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A construção da chapa “CBCE-PE: LUTANDO E RESISTINDO” surge como um convite a 

que, enquanto coletivo da Educação Física em Pernambuco, sigamos resistindo e lutando 

contra as investidas antidemocráticas e forças que têm como alvo os filhos da classe 

trabalhadora e suas conquistas. 

A ideia de uma “chapa ampliada” visa termos representação e apoio nas diversas 

instituições de ensino superior públicas de Pernambuco, de modo a angariarmos, por meio do 

CBCE/PE, espaços de debate que promovam a divulgação, a união e a consolidação de esforços 

e espaços de resistência e enfrentamento político, frente ao atual momento histórico de nosso 

país. 

Analisando a atual conjuntura, não obstante o conjunto de avanços que temos 

angariado, frutos dos esforços individuais e coletivos de nossa categoria nos mais diferentes 

espaços de ação política e educacional (presenças em fóruns de debate, composições de mesas 

sobre a escola pública e participação em GTT´s de grupos científicos e sociais em espaços como 

o CBCE, SBPC, ANDES, presença em programas de pós-graduação, etc.), temos sido provocados 



 
 
 

e confrontados diuturnamente a superar desafios que se apresentam no contexto de um 

estado de ameaça a todo um conjunto de conquistas sociais vivenciadas pela classe 

trabalhadora nas últimas décadas.  

No contexto de tais desafios, destacamos o cenário de precarização e desinvestimento 

que se avizinham, a partir da Emenda Constitucional 55/2016, às políticas públicas de 

Educação, Saúde, Lazer e Esporte em nosso país. Nesta emenda, cujo objeto prerroga à União o 

poder de limitar os gastos públicos por um período de 20 anos, traz à tona o progressivo 

achatamento de recursos, impactando diretamente a qualidade destes serviços àqueles que 

mais precisam. 

Nesse sentido nos propomos a contribuir com o debate sobre as experiências da prática 

pedagógica da Educação Física em nosso Estado, bem como discutir, valorizar e defender nossa 

área no que concerne a sua inserção nos currículos e programas de governo em um momento 

de graves ataques.  

Comprometemo-nos, também, a consolidar a tradição do CBCE/PE, no que tange à 

defesa da Educação Pública, gratuita, de qualidade, alinhada aos interesses das classes 

populares e pautada pelos princípios da solidariedade, inclusão e formação emancipatória. No 

contexto desta defesa, reconhecemos a importância do resguardo à autonomia dos professores 

da educação básica e superior, nas redes de ensino municipais, estaduais e federais, no que diz 

respeito às garantias de condições dignas de trabalho e liberdade de cátedra, princípios 

consagrados por nossa Constituição Federal e deliberadamente ameaçados por medidas 

conservadoras como a PL 7180/14 denominada “Escola sem Partido”. 

Para que possamos alcançar sucesso coletivamente, torna-se necessário que ações 

sejam pensadas e executadas para que nos fortaleçamos enquanto coletivo que pensa a 

Educação Física e a educação em nosso Estado, mas também nos articulando regionalmente e 

nacionalmente, a fim de darmos as mãos no enfrentamento dos tempos que estão por vir. 

Nesse ínterim estaremos abertos ao diálogo com o coletivo associado ao CBCE em 

Pernambuco, com professores e estudantes de Educação Física e sociedade em geral para 

estabelecermos ações coletivas e desde já desenvolvendo algumas ações, dentre as quais: 

 



 
 
 

1- Criar um espaço virtual para discussão de temas de interesse coletivo, tanto no contexto 

nacional como regional e local, promovendo também espaços presenciais, procurando ser o 

lócus privilegiado para geração de encaminhamentos da nossa área em Pernambuco;  

 

2- Realizar articulações entre instituições de ensino superior, públicas e privadas, e associações 

de representação docente e discente a fim de divulgar as ações do CBCE em nosso Estado, bem 

como fortalecer nossa secretaria dando atenção especial a interiorização e diálogo com as 

diferentes instituições de formação de professores em todo o Estado de Pernambuco; 

 

3- Aproximar-se dos grupos de pesquisa de Educação Física em Pernambuco de modo a 

contribuir com o debate sobre nossa área, bem como conhecer e divulgar o que se está 

produzindo cientificamente em nosso Estado; 

 

4- Fomentar a participação do quadro associativo do CBCE-PE no CONBRACE 2019 em Natal/RN 

e em eventos acadêmico-científicos e/ou relacionados à prática pedagógica da Educação Física 

promovidos em nosso Estado, região e país; 

 

5- Ampliar o quadro associativo do CBCE/PE com divulgação, campanhas de associação e se 

aproximando das redes de ensino em nosso Estado, assim como das instituições de ensino 

superior e institutos federais de ensino; 

 

6- Articular parcerias para a construção de um evento estadual (possível Seminário 

Pernambucano de Ciências do Esporte – SEPECE) ou regional (CONECE) em 2020; em sendo o 

evento em caráter estadual (SEPECE), lutar para sua execução em município do Interior de 

Pernambuco a fim de fortalecer a interiorização das ações da secretaria; 

 

Por pensarmos estas ações e estarmos abertos ao diálogo com a comunidade acadêmica 

de nosso Estado para outras possíveis ações, reafirmamos o compromisso do CBCE enquanto 

entidade científica agregando pesquisadores e pesquisadores nos diversos níveis de formação a 

fim de (re) construirmos uma Educação Física cada vez mais forte e comprometida com um 

projeto de país que atenda aos anseios da classe trabalhadora. 
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experiência na área de Educação Física, com ênfase em Educação Física escolar, Esportes e Lazer. 
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