em Educação Física.

A conquista da primeira estrutura curricular para a graduação acon-
teceu em 1939 (Quadro 1), ano em que foi criada a Escola Nacional de 
Educação Física e Desportos da Universidade do Brasil – RJ, por meio do 
Decreto-Lei nº 1.212, de 2 de maio de 1939. Trata-se de um marco impor-
tante que se confi gurou numa referência para as demais escolas da época, 
pois sua fi nalidade consistiu em: formar pessoal técnico, articular teoria e 
prática, difundir conhecimentos da área e realizar pesquisas indicando os 
métodos mais adequados à prática da Educação Física e dos Desportos no 
país (BRASIL, 1939).
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Quadro 1 – Desenho curricular de formação em Educação Física de 1939

Curso Habilitação Duração Saberes

Superior de 
Educação 

Física

Licenciado em 
Educação Física 2 anos

I

Anatômicos, 
Biológicos, 
Higiênicos, 

Pedagógicos, 
Desportos e 
Ginástica.

II

Anatômicos, 
Biológicos, 

Organizacionais, 
Pedagógicos, 
Desportos e 
Ginástica.

Normal de 
Educação

Física

Normalista 
Especializado em 
Educação Física

1 ano I

Anatômicos, 
Biológicos, 
Higiênicos, 

Pedagógicos, 
Organizacionais, 

Desportos e 
Ginástica.

Técnica 
Desportiva

Técnico 
Desportivo

Treinamento e 
Massagem

Treinador e
Massagista 
Desportivo

Medicina da 
Educação 

Física e dos 
Desportos

Médico 
Especializado em 
Educação Física e 

Desportos
Fonte: A autora (2018), com base em Brasil (1939).

Observa-se no currículo de 1939 algumas contribuições notáveis para 
a formação docente em Educação Física: a) A Educação Física foi incluída 
no Ensino Superior, mesmo não possuindo uma identidade formativa, pois 
atendia diferentes necessidades da época: militares, médicas e governamen-
tais; b) Para o licenciado em Educação Física era exigido um acréscimo 
de um ano de disciplinas, com o objetivo de aprofundar as disciplinas de 
cunho pedagógico; c) A prática estava presente como vivência durante o 
processo de formação.

Como principais críticas apontam-se: a) A formação com objetivos 
diversos - intervenção na educação, disseminando os ideais nacionais através 
de sessões ministradas por instrutores do Exército; utilização da área para 
difusão e obtenção de conhecimentos científi cos por parte dos médicos, 
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fortalecimento do Estado e aprimoramento da raça; b) Exclusão de qualquer 
outro Método que não fosse o Francês; c) Programas de Educação Física 
Geral e de Desportos com planejamentos diferenciados para o sexo masculi-
no e sexo feminino, devido as peculiaridades biofi siológicas; d) Na Educação 
Física não era exigido o curso de didática que correspondia a um percentual 
de 1/8 da carga horária do curso destinado à formação pedagógica.

A essa estrutura curricular de formação em Educação Física atribui-se 
características sexistas, de adestramento físico e de formação técnico-ins-
trumental, condizente à consolidação da proposta desenvolvimentista do 
governo de Vargas. 

Correlato ao Decreto-Lei de 1939 emergiu a exigência, também, do 
diploma de graduação para o exercício profi ssional nos estabelecimentos de 
ensino ofi ciais (federais, estaduais ou municipais) e particulares. De forma 
a atender essa determinação, uma nova reestruturação foi sistematizada em 
1945, consubstanciando no segundo ato curricular.

Segundo ato: o desenho curricular de 1945 

O Decreto-Lei nº 8.270 de 1945 materializou a segunda estrutura 
curricular da área, conforme destaca o Quadro 2.

Quadro 2 – Desenho curricular de formação em Educação Física de 1945

Curso Habilitação Duração Saberes

Superior de 
Educação 

Física

Licenciado em 
Educação Física 3 anos

I
Biológicos, Higiênicos, 

Pedagógicos, Desportos e 
Ginástica.

II
Anatômicos, Biológicos, 
Pedagógicos, Desportos e 

Ginástica.

III
Anatômicos, Biológicos, 
Pedagógicos, Desportos e 

Ginástica.

Educação
Física 

Infantil

Normalista 
especializado 
em Educação 
Física Infantil

1 ano I

Anatômicos, Biológicos, 
Pedagógicos, 

Organizacionais, Desportos 
e Ginástica.

Técnica 
Desportiva

Técnico 
Desportivo 1 ano I

Anatômicos, Biológicos, 
Pedagógicos, 

Organizacionais e 
Desportos.
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Massagem Massagista 
Desportivo 1 ano I Anatômicos, Biológicos, 

Desportos e Ginástica
Medicina 

da 
Educação

Física e dos 
Desportos

Médico 
Especializado 
em Educação 

Física e 
Desportos

1 ano I

Anatômicos, Biológicos, 
Pedagógicos, 

Organizacionais, Desportos 
e Ginástica.

Fonte: A autora (2018), com base em Brasil (1945).

Essa reforma manteve alguns elementos da proposta de 1939, como 
os saberes exigidos para a formação, redimensionando apenas sua estrutura 
organizacional com o prolongamento da duração do curso de formação do 
professor de Educação Física de dois para três anos.

Desse modo, passou a integrar no novo currículo o ‘Curso de 
Educação Física Infantil’ que substituiu o ‘Curso Normal de Educação 
Física’, acrescentando a disciplina de Psicologia aplicada o que demonstrou 
atenção aos conteúdos para a atuação com crianças e para a formação de 
recursos humanos para a escola primária. No entanto, mesmo com a am-
pliação da carga horária e o aumento da quantidade de disciplinas, ainda 
assim a natureza biologista e desportivizante permaneceu no bojo da pro-
posta de 1945.

Esse desenho inspirou a formação em Educação Física até a década 
de 60, quando se iniciaram novos debates sobre a formação profi ssional, 
promulgada com a abertura política, a democratização do país. A Educação 
passou a ser debatida na intenção de se elaborar um projeto de diretrizes e 
bases para a educação nacional.

A formação do professor adquiriu atenção especial com a promul-
gação da LDBEN nº 4.024/61. Apesar de sua construção estar pautada na 
questão da organização dos sistemas de ensino de duas posições divergentes, 
na Constituição de 1937 com uma concepção mais centralizadora e na 
Carta de 1946 com o intuito de uma concepção federativo-centralizadora 
do sistema de ensino, “[...] limitou-se, porém, tão somente, à organização 
escolar, prendendo-se, em relação a ela, a apenas regular o funcionamento 
e controle do que já estava implantado” (CASTELLANI FILHO, 2013, 
p. 81). Nesse sentido, a organização escolar manteve suas características de 
aparelho reprodutor das relações sociais vigentes da época.

Diferentemente das demais licenciaturas, no desenho curricular de 
1939 para a Educação Física, não foi exigido o curso de didática que cor-
respondia a um percentual de 1/8 da carga horária do curso destinado à 
formação pedagógica. Em função da LDBEN nº 4.024/61, foi conferido 
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ao Conselho Federal de Educação (CFE) o estabelecimento, a duração e 
o currículo mínimo dos cursos de ensino superior. A obrigatoriedade da 
Educação Física foi consolidada no ensino primário e médio, conforme o 
Art. 22 da LDBEN.

Os métodos ginásticos abriram espaço para o esporte e a Educação 
Física ainda se encontrava com suas bases científi cas enraizadas nas ciências 
biomédicas, impossibilitando avanços mais signifi cativos para a área que 
realmente pudessem contribuir com o desenvolvimento das potencialidades 
humanas físicas, psicológicas e sociais.

Diante desse contexto, não foi possível obter o avanço no campo 
pedagógico da Educação Física em virtude do próprio processo de forma-
ção em que os professores disseminavam práticas radicadas na concepção 
biologista da área, prevalecendo a natureza técnico-instrumental de formar 
professores. Concretizada a internacionalização do mercado, o advento do 
esporte e a instituição do governo militar no país, a Educação Física anun-
ciou o terceiro ato curricular de formação profi ssional.

Terceiro ato: o desenho curricular de 1969

A aprovação do desenho curricular de 1969 intercorreu em um cená-
rio assinalado pelo regime autoritário com muitos confl itos. A censura foi 
exercida e os sindicatos, entidades estudantis e partidárias foram fortemente 
controladas. E, apesar de um amplo apoio dos setores da classe dominante, 
tal movimento também estava envolvido com fortes resistências de diversos 
outros segmentos sociais brasileiros.

No tocante à Educação Física, diferentemente da década de 60 em 
que não era cogitada sua obrigatoriedade no ensino superior, na Lei da 
Reforma Universitária iniciaram-se os primeiros estímulos por parte das 
Instituições de Ensino Superior (IES) às atividades desportivas.

A publicação do Decreto-Lei nº 705 de 25 de julho de 1969 alterou 
o Art. 22 da LDBEN 4.024/61 e efetivou em seu Art. 1º a obrigatorieda-
de da Educação Física. Assim, a Lei nº 5.540/68 estimulou a prática da 
Educação Física no ensino superior e o Decreto-Lei nº 705/69 tornou sua 
prática obrigatória em todos os níveis e ramos de escolarização, e coube, 
então, ao Parecer nº 894/69 e à Resolução do Conselho Federal de Educação 
(CFE) nº 69, de 06 de dezembro de 1969 a atribuição de fi xar o currículo 
mínimo dos cursos de Educação Física. Contudo, o currículo de formação 
em Educação Física adquiriu o status de nível superior (curso de graduação) 
somente após a Resolução CFE de nº 69/69 (Quadro 3).
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Quadro 3 – Desenho curricular de formação em Educação Física de 1969

Curso Habilitação Duração Saberes

Graduação em 
Educação Física

Licenciado em 
Educação Física

Licenciado 
em Educação 

Física e Técnico 
Desportivo

3 a 5 anos
(1.800h)

Matérias Básicas: 
Biologia, Anatomia, 
Fisiologia, Cinesiologia, 
Biometria e Higiene.
Matérias Profi ssionais: 
Socorros Urgentes, 
Ginástica Rítmica, 
Natação, Atletismo, 
Recreação e as matérias 
pedagógicas (Psicologia 
da educação, Didática, 
Prática de Ensino 
através de Estágios 
Supervisionados e 
Estrutura de Ensino de 
1º e 2º graus).

Concomitante
- Escolha de duas 
modalidades desportivas 
para complementação.

Fonte: A autora (2018), com base em Brasil (1969).

O advento do novo currículo de 1969 apresentou como principais 
contribuições o destaque aos saberes relativos ao conhecimento, assim como as 
matérias pedagógicas com ênfase na Didática e Práticas de Ensino para com-
por o currículo mínimo, com vistas à formação do professor. Outro aspecto 
positivo consistiu na presença da prática de ensino através de estágios super-
visionados, com a concepção de prática como aplicação de conhecimento.

Apesar de todos os esforços dessa proposta curricular, Souza Neto et 
al. (2004) afi rmam que a formação em Educação Física continuava a ser 
questionada. Dessa vez, em relação à imposição das matérias fi xadas pelo 
currículo mínimo, as novas demandas do mercado de trabalho que extra-
polavam os limites da escola e a exigência de um outro tipo de profi ssional 
que pudesse atender às reais necessidades sociais, bem como a urgência de 
se pensar a Educação Física como campo de conhecimento específi co.

O desenho curricular de 1969 conduziu algumas características da 
proposta de 1939 como o processo de militarização dos processos pedagó-
gicos e formativos, desenvolvimento do esporte para atender as questões da 
performance de alto rendimento e a ausência de discussões e embates que 
pudessem traduzir em soluções para os problemas da formação em Educação 
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Física. Nas palavras de Azevedo (2013, p. 97), os professores continuavam 
“[...] com uma fundamentação teórica de atendimento ao exercício da técni-
ca profi ssional exercida, ainda desprovida de um corpo fi losófi co-sociológico 
consistente, apesar das disciplinas pedagógicas”.

Embasados nessas premissas e no contexto sócio histórico da época, 
pode-se reconhecer que a estrutura curricular de 1969 atendeu aos interesses 
do Estado ajustando a Educação Física à massifi cação esportiva e coesão so-
cial, situação que não favoreceu a necessidade de se pensar a Educação Física 
como área de conhecimento específi co. Este ato promoveu uma formação 
tecnicista, incipiente, reforçando seu caráter instrumental ao se preocupar 
apenas com elementos biológicos e esportivos. Além desses fatores, também 
não contemplou a carga horária para a formação de professores que previa 
2.500 horas para os cursos de licenciatura plena.

A Educação Física seguiu, portanto, os preceitos da pedagogia tec-
nicista em voga no Brasil, na década de 70, tendo sido implementada nos 
currículos sob a forma de atividade aliada ao aprimoramento da aptidão 
física, mecanismo que incitou à performance esportiva.

Em meados dos anos de 1980 os movimentos democráticos se fortale-
ceram, o discurso biológico da Educação Física descendeu e a função social da 
Educação Física passou a ser questionada, contribuindo para o início de uma 
instabilidade epistemológica da área. Dessa crise, surgiram as diferentes abor-
dagens da Educação Física brasileira embasadas pelo amplo debate e discussões 
nas comunidades acadêmicas sobre os seus pressupostos e especifi cidade.

O currículo mínimo proposto pelo desenho de 1969 não mais aten-
dia ao processo de formação e, com o aumento da área de atuação do pro-
fi ssional, da rápida ampliação e diversifi cação do mercado de trabalho antes 
concentrado na educação escolar e com o emergente campo profi ssional 
esportivo, houve a necessidade na implementação do quarto ato curricular 
orientado pela Resolução MEC/CFE nº 03, de 16 de junho de 1987.

Quarto ato: o desenho curricular de 1987

Os anos de 1980 estabeleceram um novo momento disposto em 
defi nir a identidade e o sentido pedagógico da Educação Física, dantes 
defi nidos pelos governos militares. 

Segundo descrições no Parecer CNE/CES nº 215/870, a refl exão 
sobre os problemas da formação profi ssional em Educação Física foi objeto 
de amplo debate, com regularidade desde 1978, registrada em encontros, 
simpósios e seminários, com a participação dos especialistas da área, profes-
sores e alunos de 96 cursos de Educação Física em funcionamento no país. 
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A mobilização resultou, portanto, alguns anos de discussão que envol-
veu toda a comunidade acadêmico-científi ca da Educação Física e somente 
em 1987 ocorreu a implementação do quarto desenho curricular, a partir da 
promulgação do Parecer CNE/CES nº 215/87 e da publicação da Resolução 
CFE nº 03/1987, concebendo total autonomia às instituições formadoras 
para elaborar seus próprios currículos. Esse foi um marco pioneiro de for-
mação universitária na Educação Física que passou a ter autossufi ciência na 
composição curricular para a formação própria de um perfi l profi ssional, 
sendo considerada até os dias atuais nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs) para a formação de professores da Educação Básica.

Dessa forma, a Resolução CFE nº 03/1987 extinguiu o currículo 
mínimo, propôs uma nova organização do currículo por campo de conhe-
cimentos e instituiu, também, o título de bacharel em Educação Física, 
como resposta aos argumentos de que a formação do licenciado não vinha 
atendendo aos anseios do crescimento da sociedade, exigindo profi ssionais 
mais qualifi cados e competentes que pudessem intervir em diversos campos 
de trabalho não escolar (Quadro 4).

Quadro 4 – Desenho curricular de formação em Educação Física de 1987

Curso Habilitação Duração Saberes

Graduação 
em 

Educação 
Física

Licenciado 
em 

Educação 
Física

Bacharel 
em 

Educação 
Física

4 a 7 
anos

(2.800h)

Formação geral:

- Humanística

Conhecimento Filosófi co
Conhecimento do Ser 
Humano
Conhecimento da 
Sociedade

- Técnico: Conhecimento Técnico 
(associada aos conhecimentos das áreas de 
cunho humanísticos).
Aprofundamento de Conhecimento: 
Disciplinas selecionadas pelas IES e 
desenvolvidas de forma teórico-prática, 
permitindo a vivência concreta no campo de 
trabalho.

Fonte: A autora (2018), com base em Brasil (1987).
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Da ampla literatura sobre o assunto, destacam-se os estudos de Kunz 
et al. (1998) e Alves e Figueiredo (2014) que situam a proposta de 1987 
numa perspectiva de licenciatura plena em que se formavam profi ssionais 
para atuar no âmbito escolar e extraescolar, em virtude da abrangência do 
campo de atuação. 

Registram-se alguns avanços na formação, subsidiada pela Resolução 
CFE nº 03/1987, como: a) Extinção da formação através do currículo 
mínimo obrigatório; b) Criação do curso de bacharel em Educação Física; 
c) Acréscimo de 1.000 horas no processo de formação em Educação Física; 
d) Adoção da perspectiva de licenciatura plena em que se formavam pro-
fi ssionais para atuar no âmbito escolar e extraescolar; e) Currículo com 
uma formação geral, disciplinas de cunho humanístico, técnico e aprofun-
damento de conhecimento; f ) Presença do estágio com duração mínima 
de um semestre de ensino; g) Concepção de prática como aplicação de 
conhecimento; h) Autonomia na elaboração dos currículos dos cursos de 
Educação Física de acordo com suas especifi cidades. 

Apesar desses destaques, notam-se limites em relação à estrutura cur-
ricular dessa proposta, como a fragmentação do conhecimento em subáreas, 
distanciamento entre a produção científi ca e o mundo do trabalho.

Esse desenho curricular de 1987 manteve-se até a ordenação de um 
novo cenário político nacional que gerou mudanças signifi cativas na orga-
nização curricular de forma a garantir fl exibilidade e autonomia das IES 
no Brasil.

Quinto ato: o desenho curricular de 2004

Com a aprovação da LDBEN nº 9.394/96, marco da instituciona-
lização das políticas educacionais, a educação, o currículo e a escola foram 
idealizados de forma mais fl exível, não mais como processos d•e reprodução 
do conhecimento, mas como um importante campo de produção de saberes.

Novos documentos também foram instituídos como, por exemplo, as 
DCNs com características e princípios formativos que pudessem assegurar a 
fl exibilidade e a qualidade de formação oferecidas nos cursos de graduação.

De acordo com Araujo (2014), no campo do currículo aconteceram 
as mudanças mais signifi cativas, o que estabeleceu novas exigências e práti-
cas, tanto para as instituições formadoras quanto para os profi ssionais que 
trabalham com a formação docente. Essas proposições legitimaram maior 
fl exibilidade na organização de cursos e carreiras profi ssionais.
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É com esse olhar que a prática do exercício da docência nos cursos 
de formação permite favorecer uma relação pedagógica de construção, (re) 
signifi cação e socialização com o ambiente institucional de trabalho, ou 
seja, a escola. Nesse prisma, o currículo é concebido como o conjunto 
de valores que propiciam a produção e a socialização de signifi cados no 
campo social, mas também um norte que contribui para a construção da 
identidade sociocultural do futuro professor. Desenvolver o currículo exige 
a contextualização social, o trabalho coletivo, o planejamento sistemático 
e a compreensão de que esse processo é dinâmico, complexo e inacabado.

Os currículos de licenciatura em Educação Física resultaram em um 
considerável aumento no número e na carga horária das disciplinas de 
fundamentação científi ca e fi losófi ca. Também promoveu mudanças impor-
tantes ao introduzir novos conhecimentos de outras bases científi cas, deses-
tabilizando a tendência tradicional-esportiva. Portanto, ambas concepções 
de currículo abordaram disciplinas teóricas e práticas de forma estanques, 
como se estas dimensões não fi zessem parte do mesmo fenômeno.

O desenho curricular de 2004 normatizou dois tipos de habilitação: 
a licenciatura e o bacharelado (Quadro 5). Sendo que, nos cursos de licen-
ciatura em Educação Física foram asseguradas as orientações deliberadas 
tanto na legislação específi ca que trata o curso, Resolução CNE/CES nº 
07/2004, como das Resoluções CNE/CP nº 01 e nº 02/2002, diretrizes 
para a formação de professores na Educação Básica.

Quadro 5 – Desenho curricular de formação em Educação Física de 2004

Curso Habilitação Duração Saberes

Graduação 
em 

Educação 
Física

Licenciado 
em 

Educação 
Física

Bacharel 
em 

Educação 
Física

4 anos
(3.200h)

Formação ampliada:
- Relação ser humano-sociedade;
- Biológica do corpo humano;
- Produção do conhecimento científi co e 
tecnológico. 
 Formação específi ca:
- Culturais do movimento humano;
- Técnico-Instrumental;
- Didático-Pedagógico.
Núcleos temáticos de aprofundamento: 
as IES poderão propor um ou mais 
núcleos, utilizando até 20% da carga 
horária total.

Fonte: Araujo (2018), com base em Brasil (2004).



109

Capítulo 6 – Formação docente em educação física no Brasil: do pensamento curricular à produção do 
conhecimento

 

A partir dessa estrutura curricular, observam-se os seguintes avanços: 
a) Concepção de Educação Física como área de conhecimento e de interven-
ção acadêmico-profi ssional, direcionadas à saúde, lazer, recreação e esporte; 
b) Formação fundada na concepção nuclear de natureza político-social, 
ético moral, técnico-profi ssional e científi ca; c) Presença da prática e de 
refl exões sobre a prática por meio da Prática como Componente Curricular 
(PCC), do Estágio Curricular Supervisionado (ECS) e das Atividades 
Complementares (AC).

Os aspectos mais criticados no desenho curricular de 2004 são: a) 
Fragmentação da área com base nos campos profi ssionais; b) As diretrizes 
regem ambas habilitações, desconsiderando algumas especifi cidades que 
são próprias da docência; c) O licenciado tem a docência como identidade 
profi ssional, independente da habilitação; d) Discussões acentuadas sobre 
a licenciatura plena, a formação ampliada e a licenciatura ampliada no 
bojo acadêmico-científi co; d) Concepção de formação por competências, 
implicando em um trabalhador fl exível e disponível para as transformações 
no mundo do trabalho. 

Sexto ato: o desenho curricular atual

Em 2018 entrou em vigor um novo ato curricular para a formação 
em Educação Física, com prescrição acerca de suas fi nalidades, princípios, 
fundamentos e desenvolvimento formativo, fundamentada nas novas DCNs 
do curso de graduação em Educação Física por meio da Resolução CNE/
CES nº 06/2018 (BRASIL, 2018) que revogou a Resolução CNE/CES nº 
07/2004 (BRASIL, 2004).

Conforme se observou ao longo desse texto, a formação do licenciado 
se deu a partir dos problemas enfrentados no próprio contexto de ensino 
escolar brasileiro e para atender a demanda exigida pelo mundo do trabalho 
(extraescolar) surgiu o bacharelado. Ambos exigiam uma formação acadê-
mica com conteúdos comuns pertencentes ao campo da Educação Física.

A dinâmica curricular atual parece retratar a instância apresentada 
no artigo ‘A formação sitiada. Diretrizes curriculares de Educação Física 
em disputa: jogo jogado?’ de autoria de Castellani Filho (2016), ao afi r-
mar um ingresso único para a formação do graduado em Educação Física, 
consoante a duas etapas curriculares: a) Etapa comum, gerada a partir do 
núcleo de estudos da formação geral com campo de conhecimento especí-
fi co/identifi cador da área e b) Etapa específi ca, formação baseada no campo 
de conhecimento de intervenção profi ssional, isto é, específi co das opções 
em bacharelado ou licenciatura (Quadro 6).
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Quadro 6 – Desenho curricular de formação em Educação Física atual

Curso Habilitação Duração Saberes

Graduação 
em 

Educação 
Física

Licenciado 
em 

Educação 
Física

Bacharel em 
Educação 

Física

4 anos
(3.200h)

Etapa comum = 1.600h
- Conhecimentos biológicos, psicológicos 
e socioculturais do ser humano;
- Conhecimentos das dimensões e 
implicações biológicas, psicológicas e 
socioculturais da motricidade humana/
movimento humano/cultura do 
movimento corporal/atividade física;
- Conhecimento instrumental e tecnológico;
- Conhecimentos procedimentais e éticos 
da intervenção profi ssional em Educação 
Física. 
Etapa específi ca = 1.600h (defi nir opção 
de formação; presença do Estágio e 
Prática como Componente Curricular).
Licenciatura: 
Conteúdos programáticos:
- Política e Organização do Ensino Básico;
- Introdução à Educação;
- Introdução à Educação Física Escolar;
- Didática e metodologia de ensino da 
Educação Física Escolar;
- Desenvolvimento curricular em 
Educação Física Escolar;
- Educação Física na Educação Infantil;
- Educação Física no Ensino 
Fundamental;
- Educação Física no Ensino Médio;
- Educação Física Escolar Especial/
Inclusiva;
- Educação Física na Educação de Jovens 
e Adultos;
- Educação Física Escolar em ambientes 
não urbanos e em comunidades e 
agrupamentos étnicos distintos.
Bacharelado: 
Eixos articuladores:
I - Saúde
II - Esporte
III - Cultura e Lazer

Fonte: A autora, com base em Brasil (2018).
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Importante registrar que, de acordo com o parágrafo único do Art. 
7º, o egresso do curso deverá articular os conhecimentos da Educação Física 
com os eixos/setores da saúde, do esporte, da cultura e do lazer, assim 
como os da formação de professores. Nesse percurso, o licenciado terá for-
mação na docência do componente curricular da Educação Física com 
base na Resolução CNE/CES nº 06/2018 e legislação própria do Conselho 
Nacional de Educação, Resolução CNE/CP nº 02/2015. 

Conclusão

Nesse caminhar, ainda de incertezas para o cenário hodierno, tem-se 
a trajetória dos diferentes atos curriculares na formação em Educação Física 
no Brasil e as recentes mudanças no cenário educacional. Estas levam ao 
entendimento de que o atual pensamento de se fazer currículo nessa área 
advém das infl uências e construções produzidas em contextos adversos no 
decorrer de sua história.

De igual maneira, anunciam-se os elementos a serem suplantados 
que, muitas vezes, se materializam no currículo como realidade interativa 
nos cursos de Educação Física: prevalência da natureza técnico-instrumental 
de formação; ênfase na perspectiva técnica-biológica; ausência de articulação 
adequada entre os conhecimentos adquiridos na graduação e o exercício 
profi ssional; falta de articulação entre as dimensões teóricas e práticas no 
processo formativo; e, o distanciamento entre as realidades acadêmica e 
escolar, com a consequente desvalorização do trabalho pedagógico na escola.

E, assim, como ponto de partida sugere-se compreender o pensamen-
to curricular e o processo da produção do conhecimento na Educação Física. 
Nesta constituição, reitera-se que o currículo parte de uma compreensão que 
envolve a apropriação e assimilação individual e particular, social e global do 
conhecimento historicamente acumulado na sociedade, sendo necessário a 
superação de currículos prescritivos de viés normativo e racionalista para dar 
lugar à construção coletiva de um currículo emancipatório, que reconheça 
e estabeleça o potencial crítico dos sujeitos educacionais. 

Referências

ALVES, C. A; FIGUEIREDO, Z. C. C. Diretrizes Curriculares para a formação em 
educação física: camisa de força para os currículos de formação? Motrivivência, v. 26, 
n. 43, p. 44-54, 2014.



112

Raff aelle Andressa dos Santos Araujo

ARAUJO, R. A. DOS S. Currículo de formação docente em educação física: análise sobre 
as práticas, o estágio e as atividades complementares. 2018. 393 f. Tese (Doutorado) 
–Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 
2018.
ARAUJO, R. A. DOS S. A educação física na formação inicial: prática pedagógica e 
currículo. São Luís, MA: EDUFMA, 2014.
AZEVEDO, A. C. B. DE. História da educação física no Brasil: currículo e formação 
superior. Campo Grande, MS: Editora UFMS, 2013.
BRASIL. Conselho Federal de Educação. Decreto-Lei nº 1.212, de 2 de maio de 1939. 
Cria, na Universidade do Brasil, a Escola Nacional de Educação Física e Desportos. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1212.
htm. Acesso em: 20 out. 2017.
BRASIL. Conselho Federal de Educação. Decreto-Lei nº 8.270, de 3 de dezembro de 
1945. Altera disposições do decreto-Lei nº 1.212, de 17 abril de 1939. Disponível em:
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=14844&nor-
ma=29833. Acesso em: 20 out. 2017.
BRASIL. Conselho Federal de Educação. Resolução nº 69, de 06 de novembro de 1969. 
Fixa os mínimos de conteúdo e duração a serem observados na organização dos cursos 
de educação física. Disponível em: http://cev.org.br/biblioteca/parecer-69-69/. Acesso 
em 20 out. 2017.
BRASIL. Conselho Federal de Educação. Resolução nº 3, de 16 de junho de 1987. Fixa 
os mínimos de conteúdo e duração a serem observados nos cursos de graduação em 
Educação Física (Bacharelado e/ou Licenciatura Plena. Brasília, 1987. Disponível em: 
http://crefrs.org.br/legislacao/pdf/resol_cfe_3_1987.pdf. Acesso em: 9 set. 2017.
BRASIL. Resolução nº 7, de 18 de março de 2004. Institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de grad-
uação plena. Brasília, 2004. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/
ces0704edfi sica.pdf. Acesso em: 10 mar. 2014.
BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Conselho Nacional de Educação (CNE). 
Câmara de Educação Superior (CES). Resolução nº 6, de 18 de dezembro de 2018. 
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Educação Física 
e dá outras providências. Brasília, 2018. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/in-
dex.php?option=com_docman&view=download&alias=104241-rces006-18&catego-
ry_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 10 jan. 2019. 
BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Conselho Nacional de Educação (CNE). 
Conselho Pleno. Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015. Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação contin-
uada. Brasília, 2015. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=17719-res-cne-cp-002-03072015&Itemid=30192. 
Acesso em: 01 ago. 2015.



113

Capítulo 6 – Formação docente em educação física no Brasil: do pensamento curricular à produção do 
conhecimento

 

CASTELLANI FILHO, L. Educação física no Brasil: a história que não se conta. 19. 
ed. Campinas, SP: Papirus, 2013.
CASTELLANI FILHO, L. A formação sitiada. Diretrizes Curriculares de Educação 
Física em disputa: jogo jogado? Pensar a Prática, v. 19, n. 4, p. 758-773, 2016.
GOODSON, I. F. Currículo: teoria e história. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.
KUNZ, E. et al. Novas diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Educação 
Física: justifi cativas – proposições – argumentações. Revista Brasileira de Ciências do 
Esporte, n. 1, v. 20, p. 37-47, 1998.
LOPES, A. C; MACEDO, E. O pensamento curricular no Brasil. In: LOPES, A. C.; 
MACEDO, E. (orgs.). Currículo: debates contemporâneos. São Paulo: Cortez, 2013.
SILVA, T. T. DA. Documento de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 3. 
ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
SOUZA NETO, S. et al. A formação do profi ssional de educação física no Brasil: 
uma história sob a perspectiva da legislação federal no século XXI. Revista Brasileira de 
Ciências do Esporte, v. 25, n. 2, p. 113-128, 2004.





115

C A P Í T U L O

Novas diretrizes e antigos debates:             
uma análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Graduação em Educação Física − Resolução CNE/

CES 06/2018

Roberto Pereira Furtado

Recentemente, o Conselho Nacional de Educação (CNE) instituiu 
as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a Graduação em 
Educação Física, através da Resolução CNE/CES Nº 6 de 18 de dezembro 
de 2018, publicada no Diário Ofi cial da União em 19 de dezembro de 
2018. Neste capítulo, desenvolvo uma análise a respeito desta Resolução, 
compreendendo-a em meio às disputas teóricas e políticas presentes no 
campo.

O ponto de partida é a apresentação de um breve resgate histórico 
dos debates acadêmicos da Educação Física, ocorridos a partir dos anos 
1980, procurando enfatizar os distintos posicionamentos que protagoniza-
ram disputas teóricas e políticas sobre a formação profi ssional em Educação 
Física. Em seguida, é apresentado o entendimento consolidado pelo CNE, 
no período de 2004 a 2015, a respeito do quadro normativo que envolve a 
formação profi ssional em Educação Física, especialmente, nos aspectos rela-
cionados ao debate sobre a abrangência e/ou especialização da Licenciatura 
e do Bacharelado. Por fi m, são apresentadas análises iniciais a respeito da 
Resolução 06/2018, atualmente em vigor.

Breve síntese do debate sobre a formação em Educação Física nos anos 
1980 e 1990

O movimento de aproximações teóricas e metodológicas com dis-
tintas tradições científi cas, denominado como movimento renovador da 
Educação Física brasileira, teve seu apogeu em meados da década de 1980. 
Sua efervescência teórica, entre outros aspectos, foi caracterizada pela crí-

7
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tica contundente à perspectiva da aptidão física que dominava o campo da 
Educação Física (TAFFAREL, 1993; DAOLIO, 1997; BRACHT, 1999; 
DAVID, 2003; AZEVEDO, MALINA, 2004; NOZAKI, 2004).

O movimento renovador emerge em um contexto em que predomi-
nava uma Educação Física imersa no âmbito da educação formal. Portanto, 
a crítica ao paradigma da aptidão física orientava-se, sobretudo, à perspec-
tiva presente na formação dos professores de Educação Física e no ensino 
da educação física escolar. Ou seja, mirava-se na Educação Física escolar 
historicamente constituída até aquele momento.

Entretanto, ao mesmo tempo, a partir dos anos 1980 e, mais inten-
samente, nos anos de 1990, houve um forte crescimento no mercado de 
trabalho vinculado ao mundo do fi tness ou da aptidão física (NOZAKI, 
2004; FURTADO, 2007, 2009; QUELHAS, 2012). 

Havia, portanto, uma contradição entre o movimento teórico da 
Educação Física brasileira dos anos 1980 e o movimento das forças pro-
dutivas que consubstanciavam uma nova realidade no mundo do trabalho. 
Em outras palavras, enquanto no debate teórico se desenvolviam novas 
perspectivas para a Educação Física a partir de críticas ao paradigma da ap-
tidão física, simultaneamente, crescia a demanda por uma força de trabalho 
vinculada ao paradigma da aptidão física e ao perfi l do trabalhador de novo 
tipo a ser a ser forjado, principalmente, para trabalhar no segmento fi tness1.

É consenso entre os pesquisadores da formação em Educação Física 
que este crescimento do mercado de trabalho pressionou o campo ao de-
mandar um profi ssional formado a partir de um conjunto de conhecimen-
tos que favoreceriam a atuação profi ssional em contextos distintos aos da 
educação formal (TAFFAREL, 1993; RANGEL-BETTI, BETTI, 1996; 
KUNZ, et al, 1998; MANOEL, TANI, 1999; DAVID, 2003, QUELHAS, 
NOZAKI, 2006).

Dessa forma, as Diretrizes Curriculares constituídas através da 
Resolução CFE2 03/87 foram produzidas em meio ao contexto de deba-
tes do movimento renovador e da ampliação do mercado de trabalho da 
Educação Física vinculado à aptidão física. Portanto, expressou esta contra-

1 Foi analisado em Furtado (2007; 2007-b; 2009) a expansão do fi tness e os nexos apresentados com 
as transformações no modo de produção e a necessidade de um trabalhador de novo tipo a partir 
dos processos de reestruturação produtiva. Tais transformações no modo de produção, ocorreram, 
principalmente, após os anos 1970 nos Estados Unidos, Japão e Europa e após o fi nal dos anos 1980 
no Brasil. Foram o pano de fundo mais geral dos percursos das forças produtivas mais diretamente 
vinculadas com a Educação Física brasileira nos anos 1980 e 1990, como já explicitaram David 
(2002) e Nozaki (2004).

2 Conselho Federal de Educação, sucedido em 1995 pelo Conselho Nacional de Educação.
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dição, apresentando alguns dos argumentos teóricos desenvolvidos até en-
tão, mas também infl uências do mercado fortemente emergente. Instituiu, 
portanto, signifi cativas alterações em relação às legislações anteriores para 
a formação em Educação Física. Entre elas, destaca-se a incorporação da 
possibilidade de graduação em Licenciatura e/ou Bacharelado.

Esta Resolução foi precedida por um debate inicial, mas já consisten-
te e signifi cativo politicamente, a respeito da necessidade ou não de uma 
formação específi ca para os professores de Educação Física que trabalhavam 
fora do âmbito da educação formal. Kunz et al (1998) de forma semelhante 
à Verenguer (1996), identifi caram a presença de três perspectivas em dispu-
ta: 1- Aqueles que defendiam a manutenção da formação em licenciatura, 
num formato generalista de perspectiva ampliada, respaldado no argumento 
de que a intervenção do professor de Educação Física é essencialmente pe-
dagógica; 2- Os que defendiam uma outra formação para a Educação Física 
que “idealizava a formação de um profi ssional mais qualifi cado e especializa-
do para trabalhar nos diferentes campos de trabalhos denominados de não 
escolar” (KUNZ et al, 1998, p. 39); 3- E ainda, um grupo que argumentava 
por uma formação consolidada a partir de um objeto de estudo próprio 
que balizaria a formação e as carreiras de pesquisador e professor universi-
tário, atrelado ao desenvolvimento dos cursos de Pós Graduação. Sobre esta 
última, nas palavras de Manoel e Tani (1996, p. 17), “a existência de um 
curso de Bacharelado pressupõe a existência de um corpo de conhecimentos 
produzido e sistematizado pela área”.

As discussões sobre a formação em Licenciatura e/ou Bacharelado 
continuaram no fi nal dos anos 1980 e durante os anos 1990. Em geral, 
estiveram bastante marcadas pela defesa do atendimento às demandas 
mercadológicas ou à sua denúncia, mas também perpassaram importantes 
análises epistemológicas e questionamentos sobre os perfi s especialistas e/ou 
generalistas da formação do Licenciado e do Bacharel, concebidos a partir 
de posições políticas distintas. Em linhas gerais, as três perspectivas iden-
tifi cadas por Verenguer (1996) e Kunz et al (1999), anteriormente citadas, 
continuaram presentes.

Entretanto, a produção teórica sobre a formação em Educação Física 
também envolveu outros enfoques para além da polêmica entre Licenciatura 
e Bacharelado. Por exemplo, Rangel-Betti e Betti (1996) discorreram sobre 
os impactos do processo histórico de crítica à aptidão física nos currículos 
dos anos 1990. Para os autores, os currículos poderiam ser classifi cados 
em dois tipos, sendo o currículo tradicional esportivo e o currículo de 
orientação técnico científi ca, ambos criticados pelos autores. O primeiro 
foi caraterizado, fundamentalmente, pela dicotomia entre as disciplinas 



118

Roberto Pereira Furtado

“praticas”, ou seja, de execução e demonstração de capacidades técnicas e 
físicas e disciplinas “teóricas” que enfatizavam aspectos biológicos e psico-
lógicos relacionados com a aptidão física. O segundo, foi caracterizado pela 
maior valorização de disciplinas “teóricas”, aumentando espaços inclusive 
para as ciências humanas e sociais, em que a teoria seria o ponto de partida 
da aprendizagem e a prática seria o momento de aplicação da teoria. Após 
a crítica a ambos perfi s curriculares, os autores defendem outra abordagem 
que guarda semelhanças com a concepção conhecida como epistemologia 
da prática. Darido (1995), já apresentava uma tipologia semelhante, deno-
minando os dois tipos como currículos tradicionais e currículos científi cos. 
Também de modo semelhante, a autora já demonstrava aproximações com 
a epistemologia da prática ao fazer a crítica às duas concepções curriculares.

Estes autores explicaram o movimento de mudanças nos currícu-
los a partir do grau de incorporação de fundamentos científi cos. Por isso, 
identifi caram esse movimento como sendo um crescimento cientifi cista na 
formação, nos moldes do que se entende por ciência e currículos positivistas, 
ou seja, que compreendem mecânica e fragmentadamente as relações entre 
sujeito e objeto, teoria e prática, resultando em propostas lineares e aplica-
cionistas de currículo. Portanto, não foi por acaso que o desenvolvimento 
desta crítica encontrou respaldo na epistemologia da prática. Essa nova 
perspectiva que se apresentava nos debates sobre a formação em Educação 
Física evoca a manifestação de um saber legitimado a partir da própria 
prática social da Educação Física, debruçando-se em estudos que valorizam 
a construção cotidiana de conhecimentos pelos próprios professores na 
realidade de suas intervenções, sobretudo no âmbito da Educação Física 
escolar. Embasada em uma crítica à separação entre teoria e prática e na 
demasiada ênfase dada à primeira, a epistemologia da prática não distingue 
de modo suficiente o conhecimento científico do saber cotidiano. Ao 
contrário, considera o conhecimento científi co como um desdobramento 
destes saberes, diferenciando-se radicalmente da compreensão dialética de 
práxis, de ciência e de teoria3. Ou seja, a necessária crítica à perspectiva po-
sitivista, aplicacionista, a respeito da relação teoria e prática, foi produzida 
nos moldes de uma abordagem pragmatista.

Uma das principais referências da epistemologia da prática é o autor 
norte-americano Donald Schon. Suas refl exões, com destaque àquelas rea-
lizadas nos anos 1980, infl uenciaram o debate internacional da formação 

3 Não é objeto deste artigo desenvolver com maior profundidade a crítica à epistemologia da prática, 
mas apenas identifi car sua presença no interior do debate sobre a formação na Educação Física 
brasileira. Para maiores aprofundamentos sobre esta crítica no âmbito da educação e da educação 
física ver: Duarte (2003); Rodrigues e Kuenzer (2007); Bandeira (2017).
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de professores. Outros autores também foram importantes disseminadores 
e também obtiveram boa aceitação na Educação Física brasileira, como o 
canadense Maurice Tardif e o espanhol Angel Péres Gomes. Um exemplo 
de como esta perspectiva foi se tornando mais relevante nas pesquisas e 
debates acadêmicos sobre a formação em Educação Física foi o convite ao 
professor Angel Péres Gomes para proferir palestra no V Simpósio Paulista 
de Educação Física, realizado no ano de 1997 (GOMES, 1997). O livro de 
Cecilia Borges: “ O professor de Educação Física e a construção do saber”. 
(BORGES, 1998), talvez seja a obra produzida sobre forte infl uência da 
epistemologia da prática mais impactante no âmbito da Educação Física 
brasileira dos anos 1990.

No fi nal dos anos 1990, o debate sobre a formação em Educação 
Física estava mais vinculado às análises dos desenvolvimentos curriculares e 
na relação destes com a formação de professores ou, nas palavras de Andrade 
Filho, direcionados para “a compreensão da realização crítica do currículo 
no dia-a-dia” (ANDRADE FILHO, 2001, p. 25). Além da signifi cativa 
incorporação da epistemologia da prática pelo campo da Educação Física, 
outra explicação para este escopo predominante das pesquisas sobre for-
mação foi o impacto que a Resolução CFE 03/87 provocou na Educação 
Física, ao longo dos anos 1990. Vale ressaltar que esta Resolução ampliou, 
consideravelmente, a carga horária mínima para o curso e rompeu com a 
lógica de prescrição de disciplinas obrigatórias que, ao lado da possibilidade 
de formação em Licenciatura ou Bacharelado, compuseram um conjunto 
de importantes e impactantes alterações, no âmbito do ordenamento legal 
para a formação em Educação Física.

O debate acadêmico a respeito da formação ganhou novo impulso 
no fi nal dos anos 1990 e início dos anos 2000, com os resultados dos tra-
balhos das sucessivas comissões de especialistas da Educação Física4. Mais 
uma vez, compuseram as discussões as análises com enfoques epistemoló-
gicos e os debates envolvendo a relação entre Licenciatura e Bacharelado 
e seus formatos especialistas ou generalistas, reacendendo estas discussões 
anteriores, não resolvidas pelo campo. Além disso, as forças representativas 
da esfera mercadológica novamente se apresentaram para a disputa dos 
projetos de formação. Nesta ocasião, de forma mais contundente, devido 
ao desenvolvimento quantitativo muito mais expressivo em razão do forte 
crescimento da indústria do fi tness e dos cursos superiores vinculados às 
instituições privadas, ocorridos ao longo dos anos 1990. E também com 

4 Tais comissões foram designadas para propor novas Diretrizes Curriculares que substituiriam a 
Resolução CFE 03/87, ainda em vigor na ocasião.
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um maior desenvolvimento qualitativo, pois os setores representativos do 
mercado encontravam-se articulados, principalmente, através do sistema 
CONFEF/CREF.

O resultado deste processo foi a elaboração da Resolução CNE/CES 
07/2004, como novas DCNs para a Graduação em Educação Física.

As DCNs de 2004: 14 anos de debates e disputas

Foi longo, polêmico e politicamente disputado o processo de ela-
boração das DCNs publicadas em 2004. Teve início com a constituição 
da primeira comissão de especialistas e a publicação do documento síntese 
de seu trabalho em 1999. Mas, outras três comissões foram seguidamente 
constituídas até a publicação da Resolução em 20045. Resumidamente, no 
aspecto que envolve o grau acadêmico a ser atribuído, se Licenciatura e/ou 
Bacharelado, o que sucedeu foi o seguinte: 1- Apresentação pela primeira co-
missão de especialistas de uma proposta com formação única em Graduação 
em Educação Física; 2- Elaboração do Parecer 138 pela segunda comissão 
de especialistas que propõe, de forma explícita, uma formação direcionada 
quase exclusivamente para o atendimento das demandas provenientes do 
mercado de trabalho no âmbito da saúde. Este parecer refere-se à Graduação 
em Educação Física e cita que a formação em Licenciatura deve considerar 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica publicadas no mesmo ano: CNE/CP 01 e 02/2002; 3- A 
terceira comissão de especialistas insere a possibilidade da formação no Grau 
acadêmico Bacharelado, o que não havia nas duas anteriores; 4- A quarta 
comissão não se refere ao Grau acadêmico do Bacharelado, substituindo a 
especifi cidade de termo Bacharelado pela abrangência do termo Graduação, 
dando origem à Resolução 07/2004.

Todas as propostas construídas foram alvos de críticas ou defesas, 
acompanhando os posicionamentos políticos distintos6. É importante res-
saltar que o Movimento Estudantil de Educação Física, a partir de sua en-
tidade representativa, Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física 
– ExNEEF, pautou este debate em seus encontros nacionais deste período, 
o que permitiu a constituição de um acúmulo teórico para a construção de 
um posicionamento fi rme e consistente diante do processo de elaboração 
das Diretrizes. Destaca-se a participação na audiência pública em dezembro 

5 Nozaki (2004); Frizo (2010), Lemos et al (2012); Veronez (2013), descrevem resumidamente a 
trajetória dessas 4 comissões.

6 Alguns destes posicionamentos distintos estão expressos em (DAVID, 2002, 2003; BENITES E 
SOUZA NETO, 2003; TOJAL, 2003; KUNZ, 2003).
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de 2003 e a ocupação do CNE em 2004, além de diversos documentos 
produzidos que apresentam o posicionamento dos estudantes7. Também 
merece destaque o posicionamento do GTT Formação Profi ssional/Campo 
de Trabalho8, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, que promoveu 
diversos debates e produziu a Carta de Vitória, como documento síntese 
do posicionamento do GTT.

Sobre o conteúdo da Resolução 07/2004, é importante esclarecer 
que: 1- Não há referência ao Bacharelado, entretanto boa parte do campo 
assumiu que a Resolução 07/2004 seriam as diretrizes do Bacharelado; 
2- Não há nenhuma referência à divisão da atuação profi ssional9. Já a divi-
são da formação10 pode ser compreendida apenas implicitamente. Porém, 
mesmo assim, predominantemente o campo assumiu que a Resolução cla-
ramente dividiria a formação e a atuação profi ssional da Licenciatura e do 
Bacharelado.

Em relação ao primeiro aspecto, entre os mencionados acima, é im-
portante lembrar que das quatro propostas das comissões de especialistas, 
apenas a terceira sugeriu a elaboração das DCNs a partir da especifi cidade 
do Bacharelado. Mas em sua apresentação, na audiência pública realizada 
em dezembro de 2003, essa possibilidade foi bastante criticada por vários 
dos participantes e refutada pelo relator, Éfrem de Aguiar Maranhão. O 
novo texto produzido, após as reuniões seguintes11, explicitava a neces-
sidade de retirar a expressão Bacharelado em Educação Física, deixando 
claro que a Resolução era destinada aos cursos de Graduação em Educação 
Física de forma ampla e não ao Grau Acadêmico específi co de Bacharel. 
Entretanto, construiu-se uma hegemonia no campo da Educação Física que 
compreendia Graduação como se fosse sinônimo de Bacharelado, processo 
já amplamente discutido em Furtado et al (2016) e por Alves (2012). Não 
são poucas as publicações em forma de dissertações, teses ou artigos que 
afi rmaram explicitamente que a Resolução 07/2004 não seria destinada 
para a Licenciatura, mas, exclusivamente, para o Bacharelado em Educação 
Física. Boa parte da responsabilidade por tal transmutação do sentido da 

7 Para uma melhor compreensão da participação neste debate do Movimento Estudantil de Educação 
Física - MEEF, conferir Titton et al (2015).

8 Na ocasião, denominado de “Formação Profi ssional/Campo de Trabalho”, atualmente é denominado 
como “Formação Profi ssional e Mundo do Trabalho”.

9 Me refi ro aqui à divisão no âmbito do trabalho que indicaria que o licenciado poderia trabalhar 
apenas na educação básica.

10 Refi ro-me aqui à divisão na formação, entre licenciatura e bacharelado.
11 O rascunho produzido pela quarta comissão encontra-se disponível no site do MEC. Nele pode ser 

percebido, logo na capa, a orientação para a retirada da expressão bacharelado, substituindo-a por 
Graduação (disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/fi sica.pdf ).
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Resolução se deve à ação do sistema CONFEF/CREF e de seus representan-
tes, por meio de seus panfl etos publicados em suas revistas ou em veículos 
de publicações acadêmicas, por exemplo, o artigo de Steinhilber (2006).

Sobre o segundo aspecto, ou seja, a efetivação da divisão da atuação 
profi ssional a partir dos dois Graus Acadêmicos, a Resolução 07/2004 tam-
bém não apresenta nenhuma determinação com este sentido. Obviamente, 
a transmutação da referência à Graduação como se fosse referência ao 
Bacharelado contribuiu para a impressão de que a Resolução estivesse inse-
rindo a divisão na atuação profi ssional. Mas, além disso, outras mediações 
ajudam a compreender este processo de construção da fragmentação na 
atuação profi ssional que inicialmente se tornou hegemônico nas compreen-
sões teóricas e nas construções curriculares do campo e, posteriormente, 
conquistou respaldo expresso na legislação.

Uma delas foi a promulgação da LDB, em 1996, e o novo marco 
teórico legal estabelecido para as Licenciaturas e para o trabalho do profes-
sor na educação básica, que determina a obrigatoriedade da obtenção do 
Grau Acadêmico de Licenciado para os professores de quaisquer compo-
nentes curriculares. Como consequência, houve a elaboração das Diretrizes 
Curriculares para a formação de professores através das Resoluções 01 e 
02/2002, que impactaram nas discussões das comissões de especialistas 
da Educação Física. Dessa forma, ao defi nir a necessidade de formação 
em Licenciatura para o trabalho na educação básica, a LDB promoveu a 
primeira fragmentação no âmbito da atuação profi ssional, ainda durante 
vigência da 03/87. Distinguiu-se assim, a atuação profi ssional do Licenciado 
e do Bacharel, pois aos últimos apresentava-se o impedimento da atuação 
profi ssional na educação básica enquanto aos primeiros não havia nenhum 
impedimento ao trabalho em diferentes espaços.

Outra mediação fundamental foi o novo status da Educação Física 
como profi ssão regulamentada, com a Lei 9696/98 que regulamenta a pro-
fi ssão e institui o sistema CONFEF/CREF. Após a formação das primeiras 
turmas sob égide da Resolução 07/2004, os CREFs, alegando respaldo na 
Resolução 94/2005 do CONFEF, iniciaram o processo de fi scalização que 
impede a atuação profi ssional de Licenciados em espaços distintos da edu-
cação básica, gerando reações organizadas por parte dos egressos em alguns 
Estados brasileiros, como detalhado em Furtado et al (2016).

Diversos autores já desenvolveram importantes análises da Resolução 
07/2004, envolvendo o seu conteúdo, o processo histórico de sua constru-
ção, os debates e disputas envolvidos, entre outros aspectos, considerando, 
inclusive o contexto desses dois novos elementos, em relação à 03/87, aci-
ma destacados: a promulgação da LDB e a Regulamentação da profi ssão 
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(NOZAKI e QUELHAS, 2006; TAFFAREL, LACKS, SANTOS JÚNIOR, 
2006; FRIZO, 2010, ALVES, 2012; LEMOS et al, 2012; VERONEZ, 
2013).

É importante acrescentar, porém, novas mediações que ainda não 
foram consideradas pela literatura, mas são fundamentais para compreender 
a consolidação da dupla formação e da divisão da atuação profi ssional com 
a restrição da atuação do Licenciado à educação básica. 

Uma delas diz respeito aos caminhos tomados pelas discussões episte-
mológicas e sobre a formação em Educação Física. Nos anos 1980, como já 
explicado, ela se deu pelo movimento renovador, com sua crítica à aptidão 
física e busca por novos fundamentos para a Educação Física. Já no processo 
de elaboração da Resolução 07/2004, havia o fortalecimento das refl exões 
teoricamente orientadas a partir da busca por uma melhor compreensão 
da Educação Física como prática social e pedagógica12 além de infl uências 
diretas da epistemologia da prática, no debate Pedagógico em geral e tam-
bém na Educação Física. A insistência em chamar a atenção para este fato 
se justifi ca por ser um componente da nova perspectiva de formação de pro-
fessores instituída ofi cialmente no Brasil13. E, no âmbito da Educação Física, 
ajuda a compreender o apoio dado à divisão da formação em Licenciatura e 
Bacharelado por muitos teóricos que estudam as intervenções pedagógicas 
na educação básica. Dessa forma, as ações do sistema CREF/CONFEF de 
impedir o trabalho dos licenciados fora da educação básica encontrou apoio 
em parte signifi cativa dos pesquisadores do campo, o que contribuiu com 
respaldo teórico para construir legitimidade à muitas ações do Conselho.

Outra mediação que reforça esse quadro, foram os rumos adotados 
pela Pós-Graduação Stricto Sensu, que junto com a ascensão da epistemolo-
gia da prática, conduziu muitos dos estudiosos do campo da educação básica 
a, cada vez mais, defenderem uma formação específi ca para o trabalho na 
escola. Foram construídos argumentos que vão desde os epistemológicos, 
sobre a necessidade de constituição de uma identidade docente e de um 
enfoque formativo a partir da prática e do cotidiano escolar, até alguns ainda 
mais pragmáticos, referentes à sobrevivência dos estudos sobre a Educação 
Física na educação básica a partir de perspectivas distintas dos estudos so-

12 Nos debates que sucederam aqueles do movimento renovador, fi caram delineadas duas grandes 
matrizes nas discussões epistemológicas da Educação Física, uma que a entende como ciência e ou-
tra como prática pedagógica (BETTI, 1996). Essa segunda matriz continuou seu desenvolvimento 
teórico em busca da fundamentação da Educação Física a partir do reconhecimento da existência 
de certo distanciamento entre as produções acadêmicas e a intervenção profi ssional. Uma procura 
pela Educação Física nela mesma, de um retorno à própria Educação Física, ou de um retorno à 
prática.

13 Ver Rodrigues e Kuenzer (2007).
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bre a aptidão física. Estes últimos argumentos, ainda mais pragmáticos, 
intensifi caram-se acompanhando os caminhos da Pós-Graduação Stricto 
Sensu da Área 21.

Neste sentido, no movimento ocorrido após a publicação das DCNs 
de 2004, a Pós-Graduação também contribuiu com a consolidação da di-
visão da formação e da atuação profi ssional. Faz isso porque assombra pes-
quisadores do campo sociopedagógico, provocando-lhes medo de extinção 
e medo do retorno à Educação Física escolar baseada na aptidão física. 
Consequentemente, muitos desses pesquisadores fi zeram da divisão da 
formação e da atuação profi ssional sua última trincheira na esperança de 
protegerem uma Educação Física crítica à aptidão física e fi zeram da licen-
ciatura o último refúgio para suas sobrevivências no campo. Além disso, a 
Pós-Graduação, nos moldes como está consubstanciada, também alimenta 
a divisão da formação e da atuação profi ssional, porque quando estabelece 
articulações com a formação inicial o faz, principalmente, através dos cursos 
de Bacharelado. Por sua vez, o Bacharelado também retroalimenta o atual 
modelo da Pós-Graduação, produzindo a maioria dos futuros estudantes 
destes cursos e ofertando a maioria dos bolsistas de iniciação científi ca aos 
laboratórios. Nesse sentido, ao longo dos 14 anos de vigência da 07/2004, 
a estrutura da Pós Graduação Stricto Sensu acabou se constituindo como 
outra mediação para a consolidação da divisão da formação e da atuação 
profi ssional14.

O CNE respondendo aos “movimentos” da área… (de 2004 a 2015)

Além do cenário interno ao campo, apresentado acima, outro prota-
gonista de todo este processo é o próprio Conselho Nacional de Educação 
- CNE. Evidentemente que o CNE também sofre infl uências dos agentes 
políticos do campo, incorporando ou repelindo pautas apresentadas. Mas 
antes disso, é necessário compreender que o CNE também produz, a par-
tir de seus debates e disputas internas, suas próprias concepções e agendas 
para a educação superior brasileira. No contexto de debates políticos mais 
amplos do que os das respectivas áreas de conhecimento e atravessado por 
interesses e pautas políticas nacionais e internacionais, é que são gestadas as 
políticas para a educação superior, incluindo as diretrizes curriculares dos 
cursos de Graduação.

14 Não foi por acaso que na audiência pública de 2015, em Brasília, por ocasião da Minuta que 
propunha extinguir o bacharelado, um dos argumentos bastante enfatizados era de que a Pós-
Graduação sofreria bastante com tal extinção.
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Não será possível e também não é propósito deste texto realizar uma 
análise das diferentes composições e das infl uências e disputas ocorridas 
no CNE neste período. Mas sobre a principal demanda apresentada pela 
Educação Física brasileira entre 2004 e 2015 ao CNE, que tratava do caráter 
e abrangência da Resolução 07/2004, o CNE manteve-se sempre com o 
mesmo posicionamento. Em todos os documentos em que tratou a questão, 
está explícita a tentativa de reverter o entendimento que foi ganhando corpo 
no campo de que a referida Resolução seria específi ca para o Bacharelado em 
Educação Física. O CNE sempre foi incisivo ao reafi rmar que a Resolução 
dizia respeito aos cursos de Graduação em Educação Física, ou seja, obvia-
mente, incluía-se a Licenciatura. Mas diversas instituições, pesquisadores 
e intelectuais do campo insistiram em afi rmar o contrário. A explicação de 
todo esse embate está melhor desenvolvida em Furtado et al (2016).

Mas é importante destacar ainda que, movidos por um entendimento 
semelhante ao do CNE e diferente do majoritariamente produzido pelo 
campo, uma ação política foi desenvolvida no Estado de Goiás, ainda em 
2009. Na ocasião, o Sistema CREF/CONFEF começou a impedir que os 
Licenciados em Educação Física trabalhassem fora do ambiente escolar. 
Um dos componentes desta ação política foi judicial, quando com apoio 
do Ministério Público Federal foi produzida uma Ação Civil Pública em 
defesa do direito ao trabalho do Licenciado em Educação Física. Esta ação 
judicial foi inicialmente vitoriosa, mas derrotada em segunda instância, 
após outro processo ter sido julgado, no âmbito do Superior Tribunal de 
Justiça – STJ, em que um egresso de um curso de Licenciatura solicitava 
ter o diploma de Bacharel em Educação Física. O STJ, obviamente, decidiu 
que o egresso não teria este direito, pois o curso realizado por ele, foi de 
Licenciatura. Mas ao negar a solicitação, julgou sob o regime de recursos 
repetitivos, impactando os demais processos de natureza semelhante. A  
partir de então, os processos com argumentação totalmente diferente, que 
tratavam da reivindicação do direito Constitucional ao trabalho por parte 
dos Licenciados, foram derrotados na segunda instância por efeito do regime 
de recursos repetitivos (FURTADO et al, 2016).
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Dessa forma, se a LDB havia promovido a primeira fragmentação 
da Educação Física no âmbito da atuação profi ssional, o STJ15 promoveu 
a segunda e, desde então, havendo formação de Licenciados e Bacharéis, 
os campos de atuações profi ssionais estão também legalmente distintos16.

Neste mesmo contexto, diversas Instituições de Ensino Superior - IES 
foram processadas por egressos Licenciados, por estes serem impedidos de 
trabalhar fora da educação básica pelo Sistema CONFEF/CREF, contra-
riando as expectativas de ampla atuação profi ssional. Por sua vez, diversas 
IES pressionaram o CNE, pois o Conselho responsável pela regulação da 
educação superior, sempre que consultado, respondeu que a Resolução 
07/2014 estabeleciam as Diretrizes para qualquer Graduação em Educação 
Física, não havendo, portanto, em nenhuma Resolução emanada pelo CNE, 
nada que justifi casse o impedimento ao trabalho do Licenciado fora do 
âmbito da educação básica. Esta decisão do STJ contrariou frontalmente 
a intencionalidade do CNE em relação ao seu entendimento do que seja 
Licenciatura. É importante ressaltar que a Pedagogia também passou e passa 
por debate teórico semelhante e a posição do CNE foi a de não corroborar 
com uma formação restrita ao âmbito da educação básica e não distinguir 
a formação do Pedagogo em Bacharéis e Licenciados, apresentando uma 
compreensão de docência ampliada e não circunscrita ao exercício do ma-
gistério na educação básica.

Novas DCNs para Graduação em Educação Física − Resolução 06/2018: 
análises iniciais

É neste novo cenário que o CNE reinicia os debates em relação 
às DCNs para a Graduação em Educação Física. A proposta inicial de 
extinção do Bacharelado, realizada por meio de Minuta apresentada no 
fi nal do ano de 2015 foi imediatamente refutada por um posicionamento 
que refl ete a hegemonia construída no campo, anteriormente explicada. 
A força política atual dos defensores da restrição da atuação profi ssional 
e de uma formação determinada pelos campos de trabalho está composta 

15 E, posteriormente, a decisão foi ratifi cada pelo Superior Tribunal Federal – STF, entretanto sem 
análise do mérito, por essa análise, supostamente, já ter sido realizada no STJ. “A regra geral da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é impedir, de longa data e já com entendimento su-
mulado, o reexame de prova ou a discussão sobre matéria de fato […]. Tal fenômeno se materializa 
da seguinte maneira: quando da aferição da admissibilidade dos recursos excepcionais, ao menor 
sinal de que é possível ser necessário reexaminar prova ou reabrir questões de fato, a decisão já se 
inclina – e, ao fi nal, assim se fundamenta – na aplicação desses entendimentos sumulados, quase 
como se o enunciado fosse uma verdade sabida (sumulado está, decidido está, para todo o sempre...)” 
(HIRSCH, 2007, p. 179).

16 Para maior aprofundamento, ver Furtado et al (2016).
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principalmente por um Sistema CONFEF/CREF mais poderoso do que em 
2004, com a Pós-Graduação Stricto Sensu predominantemente articulada 
com cursos de Bacharelado e por pesquisadores da atuação profi ssional da 
Educação Física na educação básica que estão vislumbrados com o desejo 
de uma formação circunscrita à realidade escola.

Enfi m, correlação de forças desfavorável aos defensores de uma for-
mação inicial unifi cada, com sólida e ampla formação teórica que permita 
a formação numa perspectiva de totalidade e integralidade, que reconheça a 
Educação Física e não a pulverização dos campos de trabalho, como centra-
lidade do processo de formação. Dessa forma, a Resolução 06/2018 mantém 
a concepção fragmentada de formação e atuação profi ssional. Ou, mais do 
que isso, explicita esta fragmentação. Como longamente discutido nos itens 
anteriores, tal explicitação não foi obra do desejo do CNE, mas antes disso, 
resultado do processo histórico do desenvolvimento do campo acadêmico e 
profi ssional, com suas contradições e correlações de forças presentes.

Há limites teóricos e epistemológicos na proposta da Resolução 
06/2018, há incongruências com a Resolução 02/2015 para formação de 
professores, há incoerências internas e há uma signifi cativa distância para 
um documento radicalmente comprometido com a classe trabalhadora. 
Destaca-se, por exemplo, que para referir-se ao objeto de conhecimen-
to foram negligenciadas pela Resolução 06/2018 as noções ou conceitos 
de cultura corporal, cultura corporal de movimento e práticas corporais. 
Ignorou-se, portanto, o acúmulo teórico, a ampla disseminação no campo e, 
inclusive, as suas utilizações em diversos documentos balizadores de políticas 
públicas tanto na educação, como na saúde e no esporte.

Entretanto, as expectativas não poderiam ser muito diferentes, pois 
trata-se de uma Resolução construída por Conselheiros com nenhuma 
aproximação com a Educação Física, no quadro de correlação de forças 
já apresentado. Além disso, produzida em um processo de construção da 
Resolução que não oportunizou que o campo se expressasse sobre questões 
teóricas e epistemológicas, ou seja, pouco democrático, pois os debates 
estiveram sempre circunscritos à velha polarização entre formação única 
através da Licenciatura ou divisão da formação. Além do mais, trata-se de 
uma proposição formulada pelo Estado, em uma sociedade de classes que, 
embora possa expressar contradições, possui um papel muito bem defi nido 
no processo de luta de classes. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que já 
é um imperativo a defesa pela revogação destas novas DCNs, denunciando 
seus limites, imprecisões e comprometimento com uma Educação Física 
fragmentada, também é necessário avaliar as possibilidades dadas a partir 
do texto proposto, pois é o que está em vigência.
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Dessa forma, a pretensão fundamental da breve análise a seguir é 
avaliar os caminhos a serem seguidos por uma proposta de formação ri-
gorosa teoricamente e que vise um percurso formativo em que, ao fi nal, 
sejam atribuídos os dois graus acadêmicos ao egresso, já que esta expressão 
do movimento contrário foi assimilada e está posta no texto da Resolução, 
mesmo que de forma subsumida à fragmentação. Não está muito claro no 
texto da Resolução a forma exata como essa integração entre os dois graus 
acadêmicos se efetivaria. Provavelmente, isso ocorreu por intencionalidade 
do próprio CNE em não determinar exatamente esse percurso. Entretanto, 
pelo menos dois caminhos parecem possíveis. Um caminho seria a partir de 
escolha prévia da IES que construiria uma proposta curricular totalmente 
integrada, onde todos os alunos sairiam com a dupla formação. Outro 
a partir da escolha do estudante, que diante do percurso previsto para o 
Bacharelado e do previsto para a Licenciatura, poderia optar em cursar 
ambos, a partir do que a IES determinar como projeto para essa terceira 
opção. Além desses dois caminhos, ainda há possibilidade da IES restringir 
a formação apenas à licenciatura ou ao bacharelado.

Licenciatura, bacharelado e possibilidade de dupla formação

Como se sabe, muitos currículos elaborados após a Resolução 03/87 
negligenciaram estudos sobre a Educação Física na educação básica, mesmo 
sendo denominados de Licenciatura. Pelo teor da atual Resolução, isto seria 
difi cultado, pois a Resolução exige que sejam explicitados os projetos de 
formação de Licenciatura para a educação básica e o projeto de formação de 
Bacharéis, além de referir-se à obrigatoriedade para os cursos de Licenciatura 
observarem também a Resolução 02/2015. Entretanto, é importante ter 
clareza que não será a Resolução em si que determinará os caminhos e 
perfi s curriculares. Ao contrário, são as compreensões sobre a Educação 
Física, as disputas, posicionamentos e interesses em cada IES, que darão o 
acabamento ao projeto de formação. 

Cabe lembrar que, atualmente, a Pós Graduação Stricto Sensu em 
Educação Física é uma determinação fundamental para a compreensão do 
lugar cada vez mais central que os conteúdos que têm sido denominados 
pelo campo como biodinâmica do movimento humano tem ocupado nas 
dinâmicas curriculares17, mesmo na formação de licenciados. A quase ex-
tinção dos debates sobre a educação básica nos cursos de Pós Graduação 
e a inexpressiva oportunidade de estudos de mestrado e doutorado em 

17 Esse processo que é muito evidente e já bastante debatido no âmbito da Pós-Graduação tende, cada 
vez mais, a alcançar a Graduação de modo semelhante.
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Educação Física em linhas de pesquisa com escopo nas ciências humanas 
e sociais, tem dado forma a um cenário em que se amplia a quantidade de 
professores que ministram aulas nos cursos de formação em Educação Física, 
em disciplinas centrais para a identidade do campo, ou seja, aquelas que 
compõem mais diretamente o universo da cultura corporal, como espor-
tes, jogos, lutas, ginásticas, entre outras, com nenhuma aproximação com 
estudos sobre a educação básica. Do mesmo modo, se apresenta a lacuna a 
respeito de estudos sobre o SUS, a partir de referenciais da Saúde Coletiva.

Esse cenário não é determinado pelas diretrizes em si, nem seria refu-
tado por uma divisão absoluta na formação (como não foi nos últimos 15 
anos), pois sua determinação encontra-se, fundamentalmente, na formação 
dos quadros de pesquisadores e professores universitários com a lógica posta 
pela Área 21 que, por sua vez, tem cada vez mais respondido às demandas 
do desenvolvimento das forças produtivas diretamente relacionadas com a 
aptidão física.

Portanto, a construção da proposta curricular e o efetivo desenvol-
vimento do currículo em ação, serão grandes desafi os para as IES compro-
metidas com uma formação em Educação Física que não seja pautada18 pela 
aptidão física e pelos estudos que a sustentam. Apesar dos limites do texto 
da Resolução, estando ela em vigor, é necessária e possível a construção de 
uma formação multidisciplinar a partir da cultura corporal, rigorosa teorica-
mente e, ao mesmo tempo, ampliada para além dos conhecimentos técnicos 
instrumentais demandados pelos campos de intervenção profi ssional.

Tal desafi o passa pelo empenho em oportunizar aos estudantes a 
conclusão das duas formações. Está dada esta possibilidade, a partir da 
integração dos processos formativos, prevista na Resolução. Duas formas 
para operacionalizar esse processo estão expressas na Resolução. Nenhuma 
das duas necessita possuir o somatório das 1600 horas referenciais, que 
totalizaria 4800 horas, como uma leitura superfi cial poderia indicar. A pri-
meira forma seria através da oferta de cada uma das etapas de formações 
(Licenciatura e Bacharelado), permitindo ao estudante interessado cursar 
ambas. A segunda, seria a construção de um currículo único, já integrando 
no projeto as duas etapas (licenciatura e bacharelado), que seria determinado 
pela IES para todos os alunos. 

18 A presença dos estudos sobre a aptidão física é fundamental nos currículos de formação, pois trata-se 
de um importante componente da Educação Física. O alerta aqui se refere à tendência a estes estudos 
direcionarem toda a formação.
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No caso dessa escolha em cursar mais de um percurso formativo ser 
do estudante, é importante que as IES construam projetos curriculares que 
contemplem a integração entre as áreas específi cas de modo a viabilizar 
a dupla formação, garantindo os conteúdos pertinentes a ambos Graus 
Acadêmicos, sem, no entanto, sobrecarregar o currículo com excesso de 
disciplinas ou conteúdos redundantes. Caso contrário, a tendência será 
o esvaziamento da Licenciatura e uma acentuada demanda interna pelo 
Bacharelado19, o que potencializará ainda mais o processo de atração para a 
biodinâmica, dada a característica hegemônica dos Bacharelados existentes.

O conteúdo da Resolução dá abertura para a efetivação desse desafi o. 
Talvez a mais signifi cativa distinção da Resolução 06/2018 seja a explícita 
intencionalidade do texto em estabelecer uma articulação entre Licenciatura 
e Bacharelado, atrelada a possibilidade de uma formação única e integrada, 
que atribui duplo Grau Acadêmico ao egresso. Tal articulação é indicada, 
inicialmente, ao defi nir o curso como Graduação, denominado exclusiva-
mente como Educação Física. Além disso, a entrada única, estabelecida 
no artigo 5, explicita ainda mais esta intencionalidade. No inciso segun-
do, parágrafo terceiro, do mesmo artigo, a integração entre bacharelado e 
licenciatura ganha maior evidencia, pois está explicito que “a integração 
entre áreas específi cas dependerá de procedimento próprio e da organização 
institucional de cada IES[...]”.

No artigo sétimo, esta necessidade de articulação é reforçada, quando 
afi rma que os egressos, ou seja, tanto licenciados quanto Bacharéis, devem 
articular os conhecimentos da Educação Física com conhecimentos de se-
tores diversos, como saúde, lazer, cultura, esporte e educação. Em outras 
palavras, o Licenciado também deve conhecer o setor da saúde e outros mais 
próximos da formação do Bacharel e este também deve conhecer o setor da 
educação formal e formação de professores. O artigo oitavo reforça ainda 
mais esta intencionalidade, quando indica a necessidade desta aproximação 
se dar também pelo conhecimento do campo empírico da intervenção pro-
fi ssional nos diferentes setores, tanto para Licenciados como Bacharéis, pois 
indica-se que isso ocorra na denominada Etapa Comum. Além disso, esta 
aproximação empírica e teórica com os diferentes campos de intervenção 
ou realidades do mundo do trabalho auxiliaria na defi nição de qual Grau 
Acadêmico prosseguir, se Licenciatura, Bacharelado ou ambos. O artigo 
décimo primeiro, novamente reforça esta articulação, quando afi rma que 
as outras atividades “práticas” da etapa específi ca da Licenciatura podem 
estar relacionadas com ambientes de aprendizado escolares e não escolares.

19 Acompanhando aos encantamentos do mundo do fi tness e do esporte de alto rendimento.
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O artigo décimo terceiro aborda a necessidade de estudos integra-
dores para enriquecimento curricular, de modo bastante semelhante ao 
anteriormente denominado de atividade complementares. Parece óbvio, 
mas é importante reforçar que tanto estudantes do Bacharelado quanto da 
Licenciatura podem participar das mesmas experiências formativas para 
compor os denominados estudos integradores, como participação em um 
mesmo evento científi co ou grupo de estudos, por exemplo. Constituindo 
assim, mais um espaço curricular para a integração da formação entre 
Licenciados e Bacharéis.

Ainda no mesmo sentido, quando inicia a explicitação dos objetivos 
e perfi l do Bacharelado, a Resolução, logo no primeiro item, refere-se a 
conceitos mais próximos do campo pedagógico, quando afi rma que de-
vem “dominar os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais 
específi cos da Educação Física e aqueles advindos das ciências afi ns [...]”.

No capítulo IV, Das Diretrizes Gerais, essa integração e possibilidade 
de saída única fi cam evidenciados tanto no artigo 25 quanto no artigo 30. 
O caput do artigo 25 afi rma que “A organização curricular do curso de 
graduação em Educação Física deverá abranger atividades integradoras de 
aprendizado [...]”. A alínea “b” deste artigo caminha no mesmo sentido, ao 
englobar entre as atividades integradoras dos Graus Acadêmicos “práticas 
reais articuladas entre os sistemas de ensino, saúde, esporte, lazer e institui-
ções oferecedoras de atividade física [...]”. Por fi m, o artigo 30 explicita que:

As Instituições de Educação Superior poderão, a critério da Organização 
do Projeto Pedagógico Curricular do Curso de Educação Física, admitir, 
em observância do disposto nesta Resolução, a dupla formação dos 
matriculados em bacharelado e licenciatura.

Portanto, do ponto de vista da relação entre Licenciatura e 
Bacharelado, a Resolução 06/2018 realiza um retorno à 03/87, ao permitir 
novamente a formação em Licenciatura e/ou Bacharelado incorporada em 
um único percurso formativo. Entretanto, esse retorno ocorre em outra con-
dição qualitativa, pois explicita a necessidade dos percursos da Licenciatura 
e do Bacharelado estarem evidenciados, com seus conteúdos específi cos 
garantidos, embora articulados.

Considerações fi nais

Uma análise mais rigorosa e ampliada da Resolução 06/2018 ainda 
se faz necessária. É importante aprofundar na análise da pouca articulação 
desta Resolução com a 02/2015, da fragilidade teórica e epistemológica da 
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proposta, do pouco diálogo com outras políticas públicas introduzidas pelo 
Estado brasileiro. Sobretudo, faz-se necessária uma análise que compreenda 
os possíveis impactos da Resolução 06/2018 na constituição do campo da 
Educação Física. E para a Licenciatura em Educação Física, especifi camente, 
é importante compreender esse processo no interior do atual direcionamen-
to das políticas educacionais que tende a enfraquecer a Educação Física 
escolar, ao mesmo tempo em que as forças produtivas do mundo do fi tness 
ou da aptidão física tem se fortalecido cada vez mais. Nesse sentido, se no 
âmbito da Pós-Graduação há uma atração fatal para a biodinâmica, como 
explicitaram Manoel e Carvalho (2011), no âmbito da Graduação já há for-
tes atrações para o Bacharelado, que poderão ser fatais à Licenciatura, caso 
as Instituições não viabilizem uma proposta que favoreça à dupla formação, 
seja por determinação curricular, seja por escolha do estudante.

Esta tendência não seria eliminada com uma proposta de formação 
totalmente dividida, como não o foi nos últimos 15 anos. Ao contrário, 
ao dividir a formação a partir da prerrogativa dos campos de atuação pro-
fi ssional, o que se produz é um processo formativo determinado pela ins-
trumentalização das intervenções profi ssionais e pela imediaticidade das 
características peculiares de cada campo de atuação. Assim, a formação em 
Educação Física se subsume ao campo de atuação profi ssional. A autono-
mia da Universidade, da formação e da produção do conhecimento fi ca 
condicionada ao imperativo da atuação profi ssional. A formação deixa de 
ser concebida a partir da constituição da Educação Física em suas múltiplas 
dimensões, para se produzir como um conjunto de respostas pragmáticas às 
demandas apresentadas pelos desafi os imediatos do trabalho em contextos 
específi cos.

A Resolução não apresenta fundamentos consistentes para subsidiar 
o campo da Educação Física nos avanços necessários aos debates acerca da 
formação, permeados por polêmicas e disputas que se intensifi caram desde 
a publicação da Resolução CNE/CES 07/2004. Ela assume e incorpora 
estruturalmente a fragmentação da formação em Licenciados e Bacharéis, 
ao mesmo tempo em que indica a possibilidade de dupla formação e a ne-
cessidade de articulação entre as formações específi cas. Assim, este debate 
tende a permanecer em voga, direcionando as refl exões sobre a formação 
em Educação Física, prejudicando o campo nos avanços necessários em 
relação à qualidade da formação e seus aspectos teóricos e epistemológicos. 
Aparentemente elaborada com a pretenciosa intenção de pacifi car o debate 
a esse respeito, o resultado fi nal foi um conjunto de proposições polêmicas 
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e de difícil interpretação, principalmente, em razão do escasso debate e do 
não protagonismo do próprio campo no processo de discussão e elaboração 
da proposta.
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Introdução

Em 40 anos de existência do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte 
(CBCE) o currículo da formação em Educação Física (EF) vem passando 
por reformas obrigatórias, estabelecidas por Diretrizes Nacionais defi nidas 
pela legislação que, por sua vez, vêm produzindo desafi os e apontamentos 
teórico-práticos a serem destacados e refl etidos. Assim, a formação profi s-
sional em EF tem sido uma das questões debatidas no ambiente acadêmico. 
Diante da dinâmica de demandas sociais, mas também da própria legislação 
que determina, em parte, como será tal formação, emergem questões com 
signifi cância para estudo. É o caso, por exemplo, da questão do currículo e 
de respectivos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP). 

Nos dias atuais, as formações em licenciatura e a conhecida como ba-
charelado em EF são oferecidas com projetos de currículo distintos. As dire-
trizes curriculares para elaboração ou reformulação do Curso de Graduação 
em EF estão pautadas na Resolução 07/04 e, no caso da formação em licen-
ciatura, é necessário apreciar as diretrizes instituídas na Resolução 01/02.

Em 2015, no entanto, as Diretrizes Curriculares instituídas na 
Resolução 01/02 passaram por modifi cações defi nidas na Resolução 02/15 
e no final de 2018 foram homologadas novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o curso de Graduação em EF, defi nidas na Resolução 06/18. 
Estas novas Diretrizes Curriculares instituem em seu artigo 5º “que a forma-
ção do graduado em EF terá ingresso único, destinado tanto ao bacharelado 
quanto à licenciatura” (BRASIL, 2018, s/p), o que possibilita pensar um 
currículo em EF a partir de uma formação única.

8
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No presente estudo, ora apresentado, trazemos em debate questões es-
pecífi cas e de relação com o currículo de formação superior em EF. Retratar 
tais questões possibilita realizar determinadas inferências que podem sub-
sidiar a construção e reformulação de PPP dos cursos de graduação em EF, 
já apontadas pela atual legislação. 

Procedimentos metodológicos

Com base na perspectiva histórico-crítica de estudo do currículo 
foram pautados procedimentos metodológicos para delinear a proposta do 
presente estudo. É de acordo com tal perspectiva de currículo que autores 
como Popkewitz (2010), Moreira (2003) e Silva (2002) baseiam suas refl e-
xões e propostas. Na realização do nosso estudo tomamos como referencial 
teórico fundamentos de Silva (2002) e também de Saviani (1999), especifi -
camente no debate e crítica à exacerbação da técnica, ou seja, o tecnicismo.

Os passos metodológicos utilizados foram a pesquisa bibliográfi ca e 
a pesquisa documental. A pesquisa bibliográfi ca é a que produz referências 
acadêmico-científi cas sobre o tema e pressupõe a consulta em fontes como 
livros e periódicos. Com esse levantamento é possível verifi car o debate 
presente na produção acadêmica sobre currículo e obter maior compreen-
são para captar signifi cados que emergem e estão presentes na dinâmica 
curricular. Já a pesquisa documental é a que torna possível o levantamento, 
a comparação e a confrontação de dados. A análise documental para Gil 
(2008, p.45) “vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento 
analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com o objetivo 
da pesquisa”. Nos tópicos seguintes apresentamos o desenvolvimento do 
nosso estudo.

Sobre o debate acadêmico no campo do currículo

Publicações que tratam sobre a questão curricular no campo edu-
cacional em variadas áreas têm mostrado certo consenso em apontar que 
a construção curricular obedece a uma dinâmica com debates e embates 
em torno da hegemonia e do poder. Construir um currículo não é um ato 
neutro. Tal consenso está materializado independentemente do nível ou 
disciplina/área envolvida, embora possa haver propósitos e sínteses conver-
gentes na construção curricular e na dinâmica docente da prática curricular 
(PALMA et al., 2010; HORN; GERMINARI, 2006).
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Outra questão presente em variadas publicações sobre a temática 
do currículo é a cultura, entendida tanto em sentido amplo, humanístico, 
universal; como em sentido estrito, particular, relativo, para caracterizar 
um grupo social ou comunidade (SANTOS et al., 2010; GIROUX, 2003; 
APPLE, 2000). 

Dessa forma, a escolha ideológica na delimitação do sentido da cul-
tura que é utilizado para pensar o currículo pode determinar uma com-
preensão da cultura com derivações epistemológicas. A ideologia pode estar 
aproximada, por exemplo, a uma tentativa de manutenção da hegemonia, 
atingindo os limites da sala de aula e cenários de aprendizagem da prática 
profi ssional (APPLE, 2006).

Na direta ou indireta relação com a formação e/ou intervenção profi s-
sional, a identidade curricular é outra questão que constitui de um conjunto 
de produções e pode ser visualizada de diversas formas em autores como 
Santomé (1998); Goodson (2008); Silva (2002); Alves (1992); Sacristán 
(1998); Lopes (2011) e Moreira (2001). Esse debate se faz presente tam-
bém no campo acadêmico da EF questionando a fragmentação da área em 
bacharelado e licenciatura (VENTURA, 2011); apresentando dados dos 
currículos das universidades (MARQUES et al., 2017); propondo subsídios 
teóricos para se pensar a reformulação curricular via identidade teórica ou 
via história da formação superior (AZEVEDO, 2016; AZEVEDO, 2013).

Já autores como Alves e Figueiredo (2015) discutem sobre o currí-
culo na EF e a repercussão da divisão do curso na formação; Barros (1995) 
destaca pontos positivos da divisão da formação em EF; Freitas e Scherer 
(2014) defendem que a conjuntura da formação profi ssional em EF serve 
para suprir as necessidades do mundo do trabalho.

O debate acadêmico sobre currículo relacionado ao campo educa-
cional é bastante ampliado, com uma vasta literatura publicada em livros 
e revistas científi cas datadas desde o início do século passado, como o livro 
de Dewey, intitulado Th e child and the curriculum, de 1902 (SILVA, 2002). 

De acordo com Giroux (1997), cabe analisar, por exemplo, questões 
que possibilitam sínteses e mediações que poderiam dar base de sustenta-
ção para a formação profi ssional, em uma visão gramsciana, de intelectuais 
orgânicos vinculados não só à classe dominante, mas também à classe tra-
balhadora. Nesses termos, tanto nos documentos legais prescritivos como 
na proposta de currículo elaborada para a formação profi ssional desses 
intelectuais, consideramos ser possível encontrar espaços para oposição e 
resistência à ordem dominante. Assim, nessa perspectiva apresentada por 
Giroux (1997), cabe compreender sobre aspectos da proposta de formação 
humana de relação com o currículo e trazidas em PPP.
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Currículo e formação humana

O processo educacional foi infl uenciado por diferentes concepções 
e correntes pedagógicas, difundidas ao longo do tempo. Dentre essas con-
cepções, Saviani (1999) discorre sobre as correntes pedagógicas difundidas 
que infl uenciaram o contexto da instituição escolar ao longo do século XX. 
De acordo com o autor, a pedagogia tradicional assume uma concepção na 
perspectiva de integrar todos os indivíduos à ordem social vigente, tendo o 
professor como centro do processo ensino-aprendizagem. A pedagogia nova 
faz críticas à escola tradicional e tem o estudante como centro do processo 
ensino-aprendizagem, mas propõe uma adequação do indivíduo ao meio, 
em vez de um questionamento para um rompimento com a ordem social 
vigente. A pedagogia tecnicista também segue a tendência liberal tradicional 
e objetiva o aperfeiçoamento da ordem social vigente, de forma a qualifi car 
indivíduos, tornando-os competentes para atender a demanda do mercado 
de trabalho sem se importar com as mudanças sociais. Já com a pedagogia 
crítico-reprodutivista não se acredita na possibilidade de superação da lógica 
capitalista através do sistema educacional, pois a escola é vista como um 
instrumento de luta burguesa contra o proletariado. Então nessa pedagogia 
não há mobilização dos alunos a entender a importância da luta de classes.

Essas pedagogias são denominadas por Saviani (1999) de concepções 
não críticas na Educação e em oposição a elas o autor propõe a pedagogia 
histórico-crítica, na qual traz uma proposta de educação que visa a necessi-
dade de romper e superar o modo de produção capitalista. Com essa peda-
gogia cabe propor uma formação humana aos indivíduos de modo que se 
possa compreender suas possibilidades nos campos da educação, da saúde, 
do lazer, do trabalho, bem como nas relações sociais com outros indivíduos. 

As concepções de pedagogias são difundidas na Educação Básica ou 
no Ensino Superior a partir dos conteúdos, dos objetivos e das propostas de 
formação que estão inseridas e organizadas na forma de currículo do curso 
e se expressa através do seu PPP. 

A palavra currículo foi incorporada ao sistema educacional e é com-
preendida como sendo um conhecimento escolar e uma experiência de 
aprendizagem. O currículo carrega consigo diversas particularidades da 
sociedade em que se insere, pois é infl uenciado diretamente pelos aspectos 
culturais, políticos e do sistema educacional vigente. Nele encontramos um 
espaço político, no qual existe a possibilidade de luta contra a hegemonia 
ou a possibilidade de as classes dominantes continuarem a segregar a desi-
gualdade social e a opressão das minorias (GOODSON, 2008). 
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De acordo com Silva (2002), na área de conhecimento do currículo, 
Dewey, Bobbitt, Apple e Giroux são alguns dos autores que contribuíram 
para as refl exões sobre os elementos teóricos pedagógicos presentes na prá-
tica docente curricular e que constitui da perspectiva de formação humana 
proposta com essa prática.

A formação humana é o que diferencia os seres humanos dos demais 
seres vivos, pois nela há capacidade humana de transformar a natureza, criar 
a cultura e as condições de superar as barreiras das necessidades biológicas. 
Ao suprirmos essas necessidades básicas, novas necessidades são criadas e 
com o tempo se tornam mais complexas no desenvolvimento histórico 
do gênero humano, formando o que chamamos de sociedade (DUARTE, 
2013).

De acordo com Silva (2011), é possível considerar em propostas 
pedagógicas contidas nos currículos uma perspectiva de formação humana 
unilateral – fragmentada e alienada, essencial para a manutenção do projeto 
histórico capitalista – e outra omnilateral, defendendo uma ruptura ampla 
com o projeto capitalista rumo ao projeto histórico socialista. Nesse senti-
do, as pedagogias não críticas em Educação discutidas por Saviani (1999) 
propõem uma formação mais aproximada da perspectiva unilateral. Com 
base na pedagogia tecnicista, por exemplo, propõe-se uma reordenação do 
processo educativo de modo a transferir para o trabalho pedagógico a ló-
gica da objetividade, efi ciência, racionalidade e produtividade exigida no 
trabalho fabril. 

Das teorias de currículo existentes, denominadas como tradicional, 
crítica e pós-crítica, é a teoria crítica que propõe fundamentos na perspectiva 
de superação da pedagogia tecnicista, representada por autores de diferentes 
matrizes teórico-epistemológicas. Na sequência, trazemos um panorama 
sobre essas teorias, com destaque para a teoria crítica.

As teorias de currículo

A palavra currículo − emergindo como conceito − passou a ser retra-
tada no contexto educacional com o processo de escolarização de massas, 
no fi nal do século XIX, desencadeado nos Estados Unidos (GOODSON, 
2008). O surgimento das teorias sobre currículo pode estar associado a tal 
contexto, pois o processo de industrialização e os consequentes movimentos 
de imigração e urbanização levaram um signifi cativo número de educado-
res dedicarem-se a esse tema. Segundo Moreira e Silva (2009), as teorias 
de currículo eram produzidas nessa época de modo a controlar e planejar 
cientifi camente as atividades pedagógicas.
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As teorias de currículo existentes retratam sobre essas e outras ques-
tões relacionadas a currículo. A teoria de currículo caracterizada como tradi-
cional considera como já dadas respostas a questões sobre ‘qual’ e ‘por que’ 
determinado conhecimento deve ser ensinado, aceitando o status quo de ser 
estruturado por questões técnicas e tendo como centro da preocupação a 
questão da organização. Caracteriza-se como pretensamente neutra, cien-
tífi ca e desinteressada. Já as teorias críticas e pós-críticas, embora com fi ns 
diversos, buscam refl etir sobre o porquê e quais interesses estão envolvidos 
na seleção do conhecimento a ser abordado, preocupando-se em identifi car 
e mediar às relações de saber, identidade e poder (SILVA, 2002).

São vários os autores que representam a literatura tradicional, crítica 
e pós-crítica de currículo, retratando e demarcando assim uma forma de 
pensar, defi nir e revelar o signifi cado de currículo. O marco do surgimento 
da literatura tradicional de currículo foi a publicação, em 1918, do livro Th e 
curriculum, de Bobbitt; embora, em 1902, Dewey tenha publicado Th e child 
and the curriculum, com uma vertente considerada mais progressista que a 
de Bobbitt. Mas, para Silva (2002), foi o pensamento de Bobbitt que mais 
infl uenciou o campo de estudo sobre currículo. Os objetivos e resultados 
a serem alcançados a partir de um currículo aproximado dessas referências 
teóricas devem ser traçados visando efi ciência e precisão, a partir de padrões 
preestabelecidos. A publicação do livro de Tyler, em 1949, consolida essa 
perspectiva de Bobbitt, embora inclua a fi losofi a e a sociedade como obje-
tivos a serem também contemplados no pensamento curricular. 

Já a teoria crítica de currículo, mais tarde com desdobramento para 
teoria pós-crítica, ocorre a partir do fi nal dos anos 1960 com os movimen-
tos de resistência e oposição em vários países à compreensão de currículo 
somente pelos aspectos técnico e administrativo. Nos anos 1970, destaque 
para os seguintes autores: Althusser, Bourdieu, Passeron e Freire, retratando 
temas mais gerais sobre educação e de implicações importantes na teorização 
específi ca de currículo visto que se constituiu no fundamento da teorização 
educacional crítica desenvolvida nos anos subsequentes, com infl uência até 
os dias atuais, inclusive no Brasil (SILVA, 2002). 

Ainda nos anos 1970, mas retratando temas mais centrados em 
questões curriculares, a partir da sociologia, se destacam a publicação do 
primeiro volume de um total de três, de Class, Codes and Control, de Basil 
Bernstein e de Knowledge and Control: new directions for the sociology of edu-
cation, de Young – obra que marca o início da sua liderança diante do im-
portante movimento crítico denominado de Nova Sociologia da Educação 
(NSE) desenvolvido na Inglaterra. William Pinar e Madeleine Grumet são 
expoentes dessa época de outro movimento crítico denominado Movimento 
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de Reconceptualização, também centrado em questões curriculares. Uma 
teoria crítica mais centrada em questões curriculares pode ser encontrada 
em publicações de Apple, em 1979 e de Giroux, em 1981 (SILVA, 2002).

Giroux (1992; 1997), em publicações posteriores, nos fornece uma 
base teórica específi ca para discutir sobre o papel do professor na sociedade. 
Tais referências trazem uma tipologia do papel social do professor levantan-
do questões de relação com a formação; que é proposta por um currículo 
prescrito formalmente e que se constitui no denominado PPP de curso. O 
professor tem sido reduzido ao nível de um escriturário, executor de ordens 
educacionais burocráticas e a de um técnico especializado que, no caso do 
ensino superior, vai promover formações profi ssionais nesta mesma lógica.

A Teoria Crítica do Currículo deve ser entendida como um movi-
mento de problematização constante, pois assim novas questões vão sendo 
apontadas e discutidas ou rediscutidas, tomando como matriz as preocu-
pações fundantes ligadas à emancipação humana.

Na área de EF, por exemplo, no início dos anos 1990, um Coletivo 
de Autores (1992) propôs uma nova forma de pensar o currículo escolar, 
através da concepção de currículo ampliada. A ideia era vincular a teoria ge-
ral do conhecimento com a psicologia cognitiva, fundamentando de forma 
cientifi ca a refl exão e a prática pedagógica que se desenvolvem no processo 
escolar. Para os autores, o currículo representaria o trajeto do homem na 
busca do conhecimento científi co selecionado pela escola, em confronto 
com o saber trazido do seu cotidiano “e de outras referências do pensamen-
to humano: a ideologia, as atividades dos alunos, as relações sociais, entre 
outras” (p. 28).

O Coletivo de Autores (1992) ao se referir à instituição de ensino en-
tende que a mesma não desenvolve conhecimento cientifi co, pelo contrário, 
ela se apropria desses conhecimentos dando tratamento metodológico para 
tornar compreensível para os alunos. Isso só é possível através do currículo 
que, organizado sobre esses conhecimentos, tem por objetivo a refl exão do 
aluno. Assim, o currículo comprometido com os interesses das camadas 
populares tem que ser capaz de dar conta da refl exão pedagógica ampliada, 
tendo como eixo a “constatação, a interpretação, a compreensão e a expli-
cação da realidade social complexa e contraditória (p. 30)”. Dessa forma, 
podemos considerar que na concepção de currículo ampliado, “o currículo 
é o conjunto de atividades nucleares distribuídas no espaço e no tempo da 
escola para cuja existência, não basta apenas o saber sistematizado” (p. 31).

A contribuição desse Coletivo de Autores mostrou-se relevante na 
área da EF, a ponto de, ainda nos dias atuais, infl uenciar e estar presente em-
basando o pensar e o fazer curricular de professores nas escolas e universida-



144

Ângela Celeste Barreto de Azevedo - Leon Ramyssés Vieira Dias

des do Brasil. Atualmente, a concepção de Currículo Ampliado vem sendo 
tema de referência em debate sobre processo de reformulação curricular da 
formação superior em EF, no qual predomina uma base teórico-prática de 
pensar currículo caracteristicamente tradicional e tecnicista (AZEVEDO, 
2013); tal como parece ocorrer em outras formações de nível superior e nos 
outros níveis de ensino do sistema educacional brasileiro.

Segundo Azevedo (2013), os cursos de graduação em EF não apre-
sentam um PPP elaborado a partir de determinações da política curricular 
vigente, quiçá, pautados em referências advindas com a teoria de currículo 
difundidas, por autores como Silva (2002), Goodson (2008), Popekwitz 
(2010), Santomé (1998) e Giroux (1997). Mas, é preciso considerar que 
a elaboração do PPP no ensino formal passou a ser obrigatória somente 
a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 
1996 e na formação superior em EF tal obrigatoriedade se efetivou com a 
legislação de 2002 e 2004. 

A legislação é outro aspecto de relevância na relação com o currícu-
lo. Desse modo, apresentamos abaixo como a legislação está intimamente 
relacionada e orientando a construção curricular no campo da formação 
superior em EF desde os anos 1980.

A legislação e o currículo do curso de graduação em educação física

Com a promulgação da LDBEN – Lei nº 9394, em 20 de dezembro 
de 1996, foi promovida uma série de decretos-leis, pareceres e resoluções 
com diretrizes curriculares a serviço de uma grande reforma educacional 
brasileira que vieram facilitar o processo de aplicação de políticas públicas 
conforme orientações de organismos multilaterais (SOARES, 2000). 

Tal legislação, em vigor, tornou obrigatória a todos os cursos de gra-
duação que a formação oferecida fosse prescrita a partir de PPP orientados 
por Diretrizes Curriculares Nacionais, estabelecidas na forma de Resolução. 
Desse modo, o curso de graduação em EF teve suas Diretrizes pautadas na 
Resolução 07/04, na qual consta a recomendação de apreciar a Resolução 
01/02 – que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de 
Professores da Educação Básica – no caso da formação do licenciado em EF. 
De acordo com esta Resolução 01/02, as então formações em licenciatura e 
bacharelado teriam que ser ofertadas a partir de distintos PPP. 



145

Capítulo 8 – Currículo e formação profi ssional em educação física: apontamentos teóricos
 

Nesses 40 anos de CBCE, a formação em EF no Brasil passou por 
mudanças signifi cativas. Quando da criação do CBCE, estava iniciando 
uma discussão nacional para uma reforma do currículo do curso de EF 
que culminou em 1987 na Resolução 03/87 que introduziu a formação em 
bacharelado. Até então, existia somente a formação em licenciatura em EF. 

A Resolução 03/87 surgiu a partir de uma ampla discussão que ocor-
reu no período de nove anos, por iniciativa da Secretaria de EF e Desportos 
do Ministério de Educação e Cultura (SEED-MEC), e contou com a par-
ticipação de diretores, coordenadores, professores e estudantes de escolas 
de EF do país. Nessa discussão mais ampla, a proposta do bacharelado 
não foi debatida porque foi rejeitada qualquer tentativa de fragmentação 
da área logo no início das discussões (AZEVEDO, 2013). De acordo com 
Ventura (2011), a divisão do curso de fato contribuiu para uma formação 
fragmentada e aligeirada na prescrição e prática curricular em EF, dentre 
outras questões.

Até a promulgação da Resolução 03/87, a formação superior em EF 
era oferecida somente na proposta de licenciatura e habilitava o formado 
para atuação tanto no campo escolar como não escolar. Com essa Resolução, 
as Instituições de Ensino Superior (IES) poderiam optar por oferecer o 
curso de EF em licenciatura e/ou bacharelado. Ou seja, a partir de uma 
matriz curricular comum de disciplinas às duas formações ou com matrizes 
curriculares e integralizações distintas para cada formação. 

Conforme pode ser visto em Azevedo (2013), na época, a maioria 
das IES públicas optou por continuar oferecendo somente a formação em 
licenciatura. Uma exceção foi a UFRJ, que ofereceu as duas formações em 
cursos e ingressos distintos. Já a maioria das universidades particulares optou 
por oferecer as duas formações juntas, em um mesmo curso e com o mesmo 
tempo de integralização de IES que ofereciam somente uma formação. 

Tal contexto perdurou até 2002, quando surge a já referida Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica, 
prescrita na Resolução 01/02. Esta Resolução modifi cou o cenário para os 
cursos de licenciatura, dando a eles identidade própria, de forma que não 
se confundam com os cursos de bacharelado ou a formação 3+1, na qual se 
cursa, por exemplo, três anos de formação comum e um ano de bacharelado 
ou licenciatura. Com essa nova diretriz curricular os cursos de licenciatura 
e bacharelado em EF deveriam ser oferecidos com PPP distintos. 

A tensão no campo de atuação se aprofunda com as tentativas de 
impedir o professor licenciado em EF de atuar no campo não escolar, geral-
mente provocadas por interferência do Conselho Federal de EF. Este con-
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texto acabou por gerar muitas ações judiciais e consultas ao Ministério de 
Educação e Cultura (MEC) sobre defi nições relativas ao campo de atuação 
profi ssional do professor licenciado para além da área escolar.

Somado a esses fatos, em julho de 2015, foi homologada a Resolução 
02/15 que instituiu novas Diretrizes Curriculares para o Curso de Formação 
de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2015). Diante desse cenário, 
deu início um período de debates - compreendido entre os anos de 2015 e 
meados de 2016 - sobre as mudanças das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Curso de Graduação em EF no Brasil. Assim, ocorreram audiên-
cias públicas e encontros em algumas cidades do Brasil com a participação 
de Conselheiro(s) do Conselho Nacional de Educação (CNE); diretores, 
coordenadores, professores e estudantes de Escolas de EF; representantes 
de entidades, instituições públicas e privadas. A pauta em debate era sobre 
a possibilidade de se promover a unifi cação do currículo do curso de EF 
instituídas pela legislação na forma de Resolução. Uma minuta de Resolução 
com esta proposta foi apresentada pelo CNE para discussão e fragmentou 
opiniões entre aqueles que defendiam a manutenção da divisão da formação 
em licenciatura e bacharelado e aqueles que defendiam a formação única.

Após a crise política em 2016, com a saída de Dilma Rousseff  da 
presidência nada mais se discutiu a respeito dessa questão do currículo de EF 
até 3 de outubro de 2018, quando foi defi nida uma proposta de Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o curso superior de EF do Brasil, homologada 
na Resolução 06/18, de 14 de dezembro de 2018 (BRASIL, 2018). De 
acordo com esta Resolução, a formação em EF se mantém dividida em 
licenciatura e bacharelado, mas no seu artigo 5º estabelece que seja único 
o ingresso na graduação em EF. 

Ainda são muitas as dúvidas a serem dirimidas no processo de im-
plementação dessas Diretrizes Nacionais para o curso de Graduação em EF. 
Todo esse contexto apresentado vem causando perplexidade e muita indig-
nação em boa parte da comunidade acadêmica nos primeiros meses do ano 
de 2018. É preciso considerar que Diretrizes Curriculares são documentos 
prescritivos de regulação e controle, mas que permitem possibilidades de 
oposição e resistência à ordem dominante conforme nos afi rmou Giroux 
(1997). 

Nem sempre se alcança os resultados que se esperam das leis, a exi-
gência de elaboração do PPP pela LDBEN foi importante para o debate 
sobre currículo no Brasil. Para o currículo do curso de Graduação em EF, 
especialmente, trouxe um avanço na perspectiva de formação trazida desde a 
criação, nos anos 1930, porque trouxe pressupostos para pensar a formação 
não somente a partir de um rol de disciplinas, dentre outros fatores. 
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Anterior à Resolução 01/02 é pressuposto que a prescrição curricular 
dos cursos de Graduação em EF no Brasil, em sua maioria, se constituía 
somente de um rol de disciplinas, com ementários e bibliografi as corres-
pondentes – atualmente, defi nida como Matriz Curricular –, estabelecida 
após um breve histórico institucional. 

Um levantamento de dados que realizamos em 2016 no total de 53 
Universidades públicas federais do Brasil, demonstrou que os Cursos de 
Graduação em EF propõem uma Matriz Curricular constituída de discipli-
nas isoladas, distribuídas e dispostas com conteúdos muito próximos do mo-
delo tradicional e tecnicista, demarcados pela teoria tradicional e pedagogias 
não críticas de currículo apresentadas, respectivamente, por Silva (2002) e 
Saviani (1999). Com isso, a proposta de homem e de sociedade que é veicu-
lada, predominantemente, atende à ordem e interesses econômicos a partir 
de um currículo que se estruturou como forma de aperfeiçoar a produção da 
sociedade capitalista, trazendo saberes fragmentados e alienados. Vale notar 
que, apesar do avanço alcançado com a exigência de elaboração do PPP, é 
preciso romper com a herança histórica de pensar e fazer currículo em EF.

Reordenamento e atualização de ementas e bibliografi a do rol de dis-
ciplinas não garantem uma reformulação do pensamento e, principalmente, 
do fazer curricular. Embora estejam presentes possibilidades de um pensar e 
um fazer diferente na prática de currículo é difícil construir uma proposta 
curricular na qual se pense a formação para além de um rol de disciplinas 
e do cunho técnico-biológico, dada essa herança histórica que prevalece.

Com base na produção de conhecimento que retrata a teoria crítica 
de currículo, compreende-se, por exemplo, que o currículo prescrito seria 
composto com propósitos de atender vertentes de controle, regulação e 
poder. Popkewitz (2010) visualiza o currículo produzindo dois diferentes 
níveis de regulação: estabelece e seleciona o conhecimento mais válido e 
também estabelece como será a transmissão deste conhecimento; que regras 
e padrões o direcionarão.

Conclusão

Diante do exposto, no contexto das mudanças estabelecidas pela 
legislação atual somada ao permanente e dinâmico processo de discussão 
sobre currículo, cabe destacar o seguinte:

1- É válido considerar que o Projeto de Currículo de um curso deve 
ser uma construção de um coletivo constituído dos sujeitos que 
compõem a comunidade acadêmica/institucional deste curso. Isso 
equivale dizer que representantes dos segmentos docente, discente 



148

Ângela Celeste Barreto de Azevedo - Leon Ramyssés Vieira Dias

e técnico administrativo devem propor demandas, interesses, ideias 
retiradas de quem representa e não as suas próprias. Para tanto, 
propostas de estudo e debate com fundamentação teórica curri-
cular devem ser promovidas de modo a obter a participação dos 
sujeitos dos segmentos que constituem da comunidade institucio-
nal e, assim, garantir a elaboração de um PPP mais coletivamente 
representativo; 

2- Em processos de construção e reformulação curricular deve ser 
proposto um referencial teórico pautado na teoria crítica de cur-
rículo, como nos esclarece Silva (2002). Tal referência possibilita 
a construção de PPP em EF no qual o rol de disciplinas proposto 
venha atender à formação que se deseja promover. Nesta perspecti-
va de currículo, cabe discutir primeiro qual a proposta de homem e 
de sociedade que se deseja alcançar com a formação que se pretende 
oferecer para depois elencar e produzir o arranjo metodológico com 
o rol de disciplinas para esse fi m;

3- É necessário tratar o conhecimento técnico-prático com funda-
mento das Ciências Humanas na formação em EF. O professor 
de EF que não detém como igualmente importante o fundamen-
to advindo das ciências humanas torna-se um técnico sem crité-
rio teórico-metodológico de formação humana para orientar sua 
prática profi ssional. Pensar, por exemplo, arranjos metodológicos 
com disciplinas que retratam esse fundamento, perpassando todo 
o currículo, pode ter uma representação bastante signifi cativa na 
formação do professor de EF. Cabe considerar que, para além de 
um bom profi ssional, tecnicamente preparado, está se formando 
um ser humano para atender outros seres humanos. Tal base de 
formação humana no campo acadêmico-científi co só pode ser fun-
damentada pelas ciências humanas;

4- São muitos os limites a serem enfrentados para promover propos-
tas de currículo baseadas na teoria crítica de currículo, tanto para 
promover a prescrição quanto e, talvez com mais limites ainda, para 
promover a prática curricular. Na elaboração de qualquer proje-
to é necessário ter pessoas (especialmente professores) dispostas e 
preparadas a construí-lo e desenvolvê-lo. No caso da formação em 
EF, dada a tradição de privilegiar o conhecimento técnico-prático 
em detrimento do conhecimento advindo das ciências humanas, 
o professor da formação inicial reproduz o modelo no qual foi 
formado e promove no fazer docente uma prática pedagógica na 
perspectiva tecnicista apontada por Saviani (1999). Vale dizer que 
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essa não é uma ocorrência somente na prática docente em EF, o 
que não justifi ca deixar de buscar possibilidades de superação de 
uma atuação docente baseada em tal perspectiva.

No presente estudo, longe de esgotar o debate sobre currículo e for-
mação superior em EF, buscamos trazer alguns apontamentos teóricos que 
podem subsidiar processos de construção do PPP ou reforma curricular do 
curso de Graduação em EF, como a estabelecida pela legislação atual.
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Emerson Duarte Monte

Introdução 

No ano de 2019, completam-se oito décadas da promulgação da pri-
meira legislação, de caráter nacional, que fi xou um padrão para a Formação 
Profi ssional daqueles que atuariam com a Educação Física e Desportos no 
país. Trata-se do Decreto-Lei n. 1.212, de 17 de abril de 1939, que, além 
de criar, na então Universidade do Brasil, a Escola Nacional de Educação 
Física e Desportos, estabeleceu critérios para a organização dos cursos, re-
gulamentou o regime escolar e o perfi l dos candidatos, bem como defi niu 
as prerrogativas conferidas à diplomação (BRASIL, 1939).

Se até a transição para os anos 80 persistia, no âmbito dos dispositi-
vos normativos, a primazia do diploma de Licenciado em Educação Física 
como exigência para o exercício da função de Professor de Educação Física 
nos estabelecimentos de ensino e também, como requisito à matrícula e 
obtenção do título de Técnico Desportivo, a chegada desta nova década 
materializou a intensifi cação dos questionamentos acerca desta perspectiva 
de formação profi ssional. 

De acordo com o Parecer n. 215, de 11 de março de 1987, aprova-
do pelo então Conselho Federal de Educação (CFE), entendia-se, naquele 
contexto, que as recomendações e conclusões expressas nas normatizações 
vigentes não estavam mais em consonância com as demandas profi ssionais.

9
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[...] tanto sob o ponto de vista didático-pedagógico (graduação a ní-
vel de licenciatura com apenas três anos de duração e um mínimo de 
1800 horas/aulas) como quanto ao nível de sua habilitação técnica 
propriamente dita (a possibilidade da titulação do chamado Técnico 
Desportivo ser obtida simultaneamente com a licenciatura, apenas com 
o acréscimo de mais duas matérias selecionadas na lista dos desportos 
oferecidos pela Escola e, principalmente, a completa omissão no que 
se refere ao Bacharelado). (BRASIL, 1987a, p. 10, grifo dos autores). 

Com base nessa caracterização, a decisão ofi cial foi pelo deslocamento 
da titulação de Técnico Desportivo para a pós-graduação, em nível de espe-
cialização, creditando aos cursos de graduação em Educação Física conferir 
os títulos de Bacharel e/ou Licenciado em Educação Física, de modo a com-
patibilizar o currículo às peculiaridades regionais, ao contexto institucional 
e aos interesses e necessidades da comunidade escolar (BRASIL, 1987a). 

Frente ao processo de institucionalização do Bacharelado em 
Educação Física, possibilidade de formação que passaria a coexistir com a 
tradicional formação em Licenciatura, defl agrou-se, provavelmente, a pau-
ta de maior controvérsia na área dos últimos 30 anos, a saber: a questão 
sobre qual a concepção de formação e o perfi l acadêmico-profi ssional que 
deveriam orientar a intervenção dos egressos dos cursos de graduação em 
Educação Física.

De modo pioneiro, Faria Junior (1987) caracterizou os primeiros 
argumentos e formas de organização daqueles que defendiam a perspectiva 
da formação de um professor de Educação Física “generalista”, tido como 
um profi ssional formado sob uma perspectiva humanística, em Licenciatura 
Plena, com atuação em sistemas de educação formais e não formais, versus 
àqueles que interviam em favor de uma concepção “especialista”, que seria 
formado sob uma ótica pragmática e tecnicista, em Bacharelado ou habili-
tação específi ca, a dedicar-se a um ramo da Educação Física.

Tal embate ganhou tamanho protagonismo, que passou a ocupar não 
apenas os principais fóruns da área, mas recentemente as diversas instâncias 
do sistema judiciário brasileiro, notadamente em função das interpretações 
das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação 
em Educação Física estabelecidas por meio da Resolução n. 7, de 31 de 
março de 2004, do Conselho Nacional de Educação (CNE), Câmara de 
Educação Superior (CES). (BRASIL, 2011a). 

Embora desde 2005, a CNE/CES – órgão responsável por delibe-
rar sobre as diretrizes curriculares para os cursos de graduação e analisar 
questões relativas à aplicação da legislação referente à educação superior 
(BRASIL, 1995) –, tenha começado a lidar com o persistente questiona-
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mento acerca das possibilidades de Formação Profi ssional em Educação 
Física e os campos de atuação propiciados por elas (BRASIL, 2005), apenas, 
em 2011, esta Câmara instaurou o Processo n. 23001.000030/2011-72, 
aprovando a primeira comissão para apreciar a indicação referente à revisão 
do texto das DCN para o curso de graduação em Educação Física (BRASIL, 
2011a).

Entre idas e vindas, somado à diversas recomposições da comissão 
(BRASIL, 2017) e à veiculação de uma minuta de projeto de Resolução 
que propunha a extinção dos cursos de Bacharelado em Educação Física 
(BRASIL, 2015), a aprovação das novas DCN do curso de graduação em 
Educação Física só se confi rmou com o Parecer CNE/CES n. 584, de 3 de 
outubro de 2018 (BRASIL, 2018a), e sua consequente Resolução CNE/
CES n. 6, de 18 de dezembro de 2018 (BRASIL, 2018b). 

Portanto, diante desta recente reconfi guração dos marcos normativos 
da formação em Educação Física, os quais têm gerado historicamente um 
amplo debate sobre os seus limites e possibilidades, cabe reiterar a neces-
sidade de questionarmos as principais modifi cações ensejadas por estes, 
principalmente no que se refere ao projeto de formação e o perfi l profi ssio-
nal confi gurado, assim como as presumíveis implicações para a interven-
ção dos profi ssionais egressos. De posse de tal caracterização, será possível 
discutirmos alternativas, diante da correlação de forças instaladas, que vão 
ao encontro da luta histórica por uma concepção de formação generalista/
ampliada em Educação Física.

Nesse sentido, a exposição deste estudo inicia com uma síntese dos 
fundamentos que distinguem os principais projetos formativos em dispu-
ta nas três últimas décadas. Em seguida, analisam-se as novas referências 
normativas para os cursos de graduação em Educação Física, com o pro-
pósito de evidenciar o projeto de formação subjacente. Por fi m, volta-se à 
apresentação de evidências que denotam a validade de uma formação, de 
caráter generalista/ampliado, para aqueles que dependem exclusivamente 
do seu próprio labor. 

Os projetos de formação em disputa nas três últimas décadas 

Como demonstra o Parecer CFE n. 215/1987, ainda que as refl e-
xões em torno dos problemas que envolviam os parâmetros fi xados pela 
Resolução CFE n. 69, de 02 de dezembro de 1969, estivessem em curso 
desde 1978, os registros indicam que, em 1986, já em fase avançada de 
elaboração da proposta de formação substitutiva, em face da consulta rea-
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lizada junto aos 96 cursos de Educação Física em funcionamento no país, 
apenas duas manifestações, das 40 recebidas pelo grupo de trabalho do CFE, 
referiram-se ao curso de Bacharelado (BRASIL, 1987a).

Contudo, como evidencia Tojal (1989), várias investidas em prol da 
institucionalização do Bacharelado em Educação Física foram viabilizadas 
em curto período de tempo sob o comando das Escolas de Educação Física 
do Estado de São Paulo. As ações envolveram manifestações em sessões 
plenárias do CFE, convocação de reuniões entre as Escolas de Educação 
Física e, essencialmente, a elaboração de documentos dirigidos ao relator 
do Parecer no âmbito do CFE. Somado a isso, Taff arel (1993) destaca a 
infl uência decisiva das teses defendidas no interior da Escola de Educação 
Física da Universidade de São Paulo (ESEF/USP), em especial, aquelas 
elaboradas por Oliveira (1988), sobre a defi nição do CFE para a formação 
profi ssional em Educação Física.

Consequentemente, em poucos meses, como demonstra Tojal 
(1989), a proposta de Bacharelado em Educação Física não apenas ingres-
sou no rol de cogitações do relator e grupo de trabalho do CFE, como foi 
incorporada ao Parecer e à Resolução que tratavam, inicialmente, do curso 
de Licenciatura em Educação Física, aprovada em 11 de março de 1987, 
por unanimidade, no Plenário do CFE, e, posteriormente, homologada na 
forma da Resolução CFE n. 3, de 16 de junho de 1987, a qual fi xou “os 
mínimos de conteúdo e duração a serem observados nos cursos de gradua-
ção em Educação Física (Bacharelado e/ou Licenciatura Plena)” (BRASIL, 
1987b).

Chama-se atenção, nesse marco histórico de reformulação dos dispo-
sitivos normativos da formação em Educação Física com a introdução, mal-
grado o relativo ineditismo, do Bacharelado, para o gérmen dessa enfática 
defesa de parte dos intelectuais da área. Nozaki (2004, p. 180) dá indicativos 
dessa tática adotada ao correlacionar com as ações para Regulamentar a 
Profi ssão de Educação Física. Nessa direção, o autor destaca a realização na 
cidade do Rio de Janeiro, em 1972, do III Encontro de Educação Física, or-
ganizado pela Associação dos Professores de Educação Física da Guanabara, 
em que foi debatido, dentre outros eixos, os “Conselhos Regionais e Federal 
dos Titulados em Educação Física e Desportos”.

Nozaki (2004) salienta o uso do termo “Titulados” para diferenciar 
de Professores e, dessa forma, justifi car a existência de uma outra Profi ssão. 
O principal empecilho, a essa altura, para Regulamentar a Profi ssão de 
Educação Física, incidia sobre a já regulamentada profi ssão de Professor. 
Portanto, a diferenciação precisaria existir desde a formação, vindo a calhar 
com a introdução do Bacharelado.
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Aditado a isso, Faria Junior (1987) argumenta que a defesa do pro-
fi ssional especializado, distinto do Licenciado, que se expressou sob a de-
nominação do Bacharel em Educação Física, atendia, naquele contexto, às 
necessidades urbanas, de cidades de grande e médio porte, indicadas por 
pesquisas, com amostras não representativas sobre mercado de trabalho, que 
incorreria no esfacelamento da profi ssão, na constituição de agrupamentos 
corporativistas e no fortalecimento da visão do profi ssional de Educação 
Física como técnico. Em síntese, de acordo com o autor, seria inapropria-
da a utilização da terminologia bacharelado “para um profi ssional que vai 
exercer o magistério (ainda que não nas escolas de 1º e 2º graus) em clubes, 
academias e instituições afi ns, condomínios, etc. Parece-nos que é justa-
mente aí que se precisa cada vez mais do licenciado, do educador” (FARIA 
JUNIOR, 1987, p. 29).

Dessa forma, conforme sugere Nozaki (2004), a falta de legitimida-
de do Bacharelado em Educação Física, somada a falta de clareza dos seus 
pressupostos, implicou em uma baixa adesão desta possibilidade formativa 
pelas Instituições de Ensino Superior (IES), visto que passados oito anos da 
aprovação da referida Resolução CFE n. 03/1987, a pesquisa de Quelhas 
(2003 apud NOZAKI, 2004) identifi cou que apenas cinco cursos de gra-
duação, dos 128 existentes no país, eram de Bacharelado. 

Contudo, na segunda metade da década de 1990, com a reabertura 
do processo de discussão das normas orientadoras dos cursos de gradua-
ção em Educação Física, por ocasião da determinação legal em relação à 
substituição da fi xação detalhada de um currículo mínimo por Diretrizes 
Curriculares, retomou-se, de modo agudizado, o embate de perspectivas 
antagônicas para a formação em Educação Física. Diferentemente do ime-
diatismo de outras áreas profi ssionais na defi nição dos seus novos dispositi-
vos ofi ciais orientadores, o processo de discussão na Educação Física durou, 
aproximadamente, seis anos, levando em consideração a composição da 
primeira comissão de especialistas responsável por coordenar os trabalhos, 
em 1998, até o seu desfecho por meio da aprovação do Parecer CNE/CES 
n. 58, de 18 de fevereiro de 2004 (BRASIL, 2004a), e sua consequente 
Resolução CNE/CES n. 7/2004 (BRASIL, 2004b).

Nessa oportunidade, ganhou destaque a atuação do Sistema for-
mado pelo Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) e seus res-
pectivos Conselhos Regionais de Educação Física (CREFs), já constituído 
como o “organizador da mercantilização do campo da Educação Física” 
(GAWRYSZEWSKI, 2008, p. 3), logo, grande interessado na garantia de 
uma formação específi ca para o propalado mercado do fi tness, o Bacharel 
em Educação Física. 
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Com forte ingerência nos atos administrativos governamentais di-
recionados à política educacional, o Sistema CONFEF/CREFs além de 
dominar os trâmites institucionais de aprovação das DCN conseguiu sujei-
tar notáveis entidades e intelectuais progressistas da área ao seu projeto de 
formação, naquilo que fi cou conhecido inusitadamente como o “consenso 
possível”.

Ao submeter à crítica os parâmetros teórico-metodológicos orienta-
dores das DCN aprovadas pelo Parecer CNE/CES n. 58/2004 e Resolução 
CNE/CES n. 7/2004, Brito Neto et al. (2011) assinalou que a opção por 
uma concepção de Educação Física voltada à promoção da saúde, bem como 
a recorrente utilização da expressão movimento humano não consideravam 
as relações sociais de produção da existência humana, o que aproximava tal 
formulação das “teorias educacionais não críticas” (SAVIANI, 2003). Além 
disso, o predomínio da pedagogia das competências e o pragmatismo da 
suposta indissociabilidade teoria e prática foram caracterizados como for-
mas de subsunção da educação à sociabilidade capitalista. Por fi m, o estudo 
também examinou a ambiguidade no que se refere à ausência de referências 
ao termo Bacharelado em Educação Física em favor da expressão graduação. 

Diante de um contexto de insatisfação, dúvidas e imprecisões sobre 
os limites e possibilidades ensejados pelas novas DCN, a área da Educação 
Física vivenciou, em um primeiro momento, intensa mobilização no sentido 
da formulação de críticas, interpretações e perspectivas superadoras em rela-
ção ao dispositivo legal outorgado, caminho este que logo cedeu lugar para 
o amplo processo de judicialização da lide relacionando formação e atuação 
profi ssional em Educação Física, a qual tem reproduzido em juridiquês, o 
típico embate de projetos para a Formação Profi ssional na área.

Apesar de constantemente demandado pelo sistema judiciário para 
se pronunciar sobre a matéria, é somente no ano de 2011 que o CNE/CES 
reabre o processo referente à revisão do texto das DCN para os cursos de 
graduação em Educação Física, com a primeira e única audiência pública 
convocada ofi cialmente por este órgão ocorrendo em 2015. Dessa forma, 
contrário ao anúncio de uma pretensa ampliação do debate sobre as DCN, 
o que se observou foi, novamente, a ausência dos personagens basilares para 
efetivação de qualquer ato normativo educacional, quer seja, a numerosa 
comunidade dos 1.309 cursos de Educação Física alastrado em todo o ter-
ritório nacional. 
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O projeto de formação subjacente às novas DCN para a educação física

Logo no primeiro contato com o Parecer CNE/CES n. 584/2018 
(BRASIL, 2018a), chama atenção a fl agrante omissão do relator quanto aos 
acontecimentos que antecederam a aprovação deste importante documento. 
De forma distinta dos últimos Pareceres que aprovaram os preceitos legais 
orientadores dos cursos de graduação em Educação Física no país (BRASIL, 
1987a, 2004a), nos quais já no seu preâmbulo estava presente a versão 
ofi cial dos acontecimentos históricos da sua admissão, o novo documento 
evidencia completo desprezo dos seus sistematizadores com o princípio da 
publicidade e o registro dos fatos para a posteridade.

Diante do interstício de, aproximadamente, 15 anos que separam a 
promulgação dos últimos marcos legais da formação em Educação Física 
(BRASIL, 2004a, 2004b 2018a, 2018b), assinalado por forte conturbação 
na comunidade acadêmica e profi ssional acerca das disposições vigentes 
até 2018, com implicações incalculáveis, inclusive, na esfera judicial, seria 
prudente e razoável que o órgão responsável por “assegurar a participação 
da sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional” (BRASIL, 1995), 
ao menos justifi casse as opções realizadas, em especial, a guinada de uma 
pretensa extinção dos cursos de Bacharelado em Educação Física (BRASIL, 
2015) para a expansão demasiada do raio de ação desta formação, a qual 
arrematou todo e qualquer campo de intervenção exterior à Educação Básica 
(BRASIL, 2018a, 2018b).

Vale frisar que a aprovação do Parecer CNE/CES n. 584/2018, mate-
rializou a primeira manifestação favorável deste órgão acerca da compulsória 
delimitação dos fundamentos da formação do Licenciado em Educação 
Física voltarem-se, exclusivamente, à docência do componente curricu-
lar Educação Física, enquanto os da formação do Bacharel em Educação 
Física, direcionarem-se aos demais campos de intervenção profi ssional da 
área (BRASIL, 2018a, 2018b).

Como podemos observar, a considerável documentação registrada 
ao longo de todo o intenso e duradouro embate relacionado às restrições 
dos campos de atuação profi ssional dos Licenciados em Educação Física é 
reiterativa quanto ao posicionamento contrário desta CNE/CES aos atos 
praticados pelo Sistema CONFEF/CREFs, no sentido da inapropriada cir-
cunscrição deste perfi l profi ssional ao universo exclusivo da Educação Básica 
(BRASIL, 2005, 2011a, 2011b, 2012).

Nesse sentido, ao que tudo indica, a decisão por um Parecer a his-
tórico, com evasivas que alegam uma construção coletiva, pautada na “[...] 
evolução pensada, gradual, responsável e sem trauma, focada no propósito 
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educacional, profi ssional e de segurança jurídica” (BRASIL, 2018a, p. 5), 
visa, primeiramente, escamotear a luta contumaz de projetos antagônicos 
para a formação em Educação Física, além de buscar ocultar os vestígios 
que revelam a supremacia de determinado(s) agrupamento(s) acadêmicos 
e profi ssionais na redefi nição dos rumos das DCN para a área. Portanto, é 
no mínimo estranho que em uma conjuntura marcada por grande mobi-
lização em defesa da perspectiva ampliada da Licenciatura e de contínuas 
manifestações favoráveis a esta perspectiva pelo então relator, conselheiro 
Paulo Monteiro Vieira Braga Barone, tenha seu desfecho tão distinto, em 
face da mudança da relatoria para o conselheiro Luiz Roberto Liza Curi.

Em vista disso, cabe maior atenção em relação à íntima correspon-
dência entre o projeto de formação aprovado nas DCN e as perspectivas 
formativas apresentadas pelas universidades estaduais paulistas e pelo CREF 
4/SP, por ocasião do Encontro promovido pela Escola de Educação Física e 
Esporte (EEFE) da USP, no ano de 20161, o qual contou com a participação 
do conselheiro Luiz Roberto Liza Curi, que naquela oportunidade ocupava 
a presidência da comissão que examinava as DCN para a área.

Em síntese, conforme exara o Art. 5º da Resolução CNE/CES n. 
6/2018, a nova confi guração indica um curso de graduação em Educação 
Física, com ingresso único, desdobrado em uma etapa comum a ambas 
as formações, seguida pela etapa específi ca, direcionada à formação em 
Licenciatura ou Bacharelado. Pelo exposto, a liberdade institucional an-
teriormente assegurada para decidir sobre a oferta exclusiva de cursos de 
Licenciatura e/ou Bacharelado foi extinta, tornando-se compulsória a oferta 
das duas possibilidades de formação pelas IES. 

Embora o Art. 5º, § 3º, da Res. n. CNE/CES 6/2018 assinale a 
possibilidade de integração de alguns temas e conteúdos da etapa especí-
fi ca, assim como, o Art. 30 admita como alternativa a dupla formação em 
Bacharelado e Licenciatura, o texto normativo impele a pensar ou mes-
mo forjar elementos de diferenciação entre as duas opções de formação, 
já que está descartada a viabilidade de experiências que abranjam a totali-
dade da prática social Educação Física em uma única formação, tal qual a 
Licenciatura de caráter ampliado2.

1 Realizado no dia 18 de março de 2016, nas dependências da EEFE/USP, o Encontro contou com 
as seguintes exposições: Conselheiro Luiz Roberto Liza Curi (CNE), Profa. Margareth Anderáos e 
Prof. Alexandre Janotta Drigo (CREF4/SP), Prof. Miguel de Arruda (Unicamp), Prof. Mauro Betti 
(Unesp) e Prof. Go Tani (USP). Disponível em: http://www.eefe.usp.br/?destaque/mostrar/id/1021. 
Acesso em: 16 fev. 2019.

2 Indica-se como matéria a ser aprofundada a produção de Santos Júnior (2005), Taff arel (2012) e 
Ribeiro et al. (2015).
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Do escrutínio das indicações endereçadas à etapa da formação es-
pecífi ca em Licenciatura e Bacharelado, precipuamente os Art. 10 e 19 da 
Resolução n. CNE/CES 6/2018, devido suas referências em relação aos 
fundamentos que devem orientar tal formação, não resta dúvida quanto 
ao predomínio do princípio da simetria invertida como critério para a seg-
mentação formal do curso de graduação em Educação Física, visto que o 
foco está na correspondência direta dos parâmetros teórico-metodológicos 
desenvolvidos durante a formação e as necessidades imediatas da interven-
ção profi ssional em campos, de trabalho, específi cos.

Tal perspectiva já foi objeto de crítica formulada por Taff arel, Lacks e 
Santos Júnior (2006), os quais apresentaram mediações da vinculação desta 
acepção com a lógica da empregabilidade, de modo que a formação profi s-
sional passaria a ser defi nida pelas demandas do mercado. É também sobre 
esse aspecto que recai outra eminente inconsistência de se voltar a formação 
ao imediato atendimento ocupacional, em especial quando consideramos a 
excêntrica divisão dos campos de trabalho correspondentes à Licenciatura e 
o Bacharelado em Educação Física, em que a primeira voltar-se-ia ao campo 
escolar da Educação Básica3, enquanto o segundo, de acordo com o Art. 18 
da Resolução CNE/CES n. 6/2018, para o vasto campo do

[...] treinamento esportivo, orientação de atividades físicas, prepara-
ção física, recreação, lazer, cultura em atividades físicas, avaliação física, 
postural e funcional, gestão relacionada com a área de Educação Física, 
além de outros campos relacionados às práticas de atividades físicas, 
recreativas e esportivas. (BRASIL, 2018b, p. 5).

Assim, como contraria Nozaki (2017), seriam necessários vários 
Bacharelados em Educação Física, com o fi m de cobrir a complexidade 
destes campos e não apenas um. Portanto, advertimos que o predomínio 
desta segmentação formal e a científi ca, com base em campos escolares e não 
escolares, ademais de manifestar um equívoco de natureza epistemológica, 
apresenta graves consequências acadêmico-profi ssionais e políticas, visto 
que além de subtrair conhecimentos de ambas as formações e reforçar a 
tese da especialização prematura na etapa inaugural da educação superior, 
legitima a ingerência policialesca dos conselhos profi ssionais sobre os/as 
trabalhadores/as da área, com base no diploma obtido.

3 Sobre esse aspecto, vale advertir, com base no princípio da coerência interna da norma, a fl agrante 
imprecisão exposta no Art. 20, da Resolução CNE/CES n. 6/2018, quando expõe a atuação do 
bacharel em Educação Física nos campos de intervenção previstos no caput do Art. 10, o qual se 
refere ao magistério/docência do componente curricular Educação Física. Pelo exposto, julgamos 
que, ao invés da referência ao Art. 10, a indicação apropriada seria em relação ao Art. 18 da mesma 
norma. 
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Cabe ainda inferir que outras cisões presumivelmente surgirão a 
partir da proposta expressa no Art. 5º, § 1º, da Resolução CNE/CES n. 
6/2018. Se, por um lado, a ideia referente à realização de consulta ofi cial 
para que os graduandos escolham a formação que pretendem seguir pode 
levar ao esvaziamento da Licenciatura ou do Bacharelado, por outro lado, 
a defi nição de critérios pré-estabelecidos para que essa escolha ocorra pode 
implicar no engendramento de hierarquias entre os cursos e na concorrência 
predatória entre os estudantes durante a etapa comum, solapando o que se 
entende potencialmente por ‘escolha’.

Dessa forma, diante das limitações postas, acentua-se a urgência do 
debate sobre as possibilidades associadas à luta histórica por uma forma-
ção de natureza generalista/ampliada em Educação Física. Para tanto, as 
evidências que denotam a especifi cidade do trabalho na área, assim como 
a dinâmica atual dos cursos de graduação em Educação Física podem nos 
fornecer importantes indícios.

A persistência na afi rmação de um projeto de formação unifi cada

Em recente investigação sobre os campos de trabalho dos egressos 
dos Cursos de Graduação em Educação Física da Universidade Federal de 
Goiás (UFG), Furtado e Santiago (2015) revelam uma máxima que está 
presente na maioria das Cidades do Brasil: os dois campos preponderantes 
de intervenção do/a professor/a de Educação Física são a escola e a aca-
demia de ginástica, representando 54% da amostra, com destaque para o 
percentual de 20% que não trabalhava na área da Educação Física. Dentre 
os demais campos de trabalho, há que se considerar que existem outros, 
tem-se a Educação Superior (principalmente as atividades de tutoria nos 
cursos Educação à Distância), atividades no âmbito do Esporte (iniciação 
esportiva, treinamento desportivo, políticas públicas de esporte, clubes), 
além das atividades de Lazer (hotéis, associações).

Nos diversos campos de trabalho em que os/as professores/as vão 
atuar, os conteúdos requisitados serão correlatos. Todos estarão inseridos 
no campo da expressão corporal como linguagem social, que se radicalizam 
naquilo que pode ser denominado como cultura corporal, e nesse campo 
não há como existir divergências, ao reconhecer nos jogos; nas danças; nas 
lutas; nas artes de combate japonesas; na capoeira; nos exercícios ginásticos; 
nos esportes; no malabarismo; no contorcionismo; na mímica, o conteúdo 
material para a intervenção na área (SOARES et al., 2012).
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Concorda-se, nessa esteira, com a síntese apresentada por Souza 
(2009) relativa ao debate da Educação Física como ciência. Imersa na rea-
lidade dos novos campos epistemológicos, a autora insere a Educação Física 
entre as ciências da prática, sem realizar uma oposição entre teoria e prática, 
mas problematizando e apresentando os limites, ao delimitar a Educação 
Física como ciência básica ou ciência aplicada.

Nessa direção, Nozaki (2004) chama atenção ao apresentar os limites 
do corpo argumentativo que se propõe sustentar a existência do Bacharelado 
em Educação Física. Analisa que devido à natureza do trabalho, nos distin-
tos campos de intervenção do/a professor/a de Educação Física, ser a do-
cência que se expressa como trabalho pedagógico, o Bacharelado (formação 
específi ca) acaba por equivaler-se à própria Licenciatura.

A análise de Nozaki (2004) realizada no período da promulgação da 
Resolução CNE/CES n. 7/2004, foi confi rmada por meio da investigação 
realizada por Lima e Monte (2015) a respeito de 27 cursos de Educação 
Física presentes em universidades públicas que possuíam a dupla formação. 
O conteúdo das matrizes curriculares desses cursos, revelou, em nível nacio-
nal, que a diferença incide sobre 26% das disciplinas dos cursos, portanto, 
74% das disciplinas desses cursos investigados possuíam conteúdos comuns 
e/ou afi ns, com alguns casos em que a matriz curricular era única para os 
dois cursos.

A compreensão de similaridade entre os cursos, com a necessária 
ampliação de conteúdo das Licenciaturas tendo em vista as especifi cidades 
da educação básica, foi afi rmada e ratifi cada pelo CNE em algumas oportu-
nidades. Destaca-se aqui, a melhor síntese acerca dessa querela realizada por 
meio do Parecer CNE/CES n. 274, de 6 de julho de 2011, dos conselheiros 
Paulo Vieira Braga Barone e Maria Beatriz Moreira Luce,

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 
Educação Física são únicas, e qualquer outra interpretação é impró-
pria. Os conteúdos curriculares, assim como as competências e habili-
dades previstas nas Diretrizes, referentes ao campo técnico-científi co da 
Educação Física, são idênticas para a licenciatura e o bacharelado, não 
havendo divisão possível para nenhum efeito. Mais uma vez, deve ser 
ressaltado que a licenciatura requer competências adicionais, nos termos 
da já citada Resolução CNE/CP nº 1/2002. (BRASIL, 2011a, p. 5-6).

Portanto, o que está posto no patamar material da formação em 
Educação Física é a ampliação da unidade entre os profi ssionais, tendo em 
vista a similaridade entre conteúdos e práticas profi ssionais, ou o fortaleci-
mento de conjecturas em direção a divisão da formação com o objetivo de 
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limitar a intervenção nos campos de trabalho? Aqui defendemos a neces-
sária unidade entre os trabalhadores pela unicidade de seus conteúdos de 
trabalho, pela natureza das suas intervenções profi ssionais, pela formação 
em nível superior, balizada na ciência moderna e, por compartilharem de 
condições semelhantes de trabalho nos distintos campos de intervenção.

No particular das condições de trabalho dos/as professores/as de 
Educação Física, considera-se as principais tendências, do século XXI, 
dentre os campos de trabalho: academias de ginástica e escola. Acerca da 
primeira, Antunes (2003) demonstrou, ao investigar o trabalho de “ins-
trutores de ginástica” em cidades do interior de São Paulo, que 52,3% não 
possuíam registro na carteira de trabalho e 76,9% dos instrutores estavam 
pouco ou nada satisfeitos com o salário. 

Gawryszewski e Coimbra (2008) apresentam um conjunto de ele-
mentos que demonstraram o quadro de precarização do trabalho do/a pro-
fessor/a de Educação Física no estado do Rio de Janeiro a partir das ações 
das entidades que organizam os donos das redes de academias de ginástica.

Quelhas (2012), ao pesquisar academias de ginástica, na cidade do 
Rio de Janeiro, que apresentam o mais elevado nível de desenvolvimento no 
segmento fi tness, constatou que, a jornada de trabalho do/a professor/a de 
Educação Física, expressa-se como muito elevada, ao ponto de ultrapassar as 
8 horas de duração por dia para àqueles que possuem mais de um vínculo. 
Nessa direção, Mendes (2010) observou que, por motivos relacionados à 
busca pelo aumento da remuneração, 54,7% dos/as professores/as possuíam 
dupla jornada de trabalho, em Brasília, alguns com quatro vínculos laborais 
(9,4%).

A saúde desses/as professores/as é severamente prejudica. Quelhas 
(2012) reporta a existência de elevada queixa de lesão nos joelhos; calos nas 
cordas vocais; crises de stress; cansaço extremo e outros problemas, oriundos 
da exaustiva jornada de trabalho. Na pesquisa desenvolvida por Hartwig 
(2012), em academias de ginástica da cidade de Pelotas, verifi cou-se que 
87,9% dos entrevistados relataram alguma dor/desconforto em alguma re-
gião do corpo no último ano.

A média salarial continua a ser um ponto de insatisfação, como des-
tacou Antunes (2003). Quelhas (2012) chama atenção para os valores da 
hora-aula que variavam de R$ 4,50 à R$ 40,00, conforme a função exercida. 
Mendes (2010) frisa que a média salarial no salão de musculação, por ho-
ra-aula, era de R$ 10,00 e de R$ 20,00 nas aulas coletivas. Borges (2015), 
em pesquisa no município de Ananindeua (PA), com professores/as que 
atuavam com a musculação, constatou que a maioria (81,2%) recebia entre 
R$ 10,00 e R$ 15,00 por hora de trabalho.
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Cruz e Monte (2017), a partir de pesquisa com professores/as que 
atuam em academias de ginástica na cidade de Belém (PA), identifi caram 
que as relações de trabalho são precárias ao não existir plano de carreira, 
horas-extras, Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) ou outros be-
nefícios. Além disso, a remuneração média desses/as professores/as fi cou na 
faixa entre um a dois salários mínimos para 80% dos investigados.

Esse quadro não difere das condições de trabalho no ambiente es-
colar. Silva (2006), em investigação sobre as condições de trabalho dos/
as professores/as da rede municipal de Campinas, descreve o quantitativo 
insufi ciente de materiais para desenvolver a disciplina Educação Física com 
as turmas. Esse quadro se agrava com as condições infra estruturais dos 
locais para realizar as aulas, ainda competindo com os demais estudantes 
no momento da utilização do “pátio” ou da área do refeitório.

Além disso, não há uma mudança de realidade quando se utiliza o 
critério salarial para a análise. Apesar de se confi gurar como servidores pú-
blicos, portanto, regidos sobre o Regime Jurídico Único, a valorização do 
profi ssional do magistério da educação básica ainda não foi conquistada, 
mesmo ciente da vitória da categoria com a aprovação da Lei n. 11.738, 
de 16 de julho de 2008 (BRASIL, 2008), que estipulou o piso salarial pro-
fi ssional nacional para os profi ssionais do magistério público da educação 
básica, vários estados e municípios não têm cumprido essa base legal.

Em 2003, o número de escolas públicas municipais com a existên-
cia de instalações esportivas era de 12,0% (IBGE, 2006). Esse percentual 
avançou, em 2016, para 27,3%, ou seja, em 13 anos o número de escolas 
públicas municipais que não possuíam instalações esportivas continuou 
presente para 72,7% dos municípios brasileiros (IBGE, 2017).

Imersos nessas condições de trabalho, os agravos à saúde decorren-
tes da psicodinâmica do trabalho são expressivos. Os casos de o Síndrome 
do Esgotamento Profi ssional (SEP), assim como de Síndrome de Burnout 
começam a ser investigados entre os/as professor/as de Educação Física das 
redes de educação básica. O que se tem verifi cado, produto dessas pesqui-
sas, é a desistência, os sentimentos negativos, o desgaste físico e emocional, 
decorrentes das precárias condições de trabalho, das baixas remunerações, 
de ausência de perspectivas para o desenvolvimento na carreira (BOTH; 
NASCIMENTO, 2010; PIRES; MONTEIRO; ALENCAR, 2012; 
SANTINI; MOLINA NETO, 2005; SINOTT et al., 2014; VALÉRIO; 
AMORIM; MOSER, 2009).

Portanto, o percurso traçado para a construção da profi ssionalização 
na área da Educação Física, ao longo das últimas quatro décadas, foi de 
avanço do conservadorismo e do corporativismo na área, com vistas a criar 
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nos campos de trabalho condições favoráveis para a exploração da força 
de trabalho qualifi cada. Dessa forma, o projeto dos defensores da divisão 
na área da Educação Física, em Licenciatura e Bacharelado, naufragou ao 
não garantir o status esquadrinhado por parte dos signatários da tese da 
Regulamentação da Profi ssão.

No plano imediato, ante os campos de trabalho e as condições de tra-
balho postas hoje, assim como a nítida unicidade da formação em Educação 
Física, apesar da divisão legal imposta pela Resolução CNE/CES n. 6/2018 
e o seu reconhecimento de permissibilidade da formação unifi cada, o pro-
jeto que precisa ser reafi rmado é àquele construído nos idos da década de 
1980, expresso da formação generalista, maturada e lapidada pela síntese 
que se imprimiu para a Licenciatura de caráter ampliado, pela compreensão 
histórico-político-econômica, assim como dos parâmetros teórico-metodo-
lógicos e epistemológicos da área, que dão identidade à intervenção do/a 
professor/a de Educação Física em todos os campos de trabalho.

Considerações fi nais

Transcorridas oito décadas da primeira lei com o propósito de impri-
mir unidade à formação profi ssional em Educação Física em todo o país, das 
quais três delas expressaram, com veemência, a luta entre campos políticos 
antagônicos pela primazia de seus projetos político-pedagógicos. Exprime-
se crescentemente a necessidade de coligir algumas lições desse processo.

A primeira lição diz respeito às mudanças na correlação de forças 
a partir da regulamentação da profissão e estabelecimento do Sistema 
CONFEF/CREF. Dotado de estrutura capilarizada, arrecadação multimi-
lionária e forte lobby político, esta instituição tem conseguido impor seus 
arbítrios não apenas nos litígios da formação profi ssional, mas em várias 
outras pautas na área. Trata-se, contudo, de uma dinâmica contraditória, a 
qual tem acirrado ao mesmo tempo o seu polo reverso, isto é, ao passo que 
o conselho profi ssional dita os seus desígnios despoticamente e afeta a vida 
de muitos estudantes e trabalhadores, o nível de insatisfação em relação a 
esta corporação também tende a evoluir progressivamente.

A segunda, concerne ao descaso de muitos estudantes, profi ssionais 
e intelectuais da área acerca da ascensão considerável do conservadorismo 
nas múltiplas frentes de intervenção da Educação Física. A indiferença, 
a acomodação e o oportunismo têm possibilitado que posturas abusivas 
tenham galgado o rito habitual na defi nição das políticas, regulamentos e 
práticas institucionais.
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O terceiro aspecto, revela a terceira lição, se relaciona com a aprova-
ção deste novo ato normativo que passou a orientar a política de formação 
em Educação Física a partir de 2018. Mesmo que este tenha efetivado as 
aspirações dos setores conservadores/corporativistas, com a anuência de 
grupos reformistas pela preservação do Bacharelado na área, não se deve 
suprimir a luta por uma concepção generalista/ampliada desta formação, o 
que inclui levar às últimas consequências as possibilidades de integração das 
áreas específi cas e de dupla formação durante o processo de reorganização 
das propostas curriculares dos cursos de Educação Física.
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