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MOÇÃO DE APOIO  

 
O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) em Assembleia Geral, 

ocorrida em Natal/RN no dia 19 de setembro de 2019, aprovou por maioria absoluta 
apoio à CARTA DA EDUCAÇÃO FÍSICA AO CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO:  

As comunidades acadêmica, científica e setores do movimento estudantil, 
entidades nacionais signatárias desta carta, vêm manifestar sua preocupação com a 
aprovação da Resolução CNE/CES Nº 06, de 18 dezembro de 2018 expedida pela 
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE/CES) que 
instituiu as novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 
Educação Física (DCN’s), tendo por base o Parecer CNE/CES Nº 584, de 3 de outubro 
de 2018. Nossas preocupações se devem tanto à metodologia/forma de sua 
tramitação e aprovação as quais se deram de forma apressada, quanto ao seu 
conteúdo, acerca dos quais levantaremos alguns questionamentos.  

Quanto à metodologia, avaliamos que houve um aligeiramento entre a 
publicação do Parecer CNE/CES Nº 584/2018 e a aprovação da Resolução Nº 
06/2018, publicada no DOU do dia 19 de dezembro de 2018. O espaço de tempo 
compreendido entre um e outro não possibilitou que as entidades aqui signatárias, 
bem como o conjunto das IES que ofertam cursos de graduação em Educação Física, 
realizassem a apreciação do documento proposto pela Câmara de Educação 
Superior.  

Para além desta questão, constatamos que a CES/CNE não realizou 
divulgação de consulta pública ou convite para participação em audiências públicas, 
dificultando o nosso acesso prévio ao texto do Parecer CNE/CES Nº 584. Somos parte 
constitutiva neste processo e, portanto, consideramos que a nossa participação é mais 
do que pertinente, para não dizer obrigatória, na discussão, elaboração e 
desenvolvimento do mesmo. Registre-se ainda que a última audiência pública 
convocada pelo CNE, com o objetivo de revisar as DCN’s de Educação Física ocorreu 
em 11 de dezembro de 2015.  

Vale registrar que historicamente tem sido tradição desse órgão colegiado, 
desde a sua implantação, que se deu há mais de 20 anos, desenvolver uma política 
de discussão pública das DCN’s, mediante articulação e ampla participação de toda a 
comunidade acadêmica. Deste modo, a convocação da comunidade acadêmica e 
estudantil para a efetiva participação em audiências públicas garantiu que diferentes 
entidades, a partir de 1997, participassem do processo de reformulação curricular dos 
cursos de graduação. Sem dúvida, esse rico processo oportunizado por este órgão 
colegiado se constituiu como um espaço de tensão e de divergências teóricas, 
políticas e ideológicas sobre as DCN’s para os Cursos de Graduação em Educação 
Física, repercutindo não só ao longo do processo de formação do graduando, mas 
também no seu futuro enquanto trabalhador da educação física. Contudo, os diversos 
posicionamentos, as defesas e argumentações acerca das Diretrizes para os Cursos 



COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE   –   DN 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul –Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança 

Rua Felizardo, 750. Jardim Botânico, Porto Alegre – RS – Cep 90690-200 

Fone: (51) 3308- 5885 E-mail: cbcedn@gmail.com   – Home page: www.cbce.org.br 

Associado à SBPC   –   CNPJ nº 51.146.611/0001-83 
Gestão 2019/2021 

____________________________________________________________________________________                     

 

de Graduação em Educação Física, às quais por vezes se colocavam em campos 
político-ideológicos contraditórios, foram garantidos.  

Sendo assim, as comunidades acadêmica, cientifica e as entidades estudantis 
que subscrevem o presente documento, atentas às atribuições da Câmara de 
Educação Superior previstas no Regimento do Conselho Nacional de Educação e 
fundamentadas em seu artigo 5º, inciso IV, qual seja, “deliberar sobre as diretrizes 
curriculares propostas pelo Ministério da Educação, para os cursos de graduação”, 
vêm manifestar sua preocupação e seu desacordo frente às últimas deliberações 
deste Órgão de Estado no que se refere às DCN’s dos Cursos de Graduação em 
Educação Física, aprovada via Resolução Nº 6, de 18 de dezembro de 2018.  

As novas DCN’s dos Cursos de Graduação em Educação Física estabeleceram 
condições que legitimam a fragmentação da formação do trabalhador da Educação 
Física ao implementar o desdobramento do curso em duas etapas (“etapa comum” e 
“etapa específica”). Tal divisão, para além de romper com o princípio da formação 
integral, estimula a competitividade fortemente influenciada pelas orientações do 
mercado. Esta se expressa entre os campos de formação/ação profissional, como se 
fossem naturalmente campos em permanente disputa. Fato este que tem contribuído 
para a inviabilização de uma concepção de licenciatura plena, que contemple tanto os 
aspectos técnicos como os aspectos filosóficos, artísticos, políticos, econômicos, 
sociológicos que compõem a totalidade da Educação Física.  

Outro aspecto que nos preocupa diz respeito ao caráter de aplicação 
obrigatória assumido pelas novas Diretrizes, já expresso no texto do Parecer 
CNE/CES Nº 584/2018. A obrigatoriedade, neste caso, se impõe sem que ao menos 
as IES por meio de seus órgãos Colegiados e Núcleo Docente Estruturante/NDE 
tenham sido minimamente comunicados sobre o andamento deste processo. 
Lembramos ainda que a aprovação da Resolução CNE/CES Nº 06/2018 se deu em 
período inicial de férias e recesso acadêmico, impossibilitando que o tema fosse 
pautado e discutido na maioria das Instituições e no conjunto da maioria dos docentes 
e estudantes, o que acarretou o desconhecimento de grande parte destes.  

O aspecto da obrigatoriedade se constitui como um ato de ingerência na 
autonomia acadêmica e administrativa das universidades (prevista e garantida no 
Artigo 207 da Constituição Federal) e vai além dos objetivos das Diretrizes 
Curriculares Nacionais.  

Outro aspecto que tem mobilizado a atenção da comunidade acadêmica diz 
respeito à centralidade que as novas DCN’s da Educação Física dão à formação por 
competências. Estas, destinadas prioritariamente à formação pragmática e utilitária à 
estrutura ocupacional, concentra-se no atendimento à qualificação profissional ao 
secundarizar o desenvolvimento de um sujeito crítico e fundamentado pelo 
conhecimento em movimento, sistematizado e produzido universalmente ao longo da 
história da humanidade.  

Além dos aspectos acima apontados, há outros que têm provocado dúvidas de 
interpretação no meio acadêmico e estudantil, devido às diversas lacunas presentes 
no texto das novas DCN’s e problemas de ordem de redação no que tange à 
disposição de alguns artigos – citamos, por exemplo, o Artigo 20 que, ao tratar dos 
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eixos articuladores da formação do Bacharelado, faz menção ao Artigo 10 que trata 
da formação da Licenciatura, num explícito equívoco de parametrização da relação 
formação x campos de atuação profissional na lógica destas DCN’s que divide a 
formação em Licenciatura x Bacharelado – que têm levado o leitor a múltiplas 
interpretações, podendo inclusive ocasionar problemas futuros quanto à formulação 
dos projetos formativos no âmbito das IES e problemas jurídicos quanto a intervenção 
dos futuros profissionais de Educação Física.  

Há ainda uma série de questionamentos os quais solicitamos esclarecimentos. 
Por exemplo:  
1 – Como a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015 se relaciona com as 
novas DCN’s da Educação Física?; 
2 – Considerando a Resolução CNE/CP Nº 3, de 3 de outubro de 2018 que altera o 
Art. 22 da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, qual será o prazo de 
implementação das novas DCN’s da Educação Física?; 
3 – Considerando que as novas DCN’s de Educação Física estão subordinadas às 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores de Educação 
Básica – Resolução CNE/CP nº 2/2015, como será determinada a carga horária 
relativa ao estágio supervisionado?;  
4 – Considerando a defesa de que a universidade pública deve permanecer 
estruturada sobre o tripé do ensino, da pesquisa e da extensão, de forma 
indissociável, como serão estruturados os estágios supervisionados uma vez que 
estão previstos apenas para a Etapa de Formação Específica?;  
5 – A partir da compreensão de que a residência docente é atividade pós-formação 
inicial, como a mesma irá compor os 10% da carga horária referencial na Etapa 
Específica?  

É importante destacar que, a mera explicitação das questões acima não 
contemplará as necessidades postas às comunidades acadêmica, científica e ao 
movimento estudantil, desde a aprovação das novas DCN’s da Educação Física.  

Diante desses fatos, solicitamos ao CNE que considere a necessidade da 
revogação das novas DCN’s da Educação Física, passando à convocação de toda a 
comunidade acadêmica, científica, movimento estudantil, entre outras entidades 
interessadas em contribuir, para participação de audiência pública com o objetivo de 
aprofundar as discussões sobre as mesmas. Estamos certos de que as condições 
atuais do país sob as quais se encontra submetida a educação de modo geral, e a 
educação superior em particular, é mais que necessário que nos coloquemos em 
defesa de uma Educação Física que privilegie a formação humana fundada em bases 
técnico-científicas críticas, que se articulem às ciências humanas e naturais, 
associada à reflexão filosófica, política e à expressão artística e literária. 

 
Natal, 19 de setembro de 2019. 

 
 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) 


