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RESUMO  
Uma nova realidade social imprimiu ao sistema reajuste para sua 
sobrevivência, que a classe trabalhadora senti diariamente, uma delas 
foi os ataques na formação educacional à classe por meio da 
fragmentação de diferentes cursos de graduação, inclusive nos cursos 
de Educação Física desde 1987 e novamente ratificado em 2018 pela 
Resolução nº 06 do Conselho Nacional de Educação, então esta pesquisa 
tem o objetivo analisa o referido texto. Para isso, organizou-se 
metodologicamente com uma abordagem critico-dialética, documental 
e qualitativo. Como conclusão verificou-se a interferência da classe 
dominante de forma direta na condução da formação em nível superior 
para cumprir as necessidades de sobrevivência da forma de produção. 

 
Palavras-chave: Diretrizes Curriculares Nacionais; Educação Física; 

Formação. 

 

ABSTRACT 
A new social reality gave the system a readjustment for its survival, 
which the working class felt daily, one of which was the attacks on the 
educational training of the class through the fragmentation of different 
undergraduate courses, including in Physical Education courses since 
1987 and again ratified. in 2018 by Resolution nº 06 of the National 
Council of Education, so this research aims to analyze that text. For this, 
it was methodologically organized with a critical-dialectical, 
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documentary and qualitative approach. As a conclusion, it was verified 
the interference of the dominant class in a direct way in the conduction 
of the formation in superior level to fulfill the needs of survival of the 
form of production. 

 
Keywords: National Curriculum Guidelines; Physical Education; 

Formation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em uma sociedade na qual o modo de produção é baseado na desigualdade, esta logo 

estaria destinada ao fracasso, visto que isso leva a barbárie da humanidade, é no caminho deste 

fim, o sistema e seus privilegiados tentam de várias formas sobreviver mantendo seu modo de 

vida. Na perspectiva da sobrevivência e da manutenção deste sistema aniquilar a luta da classe 

trabalhadora é uma das formas encontradas, visto que é por meio desta a qual os não 

privilegiados, isto é, a classe trabalhadora, a grande parte da população, procura diminuir as 

desigualdades e não apenas sobreviver nesta forma de organização social. 

Os professores fazendo parte desta parcela que permanece a luta sofre com constante 

formas de silenciamento, uma delas foi realizada através de sua formação, ao justificarem, 

principalmente, a necessidade do mercado para a fragmentação da formação em licenciatura e 

bacharelado diversas áreas do conhecimento, uma delas foi a Educação Física a qual luta contra 

tal empreitada da fragmentação. 

Acontecido pela primeira vez em 19887 na Educação Física, a fragmentação em 

licenciatura e bacharelado hoje tem como principal caracteriza o campo de atuação, na qual os 

licenciados atual no âmbito de espaços da educação formal e os bacharéis não, desde então 

grupos progressistas da área lutam contra a institucionalização das fragmentação do 

conhecimento e da classe trabalhadora, a constante luta entre as classes, atualmente, 

resultaram na atuais DCN’s que reforçam a separação na formação entre licenciatura e 

bacharelado. 

Disto isso, este tem o objetivo de analisar as novas DCN’s presente na Resolução 

CNE/CES n° 06/2018, para isso inicialmente foi realizado uma breve sessão que contextualiza 

socialmente a implementação das DCN”s para os cursos de Educação Física no Brasil. 

Metodologicamente esta pesquisa se caracteriza como crítico-dialética, haja vista que essa é a 
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abordagem que encara uma relação dialógica, dinâmica e conflitante da sociedade (TEIXEIRA, 

2007), é documental, pois tem como base documentos sem tratamento analítico-cientifico (GIL, 

2002), além de ser qualitativa (LÜDKE E ANDRÉ, 1986). 

 

2 A CONTEXTUALIZAÇÃO DAS NOVAS DCN’S NO BRASIL 

 

As discursões sobre as DCN’s para os cursos de formação em Educação Física se dá a 

vários anos, desde a década de 1980, com a instituição do curso de bacharelado em Educação 

Física, assunto que se sobressai posteriormente com a criação a criação dos Conselhos Federal 

e Regionais (CONFEF/CREF’s) em 1998, haja vista que estes são fies defensores dessa 

modalidade de graduação. Foi por meio do Parecer nº 215/1987 e da Resolução Conselho 

Federal de Educação nº03/1987 que se instituiu os cursos de bacharelado em Educação Física 

no Brasil. 

Foi com o “novo” curso de Educação Física em nível superior se discutiu ainda mais sobre 

o campo epistemológico, objeto de estudo, área de atuação da área. Em 2004, surgem então o 

Parecer CNE3 n.º 58/2004 e a Resolução CNE n.º 07/2004 que ratificaram as duas formações, 

isto é, Licenciatura e Bacharelado, os quais surge após o Sistema CONFEF/CREF’s já ter se 

instalado, este que foi o primeiro conselho profissional criado após a Reforma Administrativa 

(BRASIL, 1967). 

Os conselhos então passam a cumprir um papel do Estado que é salvaguardar a 

sociedade, tendo como objetivos também de fiscalizar, orientar, disciplinar legal, tecnicamente 

e eticamente o exercício profissional e a habilitação profissional (MENDES, 2010). Vale destacar 

também que o início dos anos 2000 foi um período marcado pelas perdas advindas das 

privatizações e ações de um governo de direita, caracterizado por um Estado Mínimo e 

Regulador, portanto, dentro deste contexto de Estado Mínimo que é criado o sistema 

CONFEF/CREF’s. 

As DCN’s para os Cursos de Educação Física que estão atualmente me vigor é a da 

Resolução CNE/CES n° 06/2018 a qual teve início de sua elaboração em ainda em 2015, três 

 
3 Conselho Nacional de Educação 
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anos antes de sua homologação, quando o CNE por meio do relator Paulo Barone apresenta a 

comunidade a minuta de projeto da resolução, esta foi muito debatida em audiências públicas 

oficiais, mesas de debate e eventos científicos em todo o país (MACIEL; NOZAKI; BOTREL, 2019). 

Nesta minuta, apresentada em Brasília, no dia 07 de dezembro de 2015, destacava-se o 

artigo 7º que trazia a extinção do curso de bacharelado e formação unificada em torno da 

licenciatura. Uma vez anunciado o fim do bacharelado seus defensores logo apareceram, 

representados principalmente pelo sistema CONFEF/CREF’s, os quais distinguem área de 

atuação com base na formação, isto é, os bacharéis com atuação em espaços não escolares e 

os licenciados com a tua atuação limitada a espaços escolares (SANTOS JUNIOR; BASTOS, 2019). 

Salienta-se que foi também neste mesmo período, dezembro de 2015, que se iniciou o 

processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados presidida 

então por Eduardo Cunha, que foi acusada de crime de responsabilidade fiscal, desta forma 

dando início a mais um golpe de Estado, fragilizando a democracia brasileira que vinha se 

reconstituindo desde 1989 quando houve as primeiras eleições de forma direta para presidente 

após longos anos de ditadura cívico-militar no Brasil. 

Concretizado o Golpe Jurídico-Parlamentar, assume Michel Temer, com propostas que 

favoreciam a classe dominante, a mesma que apoio o Golpe na perspectiva de manter seus 

privilégios, durante seu curto mandato foi aprovado a PEC 55 que impôs limites de 

investimentos futuros do governo federal, a liberação de terceirização e a reforma trabalhista 

a qual foi vendida a leigos como a melhor forma de ativar a economia e gerar empregos, 

entretanto, a reforma trabalhista trouxe consigo outra realidade, que foi a redução de direitos 

dos trabalhadores e da proteção social (KREIN; OLIVEIRA, 2019). 

Essa troca das políticas do governo trouxe consequências as DCN’s, haja vista que houve 

diversas trocas nos ministérios, inclusive no Ministério da Educação e no CNE. O relator Paulo 

Barone e outros conselheiros que estavam acumulando conhecimento especifico da formação 

em Educação Física ao longo dos anos saíram da elaboração das DCN’s. 

Quando o Resolução CNE/CES n° 06/2018 é divulgada pela nova comissão, que foi (re) 

elaborada em dois anos, excluindo-se todas as contribuições dos professores, pesquisadores, 

entidades cientificas, movimentos sociais da área, estabelecendo-se novamente a formação em 
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bacharelado em Educação Física, o qual seria extinto na minuta do projeto muito discutida 

anteriormente. Desta forma, ficando evidente que 

 

[...] a nova comissão não conseguiu ir na direção oposta às determinações do mercado 
de trabalho e aos ditames do movimento político do setor conservador/cooperativista, 
pois o bacharelado voltara de uma morte anunciada na minuta da resolução de 2015. 
(SANTOS JÚNIOR; BASTOS, 2019, p. 320) 

. 

3 O PARECER CNE/CES Nº 584/2018 

 

A Resolução CNE/CES n° 06/2018 apresentou um grande retrocesso para a Educação 

Física, reflexo do retrocesso o qual o país estava sofrendo, caracterizado principalmente pelas 

perdas da classe trabalhadora, na tentativa se manter as regalias da classe burguesa que vinha 

sofrendo com a crise do capital, conforme afirma Seki, Souza e Evangelista (2019, p. 122) “O 

mercado mundial atravessou a crise de 2007-2008 e as sucessivas ondas em 2011 e 2014, 

resultantes da incapacidade sistêmica do capitalismo de seguir apresentando meios de 

recuperação das taxas de crescimento no mundo”. 

Com o objetivo de uma reestruturação do sistema com o objetivo de manter a forma de 

produção capitalistas e suas características, empresários, conservadores, a direita e a extrema-

direita agirem, isso resultou em perdas cruciais para a classe trabalhadora exemplos são: a 

Terceirização, a Reforma Trabalhista, a Reforma da Previdência e o congelamento dos gastos 

públicos, entre elas educação e saúde pública, logo, quem mais sentirá com a falta de maiores 

investimentos nestas áreas é a classe trabalhadora, usuários da rede pública. 

E em meio a essas Reformas os grandes empresários, entre eles o da educação eram 

quais mais saiam ganhando, pois 

 

[...] mesmo em meio aos ritos do ajuste fiscal e do congelamento das despesas 
primárias, o Estado seguiu transferindo somas maiores ao capital de ensino superior. 
Para Vale (2011), operou-se nos últimos anos, com os recursos dos fundos 
educacionais, um verdadeiro sequestro em favor da acumulação dos capitais de 
grande porte. No mesmo sentido, Silva (2014), analisando o Proies, concluiu que, com 
o Fies e o Prouni, evidencia-se como as transferências de recursos do fundo público foi 
central para formação das grandes empresas educacionais, como a Kroton-
Anhanguera, a SER Educacional e a Estácio de Sá Participações. (EVANGELISTA, SEKI; 
SOUZA, 2019, p. 174). 
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Grupos com as mesmas características, isto é, conservadores e empresários também 

assumiram o poder da direcionalidade que o Parecer CNE/CES nº 584/2018 tomou. Esses grupos 

na Educação Física eram representados pelos empresários da educação, do fitness e da linha 

tradicional da área, eles eram os quais mais se favoreciam com a permanência do bacharelado, 

haja vista que poderiam continuar e ampliar essa modalidade de graduação no setor privado. 

A área do fitness está cada vez mais ganhando espaço no mercado, exemplo disso é a 

maior procura do treinamento resistido que ganhou muitos adeptos nos últimos anos, Murer 

(2007) lista as seguintes causas para isso: preocupação com a aparência saudável, culto ao 

corpo e massificação pela mídia. Ademais, segundo a Associação Brasileira de Academias 

(Acad), “A indústria mundial do fitness alcançou, em 2017, cerca de 174 milhões de clientes […]. 

Trata-se de um crescimento de mais de 6% em relação ao número de clientes, nos últimos dois 

anos”4. O Brasil encontra-se no segundo lugar no ranking dos países com maior número de 

academias, em quarto lugar no número de clientes e decimo na colocação de receita no 

mercado (REVISTA ACAD BRASIL, 2017). Portanto, esses empresários do setor, tinham muito a 

favorecerem com a permanência do bacharelado, pois esses cursos têm características acríticas 

desta forma o trabalhador não questiona as condições de trabalho, além de fragmentar a classe 

trabalhadora entre os atuantes do espaço escolar e os atuantes dos espaços não escolares. 

Esses mecanismos foram organizados para enfraquecer a luta de classe e diminuir a 

aderência nas representações organizadas da classe trabalhadora que são os sindicatos, todos 

esses mecanismos na formação de Educação Física somente ratificaram as necessidades que o 

sistema impõe para sua sobrevivência, visto que esse enfraquecimento do sindicalismo foi 

proferido desde as reformas pós golpe de 2015. 

 

Por fim, parece claro que a sobrevivência dos sindicatos está ameaçada por razões de 
ordem financeira. A queda na arrecadação decorrente do fim da obrigatoriedade do 
imposto foi de grande magnitude [...] Essas perdas, porém, não decretam o fim dos 
sindicatos. As dificuldades e a crise podem, paradoxalmente, oferecer novas 
possibilidades para o sindicalismo se reinventar. (GALVÃO, 2019, p. 224). 

 
Além de que, esse enfraquecimento na formação, por meio da divisão em Licenciatura 

e Bacharelado, deixa grande parcela dos formandos a mercê do capital, isto é, na condição de 

 
4 Disponível em: http://www.acadbrasil.com.br/mercado.html Acesso em: 25/01/2018. 
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aceitar as propostas (impostas) pelos empresários, em especial do ramo do fitness, que não 

assumem responsabilidades de contratação formal, melhor dizendo, sem vínculo empregatício, 

sem assinar a carteira de trabalho, forma esta de emprego cada vez mais presente com as 

reformas, afetando principalmente os trabalhadores não sindicalizados (GALVÃO, 2019) no 

caso da Educação Física os bacharéis, os quais são formados dentro de uma ideologia da 

empregabilidade e do empreendedorismo, mesma que deu bases para a regulamentação da 

profissão em 1998 por meio da Lei 9.696 (DIAS, JUNIOR; LIMA, 2011). 

A duas possiblidades de formação contida no Parecer CNE/CES nº 584/2018 representa 

o esvaziamento teórico na formação acadêmica da classe trabalhadora, isso é o reflexo da fase 

atual deste sistema capitalista, pois estas tem a finalidade desqualificar as forças produtivas, 

como aponta Taffarel (2012, p. 106, grifo da autora) 

 

A “realidade atual” na formação de professores nos permite levantar a hipótese de 
que está em curso um processo de desqualificação e destruição das forças 
produtivas, das quais consta o trabalho e o trabalhador, que se expressa na formação 
dos trabalhadores, nos seus processos de qualificação acadêmica e de atuação 
profissional. Processos que, contraditoriamente, se dão pela negação do 
conhecimento científico, pelo estabelecimento de consensos, pela coerção, pela 
regulamentação e pela criação de conselhos de caráter privatista. 

 

Conhecimento este essencial para a luta de classe e a busca por melhores condições de 

trabalho, pois são por meio delas que se reflete sobre a realidade social, no entanto, são elas 

que são extinguidos dos currículos em detrimentos das disciplinas técnicas e desportivas na 

justificativa, comumente aceita, de elas serem disciplinas de cunho pedagógico, conforme 

ratifica Taffarel (2012, p. 107) 

 

Conhecimento que permite enfrentar e combater o neopositivismo, existencialismo, 
pragmatismo, entre outras correntes que alimentam o neotecnicismo, as quais isolam 
a escola e os esportes dos problemas que afetam a sociedade e incrementam a 
contraposição dos interesses individuais aos sociais. 

 

Desta forma, mais uma vez, dentro deste contexto de fragmentação da área, quem mais 

se beneficia é a classe dominante. O Parecer CNE/CES nº 584/2018, também foi alvo de vários 

estudos, entre eles de Furtado (2020, p. 127) que aponta uma serie de fragilidades no 

documento 
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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 significativa distância para um documento 
radicalmente comprometido com a classe trabalhadora. Destaca-se, por exemplo, que 
para referir-se ao objeto de conhecimento 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. 

 

O mesmo autor também analisa a possibilidade de implementação de uma formação 

única, o que a resolução coloca como dupla formação em seu Artigo 30 “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” (BRASIL, 2018, grifo nosso). Sendo 

uma das possibilidades a disponibilidade das duas formações, isto é, licenciatura e bacharelado, 

e podendo, a interesse do aluno, cursa ambas, e segunda é já um currículo integrando ambas 

formações, com o cuidado de não sobrecarregar o currículo de disciplinas ou conteúdos 

redundantes (FURTADO, 2020). Então com o atual parecer, mais uma vez se abre a possibilidade 

de uma única formação por meio da dupla formação, o egresso saindo com a habilitação em 

licenciatura e bacharelado realizando um único percurso formativo. 

Entretanto, para isso se faz necessário o interesse das instituições de ensino superior e, 

gozarem de seu direito contido na carta magna que é a Constituição Federal, artigo 207: “As 

universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” 

(BRASIL, 1988, p. 67, grifo nosso). Então, estas ao elaborarem os cursos devem parti deste 

pressuposta institucional. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se, portanto, que após este estudo a interferência das necessidades do modo 

de produção capitalista na formação de professores de Educação Física, como forma de 

enfraquecimento da classe trabalhado por meio da fragmentação desta em licenciados e 
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bacharéis. Além do sistema interferir na conduzindo para a negação do conhecimento 

especifico da área de conhecimentos para os estudantes da própria área nos cursos de 

graduação ao conceberem duas formações. Então ainda se faz muito necessito a permanência 

da luta para a revogação dessas atuais DCN’s e a aprovação de uma que atenda às necessidades 

dos pesquisadores progressistas da Educação Física, além de uma diretriz curricular que esteja 

aliada aos anseios da classe trabalhadora e, a caminho da superação deste sistema que cada 

vez mais mostra não mais dar conta de atender a necessidades humanas e desta forma levando 

a sua própria destruição. 

Ademais, o próprio CNE por meio da atual DCN’s ratificou a possibilidade de formação 

única, logo, é fundamental os agentes dentro das instituições de ensino superior atuem na 

proposição deste modo de formação, então os professores progressistas, alunos e movimentos 

sociais, como o Movimento Estudantil de Educação Física (MEEF) que tem como uma de suas 

bandeiras de luta a formação unificada, provoquem mais discursões na perspectiva da dupla 

formação nas instituições. 
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