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Apresentação
Olá estudantes de Educação Física. Esta é a 

segunda cartilha da campanha lançada em 2009 
pela Executiva Nacional de Estudantes de 
Educação Física: “Educação Física é uma só. 
Formação Unificada Já! Pela revogação das 
atuais Diretrizes Curriculares”. A primeira 
cartilha trouxe o resgate histórico e legal das 
Diretrizes Curriculares, e esta traz aproximações 
à proposta de formação que o Movimento 
Estudantil de Educação Física (MEEF) defende, a 
fim de expandir o debate na tentativa de levá-lo a 
todas as escolas de Educação Física do Brasil. 

A resolução nº 7 do Conselho Nacional de 
Educação de 05 de abril de 2004 instituiu as 
atuais Diretrizes Curriculares para a formação 
em Educação Física. Foi aprovada sem ampla 
discussão entre professores e estudantes e quase 
que empurrada para dentro dos cursos de 
Educação Física do Brasil através de um 
documento do Conselho Nacional de Educação, 
que ditava que todos os cursos deveriam 
reformular seus currículos de acordo com essa 
resolução. E de fato, foi o que aconteceu. No ano 
de 2005 diversos cursos de Educação Física, que 
eram somente Licenciatura, se dividiram em 
Licenciatura e Bacharelado, com uma nova 
perspectiva de formação: a Licenciatura deveria 
ser voltada para a formação do professor da 
escola, e o Bacharelado voltado para a formação 
do professor fora da escola. O MEEF se posiciona 
contra a perspectiva de formação expressa na 
resolução 07/2004; primeiro por conta do 
p r o c e s s o  d e  s u a  a p r o v a ç ã o ,  q u e  f o i  
antidemocrático, pois não houve discussão entre 
os amplos setores da Educação Física; e segundo 
pela concepção de formação expressa na 
proposta, que defende a fragmentação da área 
com uma formação especializada e a 

descaracteriza epistemologicamente. Você 
sabe o que está acontecendo no Brasil todo, a 
respeito da discussão de formação de professores 
de Educação Física?

Hoje, muitos estudantes de diversas 
universidades brasileiras estão discutindo a 
formação de professores em suas escolas. 2010 é o 
sexto ano de aprovação das atuais Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN).  Essas Diretrizes 
servem de base para a construção dos currículos 
dos cursos superiores em Educação Física e 
propõem a divisão da formação em Educação 
Física em duas modalidades: Licenciatura e 
Bacharelado. Durante esses seis anos, muitas 
escolas continuaram discutindo o processo de 
formação de professores, pois as contradições que 
essas DCN geram são muito grandes. Um exemplo 
disso é a fragmentação cada vez maior,  como os 
cursos de Bacharelado em fitnnes, Bacharelado 
em lazer, que restringem a formação a somente 
u m  c a m p o  d e  a t u a ç ã o ,  c a u s a n d o  u m a  
especialização precoce.

.............................................................................

Somos contrários a essa divisão pois ela não se 
justifica nem cientificamente e muito menos na 
realidade dos cursos. Entendemos como um 
retrocesso para a área essa divisão, que foi pautada 
em interesses corporativos de alguns setores. 
Somos todos professores, independente da área 
que estamos atuando (escolas, clubes, academias 
e hospitais) estamos tratando pedagogicamente 
os conteúdos da Educação Física na mediação com 
nossos alunos.

Porque somos contrários à divisão dos 
cursos de Educação Física em Licenciatura 
e Bacharelado?
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E o que o Movimento Estudantil de 
Educação Física tem feito para atuar 
concretamente nessa luta?

A Executiva Nacional dos Estudantes de 
Educação Física (ExNEEF) lançou em Julho de 
2009 a campanha “A Educação Física é uma só! 
Formação Unificada JÁ!” exigindo a revogação 
das atuais Diretrizes Curriculares e propondo a 
Licenciatura Ampliada como superação aos 
problemas levantados. Muitas escolas estão 
tendo discussões a respeito da formação única 
em Educação Física, e foi a partir da necessidade 
dos estudantes que surgiu essa campanha. 

É nesse sentido que vem esta cartilha, a fim 
de esclarecer sobre as Diretrizes, e explicar a 
p r o p o s t a  d e  f o r m a ç ã o ,  d e n o m i n a d a  
Licenciatura Ampliada, que o MEEF defende, 
resgatar como está a implementação da 
campanha nas escolas de Educação Física, e 
trazer o levantamento de dados que foi feito 
para compreendermos como estão os currículos 
dos cursos de Educação Física  no Brasil.

Por isso desejamos a tod@s uma boa leitura, 
e convidamos a tod@s para juntar-se à nós nessa 
campanha em defesa da nossa formação, pois a 
“Educação Física é uma só. Formação 
Unificada Já! Pela Revogação das Atuais 
Diretrizes Curriculares.”

O que defendemos?

O MEEF construiu em resposta a essa realidade 
uma proposta curricular, a Licenciatura Ampliada. 
É importante colocar que defendemos essa 
titulação de LICENCIATURA pois é a titulação que 
possibilita a atuação sem restrições no mercado da 
força de trabalho. Criou-se o mito de que os 
licenciados só poderiam trabalhar nas escolas, mas 
isso é mentira. A titulação de licenciado permite 
AMPLA atuação, na área escolar e não-escolar. A 
titulação que restringe a atuação é a do bacharel, já 
que por lei não pode dar aula na escola, por quase 
não abarcar conhecimentos pedagógicos.

O que é a Licenciatura Ampliada?

A Licenciatura ampliada é uma proposta do 
Movimento Estudantil de Educação Física (MEEF), 
formulada a partir da necessidade de uma 
formação que possibilite a real qualificação para 
trabalhar e que supere muitos problemas que 
encontramos nas diversas universidades do Brasil.

 Defendemos que tenhamos uma única 
formação em Educação Física, um curso só, que 
abarque todos os conhecimentos básicos 
necessários para inserção e intervenção no mundo 
do trabalho. 

Nossa proposta chama-se Licenciatura 
Ampliada por entendermos que temos que ter uma 
formação ampla, onde tenhamos contato com 
todos os elementos da cultura corporal. 
Defendemos que a apropriação e a produção do 
conhecimento se dêem a partir da prática social, da 
realidade existente que encontraremos quando 
sairmos da Universidade. Para que isso seja 
possível acreditamos que temos que ter, desde o 
primeiro semestre, aproximações com a prática 
docente, em diferentes campos, como saúde, 
lazer, escolas, desde observação, constatação e 
atuação. E também entendemos que é necessário 
maior contato com a pesquisa, produção do 
conhecimento, desde o primeiro semestre, e que 
esta seja voltada às demandas sociais.
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¿ Bacharelado ou Licenciatura ?

todas as Licenciaturas (anteriores, de 2002). O 
que acontece é que a maioria dos cursos de 
Licenciatura em Educação Física, e é importante 
ressaltar que não são todos, são orientados pelas 
diretrizes apenas das Licenciaturas, o que acaba 
direcionando a formação da Licenciatura só para o 
ambiente escolar. Já os cursos de Bacharelado em 
Educação Física seguem as diretrizes das 
graduações em Educação Física podendo, assim, 
ter muitas graduações, como fitness, lazer, 
esporte, entre outros, o que limita a formação 
desses estudantes apenas às áreas não escolares. 
O que é um erro, pois deveríamos ter uma 
formação integral  que contemplasse os 
conhecimentos necessários para os diversos 
conteúdos da área.

A formação em Educação Física se encontra 
tão precarizada que nem os estudantes da 
Licenciatura e nem os do Bacharelado possuem 
uma formação que realmente traga elementos que 
contribuam para sua prática pedagógica. Fazemos 
parte de uma área que possui diversidades, mas 
isso não justifica a fragmentação do seu elemento 
fundamental: a intervenção pedagógica. Portanto, 
antes de sermos técnicos, instrutoras, treinadores, 
somos fundamentalmente professoras e 
professores. Reconhecer esse fato significa 
entender que onde estivermos atuando, 
estaremos com certeza trabalhando com a 
f o r m a ç ã o  h u m a n a ,  a t r a v é s  e  c o m  a s  
especificidades de nossa área, tratando 
pedagogicamente os temas da cultura corporal, 
seja no clube, na escola, na academia, no hospital, 
no hotel, na praça, etc. Negando assim, a 
dicotomia entre corpo e mente presente nessa 
divisão.

O que temos hoje, na maioria das escolas, é 
uma formação fragmentada, direcionada para um 
campo de trabalho mais específico, ao invés de 

“Os Bacharéis podem trabalhar em 
todos os lugares e os licenciados só na 
escola.”

“A Licenciatura é só para a escola, e eu 
não quero ir para a escola, por isso decidi 
fazer bacharelado em Educação Física.”

“Quero trabalhar com outras áreas, da 
pesquisa ou academia e a Licenciatura não 
me contempla”

..................................................................

Ouvimos muito essas frases no dia a dia, 
dialogando com os estudantes. Elas são reflexo 
da falta de informação e mentiras que são 
espalhadas no campo da Educação Física. O 
principal agente semeador dessas mentiras é o 
sistema CONFEF/CREF, que se utiliza da 
desinformação de muitas pessoas. Na verdade, a 
habilitação que permite a atuação em qualquer 
área (escolar e não escolar) é a de Licenciatura. 
Para um melhor esclarecimento sobre esse fato, 
ler o parecer nº400/05 do CNE, em anexo. 

Como podemos notar, então, na realidade é 
o Bacharel em Educação Física que tem sua 
atuação profissional limitada, pois, segundo as 
legislações atuais, a este não é permitido dar aula 
nas escolas, enquanto que para o Licenciado não 
existe nenhuma restrição quanto ao seu local de 
atuação, podendo se inserir tanto nos ambientes 
escolares como nos não escolares. Pelo menos 
por enquanto.  

Hoje, temos as Diretrizes Curriculares 
Nacionais, lançadas em 2004 sob a Resolução 
07/2004, para os cursos de Graduação em 
Educação Física  que orientam a nossa formação 
tanto no Bacharelado como na Licenciatura e, 
também, Diretrizes Curriculares Nacionais para 
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u m a  f o r m a ç ã o  m a i s  c o m p l e t a ,  q u e  
proporcione uma visão mais ampla sobre nossa 
área de atuação. E você, estudante, que entrou na 
universidade já sofrendo os efeitos dessa divisão... 
será que não pode fazer nada??? Afinal, o curso já 
está dividido mesmo, o jeito é se conformar, certo? 
ERRADO!!! Há muito que se fazer para mudar isso. 
Apesar de, burocraticamente divididos, podemos 
agir em conjunto para mudar esse quadro. Unificar 
a batalha para reverter essas Diretrizes 
Curriculares que resultam nessa divisão, e lutar por 
uma formação mais ampla e de qualidade.

Temos que ter claro que essa fragmentação 
não vem apenas para dividir o conhecimento 
durante nossa formação, mas coloca também 
estudante contra estudante quando estes travam 
uma disputa grotesca sobre qual “curso” é melhor, 
e de forma mais grave coloca trabalhador contra 
trabalhador quando separam, de forma arbitrária e 
equivocada, os formados em Educação Física, em 
professores e profissionais. Essa divisão da classe 
acaba por desunir os trabalhadores da área e, com 
isso, enfraquecer suas lutas por melhoria de 
condição de trabalho. 

Por isso o Movimento Estudantil de Educação 
Física (MEEF) está em campanha pela revogação 
dessas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais. 
Defendemos uma formação única em Educação 
Física. Essa divisão entre Licenciatura e 
Bacharelado nunca se justificou e, além do mais, 
depois de seis anos de aprovação e implementação 
das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais 
concluímos que os problemas da área só 
aumentaram. Essas DCN possibilitam uma 
fragmentação cada vez maior na formação em 
Educação Física, pois abrem brechas para a 
existência de cursos de diversos bacharelados 
super-especializados, ou seja,  cada vez mais 
ampliando o reducionismo de uma formação que 
deveria ser ampla e completa.

E mais consequências ruins podem surgir por 
aí. Não se assuste se, por acaso, o sistema 

Educação Física é uma só! Formação unificada já!

CONFEF/CREFs, num futuro próximo, 
consiga barrar a entrada dos Licenciados em 
Educação Física na educação informal (espaços 
não escolares). Devemos ficar atentos para esse 
possível ataque, antes que seja tarde demais.  

O que a maioria de nossos professores 
esquece de nos dizer, é que uma formação ampla 
é o mínimo necessário para nos garantir alguma 
possibilidade de trabalho quando sairmos da 
Universidade. Num mundo do trabalho cada vez 
mais precário, a formação específica encurta 
nossa entrada no desemprego. Isso significa que 
tanto a curto prazo, com a dificuldade de 
conseguir emprego quando nos formamos, 
quanto a médio e longo prazo, com a dificuldade 
de entendermos a cultura corporal em sua 
totalidade e intervirmos de forma mais coerente 
na formação das pessoas, essa divisão é um 
equívoco, e dos grandes. 

Lutemos por uma formação 
ampliada! Pelo fim da divisão na 
formação em Educação Física!
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Licenciatura Ampliada:
Primeiras Aproximações

Em 31 de março de 2004 foi aprovada a 
resolução n. 7 do Conselho Nacional de 
Educação, que propõe a fragmentação do curso 
para uma possível atuação dentro ou fora da 
escola. O Movimento Estudantil de Educação 
Física (MEEF) entre o ano de 2003 e 2004 se 
dedicou em construir uma crítica à proposta de 
formação para a Educação Física que estava em 
construção, período este em que se definiu a 
orientação da concepção de formação/currículo 
para Educação Física que ficou expressa nas 
atuais D.C. Para isso, o MEEF, juntamente com a 
Linha de Estudos e Pesquisa em Educação Física 
Esporte e Lazer (LEPEL), elaborou uma proposta 
de formação de professores de Educação Física, 
a Licenciatura Ampliada. Essa proposta tem 
como objet ivo a  formação humana e  
emancipatória, calcada na concepção de 
curr ículo  ampl iado,  cujos  indicadores  
metodológicos principais são a unidade entre 
teoria e prática, a criatividade, a reflexão crítica 
superadora, e a docência como identidade 
profissional. 

As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais 
trazem orientações para o curso de Graduação 
em Educação Física, tanto em nível superior de 
Graduação Plena, bem como orientações 
específicas para a Licenciatura Plena em 
Educação Física. Segundo a lei 9.394/96 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 
Graduação é uma categoria geral do Ensino 
Superior, que engloba cursos de Licenciatura 
Plena, Bacharelado e Tecnológico. A partir da 
Resolução 07/2004 temos na Educação Física 
dois desses cursos: Licenciatura Plena e 
Bacharelado. Pelo que voga a resolução, o curso 

de Bacharelado pode ser direcionado ou não a 
um campo de trabalho específico, como 
Bacharelado em Esporte, mas a Graduação em 
Bacharelado permite atuar em todo campo de 
trabalho fora da escola, como academias, clubes, 
camping, etc. O curso de Licenciatura Plena 
direciona a formação dos professores da educação 
básica (ensino fundamental, superior e EJA), mas a 
Graduação em Licenciatura Plena permite 
legalmente a atuação do professor em qualquer 
área da Educação Física. 

Após compreendermos o que quer dizer a Lei, 
temos que compreender o que significa estas 
diversas possibilidades de atuação/formação do 
professor de Educação Física. Até a resolução 03/97 
do CNE, só havia um tipo de formação para a 
Educação Física, no caso a Licenciatura Plena, que 
tinha como intuito formar um professor que 
pudesse atuar no conjunto das áreas que compõe a 
Educação Física. Com as atuais Diretrizes 
Curriculares materializou-se a possibilidade de 
fragmentação do curso/formação, o que contribui 
para a formação de um sujeito que não tenha a 
compreensão da totalidade que é a Educação 
Física, desqualificando os trabalhadores da área já 
no seu processo de formação acadêmica. A 
diminuição de conteúdos contribui para a 
diminuição das possibilidades de ação, o que vem 
casado com o aligeiramento da formação e com 
todo o discurso do desenvolvimento de 
competências exigidas pelo mercado. Com um 
curto e restrito tempo e espaço para a reflexão 
sobre os processos educativos o professor se torna 
um mero executor de tarefas, exatamente o que 
pede o mercado de qualquer trabalhador, e o que 
abre brechas para a ingerência do sistema 
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natureza suprindo suas necessidades e 
t r a n s f o r m a n d o - s e  n e s t e  p r o c e s s o ,  
construindo um mundo humano; entretanto, 
estamos cientes da polêmica que esta 
questão tem levantado mesmo no interior 
dos que se identificam com a teoria marxista e 
que a utilizam para a reflexão acerca das 
relações trabalho-educação, como nos 
indicam os estudos de Paulo Tumolo (2005a, 
2005b, 2005c) e de Sergio Lessa (2002, 2003)¹. 

É importante salientar que a Licenciatura 
Ampliada não é a união da licenciatura plena com 
o bacharelado. Contrária a isso, vem no sentido 
d e  r o m p e r  c o m  a  f r a g m e n t a ç ã o  d o  
conhecimento, com a formação pautada 
unicamente na lógica do mercado e com o modo 
do capital organizar a vida. Por conta disso, é 
importante pontuarmos que entendemos a 
Educação Física como um campo de estudo e 
ação profissional multidisciplinar, cuja finalidade 
é possibilitar a todo cidadão o acesso aos meios e 
conhecimentos acumulados historicamente que 
possibilitam a cultura corporal e esportiva, 
compreendida como direito inalienável de 
todos, parte importante do patrimônio histórico 
da humanidade e do processo de construção da 
individualidade humana². 

A proposta de Licenciatura Ampliada traz 
como matriz científica a história do homem e da 
natureza. Isso significa dizer que para 
compreendermos o que é Educação Física temos 
que compreender como o homem se tornou 
homem e como a sociedade se desenvolveu até 
os dias de hoje. É a partir desta compreensão que 
poderemos ter elementos suficientes para 
e n t e n d e r  c o m o  a  E d u c a ç ã o  F í s i c a  s e  
desenvolveu até os dias de hoje.  Nesta 
perspectiva, o currículo deve dar condições para 
que o aluno constate, interprete, compreenda e 
explique a realidade social.

A estrutura curricular do Curso de Licenciatura 
Ampliada - Graduação em Educação Física - 
deverá pautar-se nos seguintes princípios: 

responsabilidade desse ou daquele tipo de 
profissional, sem muita resistência por parte dos 
trabalhadores, que desde a sua formação já se 
entendem como de áreas diferentes. 

O MEEF juntamente com a LEPEL, em 
contraposição a esta proposta de Diretrizes 
Curriculares que fragmenta a formação, por 
compreender que a Educação Física é um campo 
acadêmico-profissional que se fundamenta em 
conhecimentos das ciências humanas, sociais, da 
saúde, exatas e da terra, da arte e da filosofia, 
elaborou a já citada proposta para os Cursos de 
Educação Física designada Licenciatura Ampliada. 
Tal nomenclatura parte da concepção de currículo 
ampliado, currículo que proporcionaria uma 
reflexão pedagógica ampliada e comprometida 
com os interesses de classe, que tem como eixo a 
constatação, a interpretação, a compreensão e a 
explicação da realidade social complexa e 
contraditória. A nomenclatura se dá também por 
compreender a docência como identidade 
profissional, entendendo que é a relação 
trabalho/ação pedagógica que baliza identidade 
profissional na formação em Educação Física, 
havendo esta relação independente do campo de 
atuação, escolar ou não escolar, em contraposição 
a tese equivocada da formação meramente 
pedagógica para a Licenciatura e formação 
puramente técnica para o bacharelado. 

O egresso em Educação Física, pela proposta de 
Licenciatura Ampliada, deverá apresentar uma 
formação pautada em princípios morais, éticos, 
políticos, pedagógicos, científicos e técnicos a 
partir de uma formação ampla, humanista e crítica, 
qualificadora da ação acadêmico-profissional, 
fundamentada no rigor científico e na reflexão 
filosófica tendo o trabalho como princípio 
educativo. Segundo Mauro Titton 

ao nos referirmos ao trabalho enquanto 
princípio educativo, o fazemos na perspectiva 
apontada por Acácia Kuenzer, que reconhece 
no trabalho a possibilidade de superação da 
dualidade estrutural presente na educação, já 
que é pelo trabalho que o homem transforma a 
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de exercer a análise crítica do mundo e da 
sociedade brasileira, principalmente no que tange 
a educação. A interdisciplinaridade é aqui 
e n t e n d i d a  n a  p e r s p e c t i v a  d a  u n i d a d e  
metodológica, que significa uma forma de 
apreensão da realidade, em todas as suas relações 
e interconexões, a partir da qual se constrói o 
conhecimento.

4) Articulação entre ensino, pesquisa e 
extensão.

 O processo de formação não pode estar dissociado 
nem fragmentado, sendo assim tanto deve haver 
uma sólida articulação das atividades formativas 
desenvolvidas no curso (curriculares ou não) com a 
universidade, quanto a relação destas duas esferas 
com o mais geral, no caso a sociedade. Neste 
sentido o ensino serve como ponto de partida para 
este processo (entendendo que ele por si só não 
basta, mas sem ele dificilmente existiria a 
possibilidade de uma sólida construção), a 
pesquisa é um instrumento necessário para 
acessar o conjunto de conhecimentos produzidos e 
como instrumento que possibilita a reflexão crítica 
da realidade, contribuindo assim para a alteração 
da mesma. A extensão se coloca como um 
elemento mediador tanto para a construção deste 
conhecimento quanto para extrapolar os muros da 
universidade. Nesta lógica a construção do 
conhecimento visa suprimir as demandas sociais. 

5) Indissociabilidade entre teoria e prática.

 Entendemos que a apresentação e a 
sistematização do conhecimento devem ser 
trabalhadas de forma simultânea, visando criticar 
fortemente a organização e a sistematização do 
conhecimento em etapas, disciplinas, e a divisão 
entre conhecimentos teóricos e conhecimentos 
práticos. A organização do currículo deve 
possibilitar o desenvolvimento de metodologias 
para o ensino dos conteúdos das áreas específicas, 
de maneira que o conteúdo trabalhado e 
aprendido nas disciplinas seja a base para o 
desenvolvimento do trabalho docente. Para isso, a 

1) Trabalho pedagógico como base da 
identidade do profissional de Educação 
Física.

 Entendemos que a Educação Física tem como 
objeto de estudo a cultura corporal, que são os 
jogos, brincadeiras, danças, esportes, lutas e 
demais expressões que a humanidade 
desenvolveu até os nossos dias, e que estes 
conteúdos devem ser transmitidos por meio da 
Educação Física, para que, inclusive, novas 
formas de manifestações da cultura corporal 
sejam desenvolvidas. A transmissão dessa 
cultura corporal se dá pela ação pedagógica.

2) Compromisso social da formação na 
perspectiva da superação da sociedade de 
classes e do modo do capital organizar a 
vida.

 A proposta de Licenciatura Ampliada traz 
consigo fundamentalmente outra concepção de 
formação de homem. Este é compreendido e 
quer que ele se compreenda como sujeito 
passível de transformar a realidade, e 
principalmente que entenda esta necessidade. 
Transformar de forma a construir uma sociedade 
sem classes, sem ricos e pobres, burgueses e 
proletários.  Para isso é necessário romper com a 
forma do capital organizar a vida, onde a 
formação deixe de ser balizada pelo mercado de 
trabalho, mas pelas vias de emancipação do 
homem.  

3) Sólida e consistente formação teórica e 
interdisciplinar, em que o trabalho de 
pesquisa  seja um meio para esta 
formação. 

Uma formação que nos faça compreender sobre 
o fenômeno educacional e seus fundamentos 
históricos, políticos e sociais, a partir do trabalho 
enquanto princípio educativo, bem como 
dominar os conteúdos a serem ensinados pela 
escola. A apropriação do processo de trabalho 
pedagógico, a fim de que tenhamos condições 



prática de ensino deve estar presente desde o 
início do curso, percorrendo todo o desenrolar da 
graduação. 

-------------------------------------------------------------

 6) Tratamento coletivo, interdisciplinar e 
solidário na produção do conhecimento 
cientifico.

 É importante que os professores e estudantes 
tenham conhecimento do que está sendo 
produzido por eles mesmos. O conhecimento deve 
ser socializado, a fim de que possamos avançar 
coletivamente nesta produção. 

------------------------------------------------------------

7) Articulação entre conhecimentos de 
formação ampliada, formação específica e 
aprofundamento temático.

 O estudo a partir de complexos temáticos 
devem assegurar a compreensão radical, de 
totalidade e de conjunto da realidade, na 
perspectiva da superação. Atualmente a 
organização curricular dos cursos se baseia em 
mera justaposição de disciplinas, onde por 
exemplo, as disciplinas de fisiologia, ginástica, 
didática e prática de ensino, não fazem a menor 
relação entre as mesmas. Por isso é necessário que 
o currículo desenvolva  outra lógica de 
pensamento, a dialética.  

O currículo, a partir dessa proposta, deve ser 
constituído por Conhecimentos de Formação 
Ampliada, Conhecimentos Identificadores da área 
d a  E d u c a ç ã o  F í s i c a  e  C o n h e c i m e n t o s  
Identificadores do Aprofundamento dos Estudos. 
50 %  d e s t e s  c o n h e c i m e n t o s  d e v e m  s e r  
organizados em disciplinas e atividades de caráter 
obrigatório e 50% de caráter opcional. 

Os Conhecimentos de Formação Ampliada 
abrangem as seguintes dimensões: 

a) Relação ser humano  natureza 

b) Relação ser humano  sociedade  

c) Relação ser humano  trabalho 

d) Relação ser humano  educação    

Os Conhecimentos Identificadores da 
Educação Física abrangem as seguintes 
dimensões: 

a) Cultura corporal e natureza humana 

b) Cultura corporal e territorialidade 

c) Cultura corporal e trabalho 

d) Cultura corporal e política cultural 

O s  C o n h e c i m e n t o s  d o  C a m p o  d e  
Aprofundamento da Educação Física são 
compreendidos como o conjunto de 
fundamentos específicos que tratam de 
singularidades e particularidades na 
elaboração, implantação, implementação e 
avaliação das ações acadêmico-profissionais 
em complexos temáticos. Cada Instituição de 
Ensino Superior deverá propor seus 
complexos temáticos, definindo a articulação 
dos conhecimentos e experiências que darão 
condições para desenvolverem-se as ações 
investigativas de pesquisa. Os complexos 
temáticos devem nortear a proposta de 
formação/currículo ampliado, de forma a 
apreender os nexos estabelecidos pelo 
f e n ô m e n o  p a r a  a  c o n s t r u ç ã o  d o  
conhecimento nessa perspectiva. Para 
compreender melhor: 

Complexo significa composto. Por complexo 
deve-se entender a complexidade concreta 
dos fenômenos, tomados da realidade e 
reunidos ao redor de temas ou idéias centrais 
determinadas (...) A ligação, a reunião 
constitui-se de fato na marca essencial do 
sistema por complexo, mas o essencial não 
está na ligação das disciplinas, mas na ligação 
dos fenômenos. (...) O trabalho é o 
fundamento da vida das pessoas. Daí a 
realidade do trabalho colocar-se como o 
centro do ensino³.
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11) Condições objetivas adequadas de 
trabalho. 

Isso significa dizer que é impossível ter uma 
formação de qualidade sem uma estrutura para as 
aulas, sem financiamento a projetos de pesquisa e 
extensão, sem servidores técnicos para auxiliar no 
funcionamento da instituição superior, entre 
outros, onde a Universidade se mantenha pública, 
laica e socialmente referenciada. 

Os elementos aqui trazidos são a base para o 
que defendemos como proposta de formação 
emancipadora. Esta proposta vai de encontro à 
atual proposta das Diretrizes Curriculares para a 
formação de professores de Educação Física. Por 
isso, é necessário que façamos o enfrentamento à 
proposta vigente, a começar pela defesa de uma 
formação única, de uma única Educação Física. 
Esta cartilha vem no sentido de disseminar essa 
proposta de formação, para que tenhamos 
elementos para sustentar o debate contrário a 
formação fragmentada, voltada para o capital. Ou 
os estudantes se unificam para defender uma 
proposta de formação, ou estaremos fadados a 
formação para o capital. 

.............................................................................
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8) Avaliação em todos os âmbitos e 
dimensões (estudante, professor, planos 
e projetos, instituição) 
permanentemente.

 A  a v a l i a ç ã o  d e v e  s e r  p e r m a n e n t e  
principalmente nos sentidos de: identificar se os 
objetivos propostos foram alcançados; quais as 
problemáticas e contradições dos objetivos 
iniciais que não possibilitaram a materialização 
dos mesmos; e principalmente apontar os 
elementos superadores para as problemáticas e 
contradições identificadas, de forma que só 
assim teremos a verificação de como está se 
dando a formação dos professores. E para isso o 
processo de construção desta avaliação deve 
envolver todos os setores e todas as dimensões. 

9) Formação continuada.

 É necessário que os professores de Educação 
Física tenham a possibilidade iniciar os trabalhos 
de pesquisa na graduação, para que haja 
possibilidade de dar continuidade a este durante 
a pós-graduação. Para isso é imprescindível que 
haja a garantia da aproximação às ferramentas 
básicas para o desenvolvimento da pesquisa 
durante a graduação, a possibilidade de ingresso 
no programa de pós-graduação e que esta 
relação seja mediada pela própria articulação das 
atividades desenvolvidas na graduação junto a 
pós-graduação durante o processo de formação. 

10) Respeito à autonomia institucional 
e gestão democrática. 

A instituição deve ter autonomia para gestar 
sob a formação de professores, sob o perfil do 
profissional a ser formado, sob o projeto político 
pedagógico, sob a produção do conhecimento a 
ser desenvolvido, entre outros. Para além disso, 
a gestão da instituição deve possibilitar a 
democratização das esferas da própria 
instituição, com autonomia, no tange a 
discussão, decisão, participação, controle e 
gestão. 



Escolas de Educação Física na Campanha

Esta campanha é fruto de intensos debates a 
respeito das atuais Diretrizes Curriculares para a 
Educação Física, orientadas pela resolução 
07/2004 CES/CNE, as quais atribuem para a 
divisão da formação em licenciatura e 
bacharelado. 

O MEEF historicamente se posicionou 
contrário a esta proposta de fragmentação. Os 
estudantes entendem que esta medida adotada 
tem por trás políticas de interesses de setores 
corporativistas, como do Conselho Profissional 
de Educação Física (CONFEF) que busca ganhar 
legitimidade e aumentar sua ingerência na área 
através desta divisão. Os estudantes e demais 
setores defendem um curso único por 
entenderem que a graduação é o espaço 
destinado aos futuros profissionais, de acesso 
aos diversos conhecimentos da área, o que com a 
perspectiva de formação posta pelas atuais 
diretrizes curriculares é inviável, por ser voltada 
única e exclusivamente para o mercado de 
trabalho.

Entre os dias 20 a 25 de setembro de 2009, 
aconteceu em Salvador, o XVI Congresso 
Brasileiro de Ciência do Esporte (CONBRACE), 
onde a Executiva Nacional de Estudantes de 
Educação Física foi convidada para participar da 
mesa de abertura. 

Neste espaço, a executiva fez uma fala 
lançando a campanha nacional “Educação Física 
é uma só. Formação Unificada já! Pela 
Revogação das Atuais Diretrizes Curriculares.” 
e cobrando posicionamento do Colégio 
Brasileiro de Ciências do Esporte, maior entidade 
científica da área e que organiza o CONBRACE, 
em relação às atuais Diretrizes Curriculares e à 
Regulamentação da Profissão/CONFEF. 

Entendemos que é inadmissível que a maior 
entidade científica da nossa área não se posicione 
nem contra nem a favor de problemáticas que 
interferem diariamente na nossa formação. Neste 
mesmo sentido, a executiva construiu um abaixo 
assinado solicitando o posicionamento à entidade, 
o qual arrecadou mais de 400 assinaturas durante 
os dias do congresso. No final do encontro, durante 
a sua plenária final, a executiva entregou o abaixo 
assinado, e solicitou que o CBCE se posicione em 
relação as problemáticas levantadas. Depois de 
muita discussão e uma votação, conseguimos 
aprovar o encaminhamento. Recentemente, a 
executiva encaminhou uma carta a direção do 
CBCE, a fim de saber como andam as discussões, e 
se já há uma posição da entidade. Para além disso, 
a Executiva tenta manter uma articulação com as 
escolas de educação física, a fim de que esta 
campanha se expanda e ganhe força através dos 
estudantes de educação física do Brasil inteiro.  

Nesse sentido estão havendo diversas 
mobilizações dos estudantes, nos mais variados 
estados do Brasil, em defesa de uma única 
formação para a Educação Física, com a campanha 
“Educação Física é uma só. Formação Unificada já! 
Pela revogação das Atuais Diretrizes Curriculares.”. 
Para termos uma dimensão do que vem 
acontecendo em algumas escolas do país, segue 
abaixo alguns repasses: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Na UFRGS, o Diretório Acadêmico de 
Educação Física faz parte da Comissão de 
Reestruturação Curricular, junto à Direção da 
Escola e a Comissão de Graduação. A primeira 
atividade aconteceu no dia 10 de setembro, com 25 
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professores  e  aproximadamente 300 
estudantes, onde ninguém se posicionou contrário 
à reestruturação da Licenciatura e extinção do 
curso de Bacharelado. No segundo encontro, 
professores falaram de como foi feita a criação do 
curso de Fisioterapia, que tem um grande avanço 
em relação ao de Educação Física. Um terceiro 
encontro aconteceu para esclarecer questões 
sobre reestruturação curricular, com uma técnica 
da Pró-reitoria de graduação. O quarto momento 
foi com essa mesma técnica que falou sobre 
Projeto Político Pedagógico (PPP), o que deve 
conter e como está os PPPs de Educação Física 
(Licenciatura e Bacharelado). Nessa última 
atividade, um grupo de aproximadamente 10 
estudantes se posicionou contra a forma como 
está sendo decidido o fim do Bacharelado, 
colocando a questão das ênfases. No Conselho de 
Unidade foi decidido que as decisões sobre o fim do 
Bacharelado não serão para o próximo período, 
pois ainda tem pessoas com dúvidas. Hoje está 
circulando um abaixo-assinado a favor da 
formação unificada, que já conta com mais de 300 
assinaturas.

Universidade Federal do Paraná

Na UFPR, houve a tentativa de criar uma 
coordenação da campanha, que teria o Centro 
Acadêmico e o Coletivo de oposição que se 
mobiliza por lá. Conseguiram fazer grupos de 
estudos e uma mesa na semana acadêmica, 
“Diretrizes Curriculares: A unificação do curso”, 
que foi bastante produtiva. Atualmente os grupos 
vêm tentando dar continuidade as atividades da 
campanha.

Universidade Federal do Rio Grande

Na FURG vem sendo feitos estudos da primeira 
cartilha da campanha nacional. Como não há curso 
de Bacharelado, a disputa vem se dando em 
diferentes marcos, principalmente em relação ao 
esclarecimento do que é a Licenciatura.

Educação Física é uma só! Formação unificada já!

Universidade Estadual de Maringá

Na UEM existe um coletivo de estudantes 
que está fazendo espaços de formação, tanto 
sobre a Regulamentação da Profissão (sistema 
CONFEF/CREF´s), quanto sobre as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Física. 
Tais estudos se dão pela necessidade de ter 
argumentos para fazer a disputa de projetos de 
formação que lá existem. Este mesmo coletivo 
conseguiu fazer um jornal explicando algumas 
temáticas, e uma mesa de debates com o 
professor Hajime Nozaki, da Universidade 
Federal do Mato Grosso do Sul.

Universidade Federal de Santa Catarina

Na UFSC existe um coletivo de estudantes 
que está se organizando, desde o ano passado, 
para que no primeiro semestre de 2010 consigam 
fazer atividades e lançar a campanha nacional na 
sua escola, fazendo atividades e distribuindo 
materiais. 

Universidade Federal de Santa Maria

Na UFSM, a campanha foi lançada no início 
de setembro de 2009, em Assembléia Geral de 
Estudantes. Diversas atividades foram feitas, a 
começar pela Mateada da Campanha, durante a 
semana Farroupilha, na qual foram distribuídos 
panfletos explicativos, camisetas e adesivos. 
Para além disso, foi feita uma roda de Capoeira 
(discutindo também a Regulamentação da 
profissão) e uma mesa com o professor Hajime 
Nozaki da Universidade Federal do Mato Grosso 
do Sul. O tema da mesa foi: “Formação em 
Educação Física e Mundo do Trabalho”. A mesa 
foi bastante positiva, pois pela primeira vez 
alunos do bacharelado colocaram seu 
posicionamento. Foi realizada também uma 
Festa da Campanha e o Dia da Foto, onde os 
estudantes foram vestidos com a camiseta da 
Campanha para registrar esse momento pelo 
qual o Centro de Educação Física e Desportos 



está passando. Agora, a Comissão da 
Reforma, constituída de quatro pessoas de cada 
setor (professores, estudantes e funcionários), 
está trabalhando em cima dos eixos Mundo do 
Trabalho, Conhecimento e Legalidade. Já 
construímos a Justificativa do por que da 
reestruturação, que será apresentada aos 
demais professores e alunos. Além disso, 
acontece semanalmente na UFSM, além dos 
grupos de estudos tradicionais, um grupo de 
estudo específico para a Reestruturação 
Curricular.

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Na UFRJ o Centro Acadêmico de Educação 
Física e Dança está com a campanha Revida 
Minerva, uma campanha articulada em conjunto 
com o Movimento Quem Vem Com Tudo Não 
Cansa para reivindicar as pautas específicas com 
avanço do REUNI, sendo introduzida nessa 
campanha a discussão curricular. Nesta escola, o 
currículo novo foi aprovado em 2007, e 
incoerentemente houve o enquadramento dos 
ingressos em 2006. Com a inserção do novo 
currículo, às 200 horas complementares de 
graduação foram transformadas em sistema de 
ponto e isso deixou uma carga horária 
gigantesca, com isso os estudantes não estão 
conseguindo se formar. Os estudantes que 
entraram em Licenciatura e querem se formar e 
continuar no curso para fazer o Bacharelado 
estão enfrentando a falta de vaga na isenção de 
vestibular exigida para o novo ingresso. Estão 
discutindo as Diretrizes Curriculares e a 
possibilidade de unificação dos cursos. Desde a 
aprovação a procura de vagas pra Licenciatura 
diminuiu, pela facil idade, no curso de 
Bacharelado, de entrar no mercado de trabalho. 
Atualmente o Centro Acadêmico continua 
fazendo o enfrentamento. 

Universidade de São Paulo

Na USP existe uma correlação de forças bem 
complicada. Até década de 80 tínhamos só o curso 
de Licenciatura. Depois teve a discussão de 
Bacharelado em Esporte e Licenciatura, no sentido 
de sustentar a necessidade de haver a 
fragmentação do curso. Hoje existem três cursos 
de Educação Física na USP: Licenciatura, 
Bacharelado e o curso de Bacharelado em Esporte. 
Atualmente existe uma baixa procura para o curso 
de Bacharelado em Esporte, e uma maior procura 
pelo curso Bacharelado em Educação Física. 
Acreditamos que seja pelo fato de que quem se 
forma em Esporte não consegue inserção no 
mercado de trabalho. Em 2009, houve a proposta 
de reestruturação curricular, formulada por uma 
comissão de quatro professores e um estudante. 
Esta proposta veio no intuito de juntar, em núcleos 
comuns, dois anos cursando as 3 habilitações 
juntas e ao final do curso, o aluno optaria por uma 
das formações (Licenciatura, Bacharelado ou 
Bacharelado em Esporte). A justificativa dada 
pelos professores era que a baixa procura do 
bacharelado em esporte era devido ao fato do 
desconhecimento do aluno a área. Em nenhum 
momento foi questionada a necessidade do curso 
de bacharelado em esporte. O Diretório/Centro 
acadêmico vem  encontrando muitas dificuldades 
para tocara a campanha, devido à difícil correlação 
de forças, mas está se organizando para 
implementar a campanha nacional neste primeiro 
semestre de 2010. 

Universidade Federal de Sergipe

Na UFS atualmente encontram-se três 
currículos em vigor: Licenciatura (de antes das 
diretrizes curriculares de 2004), Licenciatura pós 
Diretrizes Curriculares de 2004, e Bacharelado. Em 
agosto de 2009, o Centro Acadêmico fez uma 
atividade para receber os calouros e pautaram a 
discussão de formação. Lançaram a campanha 
contra a precarização da formação, pautando as 
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reverter.  Em setembro de 2009 o Diretório 
Acadêmico lançou a campanha “Em Defesa da 
Nossa Formação”, que ataca diretamente três 
eixos: estrutura, trabalho docente e currículo. No 
eixo Currículo articularam a campanha nacional 
da ExNEEF. Em outubro de 2009 organizaram a 
Semana de Educação Física, que tinha como eixo 
a temática Formação e Currículo. Nessa semana 
tivemos mesa de Análise de Conjuntura, outra 
tratando de Diretrizes Curriculares e Campo de 
Atuação e outra mesa com relação a 
reestruturação curricular da UFBA. Nessa 
semana os estudantes fizeram um ato público 
até a reitoria, reivindicando agilidade nos 
processos de trâmite do currículo de Educação 
Física. Atualmente os estudantes se preparam 
para aprofundar as ações nos eixos da campanha 
no primeiro semestre de 2010. 

Universidade Federal do Maranhão

A proposta curricular da UFMA se aproxima 
muito da Licenciatura Ampliada. Portanto, o que 
os militantes do MEEF estão fazendo por lá é 
tentar dar uma resposta a problemas da base 
material concreta da universidade e retomar a 
discussão da resolução de 2001.

reformas do departamento de Educação Física 
e também da universidade. Fizeram um ato público 
com certa de 40 estudantes para entregar uma 
nota de repúdio, sobre as condições do 
departamento e da Universidade, para entregar à 
reitoria, foi assim que conseguiram a garantia de 
algumas obras nos locais. Em setembro de 2009, 
participaram de uma palestra sobre o currículo, 
apresentado a campanha onde a representação da 
EXNEEF estava presente. Em outubro de 2009 
foram feitos grupos de estudos sobre diretrizes 
curriculares e formação humana, com a 
participação de estudantes e de um professor que 
fez parte da divisão curricular. Em novembro de 
2009 aconteceu uma assembléia estudantil, onde 
foram apontadas algumas discussões curriculares, 
feitas tanto por estudantes de Licenciatura, 
quanto de Bacharelado. Tais discussões se referem 
principalmente a organização das disciplinas no 
currículo, e sobre como está se dando a avaliação 
dos novos cursos. Mas os professores alegam que a 
avaliação só poderá ser feita depois que a primeira 
turma dos cursos novos se formarem. Entendemos 
que é inviável esperar a primeira turma sair para 
fazer a avaliação, pois se já estamos visualizando 
diversos problemas, não podemos correr o risco de 
ter uma turma de formandos soltos no mercado de 
trabalho com uma formação desqualificada. Por 
isso estamos organizando mobilizações e 
atividades em relação a campanha para o primeiro 
semestre de 2010.

Universidade Federal da Bahia

Na UFBA só existe o curso de Licenciatura, pois 
quando aprovaram as atuais diretrizes curriculares, 
o curso se dedicou a elaborar outra proposta de 
formação, que está materializada numa proposta 
de currículo, que tramita desde 2007 nos setores 
burocráticos da universidade, e ainda não foi 
aprovada. Atualmente e curso encontra-se ilegal, 
pois seu currículo vigente está em vigor desde a 
década de 80, e os estudantes correm o risco de 
não receber o diploma, se esta situação não se 
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Para a construção de uma proposta 

superadora para nossa formação é necessário 

buscar o entendimento da conjuntura das 

instituições de ensino, não descolando esta das 

determinações mais gerais.

Sendo assim um dos instrumentos da 

Campanha “Educação Física é uma só! Formação 

Unificada já!” foi a construção de um banco de 

dados que sistematizasse a situação da formação 

em todo o país. Foram catalogados dados de 17 

instituições de Ensino Superior do país, entre 

Federais, Estaduais e Particulares: 

�UFMA - Universidade Federal do Maranhão 

� UFS - Universidade Federal do Sergipe

�UFBA - Universidade Federal da Bahia

�UNB - Universidade de Brasília

�UFV - Universidade Federal de Viçosa

�UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

�UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

�UFF - Universidade Federal Fluminense

�USP - Universidade de São Paulo

�UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas

�UFPR - Universidade Federal do Paraná

�UEM - Universidade Estadual de Maringá

�UFSM - Universidade Federal de Santa Maria

�UFPEL - Universidade Federal de Pelotas

�UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul

�FURG -  Universidade Federal do Rio Grande

�PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul

.............................................................................

O questionário respondido pelas escolas foi 

constituído de seis perguntas:

1) O processo de reestruturação curricular já 

ocorreu na Escola?

2) Quando? 

3) Houve a divisão curricular ? Se sim, qual o 

motivo?

4) Como foi o processo de elaboração da proposta 

curricular? Houve participação de estudantes ou de 

outros setores da comunidade (estudantes 

/professores/servidores)?

5) Houve processo de avaliação depois da 

implementação da proposta curricular?

6 )  A t u a l m e n t e ,  q u a i s  a s  q u e i x a s  d o s  

estudantes/professores a atual proposta 

curricular? 

.............................................................................

Entendemos  estas perguntas como centrais 

para o entendimento tanto do processo de 

construção do projeto de formação em vigor, 

quanto da proposta em si. 

Como anda a formação em Educação Física 
pelo Brasil?



Aparentemente esta pergunta não teria muito 

nexo, mas apenas se for analisada fora do 

contexto de disputa de projetos para formação 

em Educação Física. Podemos perceber que 70% 

das instituições observadas passaram pelo 

processo de reestruturação após 2004, período 

este em que entravam em vigor as atuais DCNs. 

Com isso podemos identificar elementos do 

processo de construção das atuais DCNs, pouca 

discussão tanto na sua construção, quanto na 

sua implementação.  Estes elementos ficarão 

mais visíveis um pouco mais a frente.

Em qual período 

passaram por 

reestruturação?

12%

6%

70%

12%

87 a 2002
2002 a 2004
2004 a 2008
Não passaram ainda

O que nos mostram os dados? 

Das 17 instituições observadas apenas 2 não 

passaram por processo de reestruturação, pois 

são cursos novos. São elas a FURG e a UFF, sendo 

que esta última teve o curso criado em 2007. Estas 

duas instituições têm mais elementos em comum. 

As duas tiveram seu processo de construção do 

curso de graduação em Educação Física a partir de 

discussões na pós-graduação e mesmo tendo 

criados seus cursos após a resolução 07/2004 

(atuais DCNs), não criaram os dois cursos previstos 

nas Diretrizes, mas apenas um curso de 

Licenciatura.

Passaram por processo 

de reestruturação 

curricular?

88%

12%

Sim Não
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Qual o 

argumento 

utilizado para 

divisão do 

curso?

52%

18%

6%

24%

Adequação as atuais
D.C

Argumentos Confusos
ou inconsistente 

Defesa de um projeto
voltado ao mercado

Não dividiram

Educação Física é uma só! Formação unificada já!

Esta pergunta mostra a carência do debate em 
torno da real necessidade de um projeto para nossa 
formação. Boa parte das instituições (53%) utilizou 
o argumento legal como justificativa para a divisão 
curricular. 

As DCNs orientam, e não impõem uma 
proposta de formação, e cada instituição tem 
autonomia para decidir qual o seu projeto de 
formação. Esta falta de clareza na defesa de um 
projeto para formação pode ser observada nos 
argumentos utilizados por 18% das instituições, os 
q u a i s  c l a s s i f i c a m o s  c o m o  c o n f u s o s  o u  
inconsistentes. 

Na UFSM um dos argumentos utilizados como 
justificativa foi a necessidade do Centro em ter 
mais um curso para permanecer como Centro. Na 
UFPEL foi justificado a divisão como forma de 
qualificar a formação. Na PUC-RS o motivo maior 
foi a intervenção do CONFEF.  Apenas na USP foi 
defendida a mudança curricular com a clareza de 
que estavam voltando a formação para algum fim 
específico, neste caso para o mercado. A defesa da 
USP não é melhor do que os argumentos confusos 
utilizados nas outras instituições, inclusive a 
utilização de argumentos confusos servem apenas 
para esconder a lógica que baliza a proposta de 
formação, no caso voltado para o mercado.  

Outro elemento importante é entender o que 
representa os 23% que não dividiram o curso. Esse 
dado denuncia o falso consenso que se tentou 
construir na área em torno de um projeto para a 
formação. A defesa da formação unificada foi 
expressa na luta pela construção de projetos 
visando uma formação qualificada como 
aconteceu na UFBA, UFMA, UFF e na FURG.
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Houve processo 

de avaliação 

após a 

implementação 

da proposta?

6%

59%

35%

0%

Sim Não Artificial

pelo coordenador do curso.  Qualquer  
semelhança com a lógica de construção das 
DCNs, via comissão de especialistas, não é mera 
coincidência! Outro dado importante a observar 
é que em 35% das escolas a participação dos três 
setores se deu de forma artificial, o que significa 
que foram chamados apenas para legitimar um 
projeto já pronto.

Outro elemento importante para avançarmos 
numa proposta de formação sólida é a avaliação. 
Não uma avaliação punitiva nos moldes do 

Entendemos que uma proposta de formação que 
realmente atenda às demandas sociais reais deve 
estar em consonância com as reivindicações dos 
setores organizados da área. Sendo assim, a 
construção de um projeto para formação 
dificilmente será realmente legítimo se não estiver 
em sintonia com esta perspectiva. Pudemos 
observar que em 29% das instituições não houve 
participação dos 3 setores, e que em boa parte 
delas os processos de construção da proposta 
curricular foi tocada por poucos professores ou 

Houve participação 

de estudantes, 

professores e 

técnicos 

administrativos na 

construção da 

proposta?

29%

29%

36%

6%

Sim

Não

Artificial

Não soube responder
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E N A D E / S I N A E S  ( E x a m e  N a c i o n a l  d e  
Desempenho de Estudantes que integra o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior), mas uma avaliação que identifique as 
contradições no processo de formação e busque 
a superação das problemáticas no processo de 
formação. Nas instituições observadas, a FURG 
foi a única que conseguiu realizar uma avaliação 
do processo de formação. Todas as outras ou não 
avaliaram a proposta implementada ou fizeram 
avaliações superficiais de parte da proposta.

A última pergunta do questionário revela o 
balanço sobre o que representou este projeto de 
formação para a Educação Física, expresso na 
Resolução 07/2004. Todas as queixas 

apresentadas por estudantes e professores são 
praticamente as mesmas apresentadas no início 
dos anos 90. Este dado revela a artificialidade de 
um projeto que ao invés de responder aos 
problemas e necessidades concretas  da área, visa 
a atender as demandas impostas pela necessidade 
de reprodução do capital. Em suma, simplesmente 
objetivando precarizar a formação e aumentar os 
lucros, seja das empresas de educação, seja das 
empresas, ou instâncias públicas, que vão se 
utilizar da força de trabalho ali formada. Esta 
proposta implementada na Educação Física se 
alinha com a política de mundialização da 
Educação.

Outro dado a ser lembrado é a própria 
insatisfação das Instituições de Ensino Superior 
com as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais, em 
que 28% delas fizeram menção direta ao 
ordenamento legal, e 56% de outros problemas 
indiretamente relacionados com as DCNs. 

Por isso a Executiva Nacional de Estudantes de 

Educação Física impulsiona a Campanha 

“Educação Física é uma só! Formação Unificada 

já!”, pautando a revogação das atuais Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação em 

Educação Física e a elaboração de novas diretrizes 

balizadas na formação unificada e na proposta de 

Licenciatura Ampliada. A campanha cumpre um 

papel importante, pois passados cinco anos de 

implementação das atuais DCNs, praticamente 

nenhum setor organizado da área se prestou a um 

balanço e a uma ação coerentes com a análise das 

necessidades históricas e imediatas para a áera, no 

máximo foi feito um tímido debate. Os reflexos da 

campanha já podem ser vistos nas vitórias 

ocorridas principalmente na UFRGS e UFSM, onde 

os estudantes organizados conseguiram derrotar 

as propostas fragmentadoras da área e iniciar em 

suas escolas o processo de reestruturação 

Educação Física é uma só! Formação unificada já!

28%

40%

16%

16%

Quais são as queixas 
atuais dos estudantes 

a atual proposta de 
formação?

Marco Legal

Organização curricular

Teóricos\Objeto de Estudo

Estrutura



curricular, rumo a um curso de Educação Física 

unificado.

Mas as vitórias ainda são poucas e a luta por uma 

formação que corresponda às reais demandas 

sociais está apenas começando. Convocamos 

todos os centros e diretórios acadêmicos, assim 

como todos os coletivos organizados de 

estudantes de Educação Física do Brasil a 

juntarem-se a nós nessa luta. 

Educação Física é uma só! Formação Unificada 

já! 
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Parecer 400/05 - CNE/CES

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

INTERESSADO: Centro Educacional Sorocabano Uirapuru Ltda. UF: SP 
ASSUNTO: Consulta sobre a aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação de Professores da Educação Básica e das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os cursos de graduação em Educação Física ao curso de Educação Física 
(licenciatura), tendo em vista a Resolução CONFEF nº 94/2005. 
RELATOR: Paulo Monteiro Vieira Braga Barone 
PROCESSO Nº: 23001.000136/2005-28 
PARECER CNE/CES Nº: 

400/2005 
COLEGIADO: 

CES 
APROVADO EM: 

24/11/2005 
 

I  RELATÓRIO

O Instituto Superior de Educação Uirapuru dirigiu-se ao Conselho Nacional de Educação  
Câmara de Educação Superior expondo o seguinte:

O Instituto Superior de Educação Uirapuru, credenciado através da Portaria MEC nº 2.362, de 
5/11/2001, mantido pelo Centro Educacional Sorocabano Uirapuru Ltda, vem respeitosamente a presença 
de Vossa Senhoria expor e ao final formular a presente consulta com fundamento no artigo 5º, inciso VIII do 
Regimento do Conselho Nacional de Educ 1-O requerente oferece a Graduação Plena em Educação Física, 
Licenciatura, conforme autorização concedida pela Portaria MEC nº2.364, de 5/11/2001; 

2-O curso de Educação Física foi estruturado com base nas normas
vigentes, especialmente a Resolução CNE/CP nº 1/2002;
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3- À época da estruturação do curso, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Graduação em 
Educação Física estavam em discussão nesse egrégio colegiado, mas os documentos que 
fundamentavam as discussões achavam-se amplamente disponíveis para a comunidade acadêmica.
Assim, o Processo de Autorização, além de atender as exigências da Resolução CNE/CP nº 1/2002, 
levou em conta os pressupostos que fundamentavam as Diretrizes Curriculares Nacionais 
introduzidas pela Resolução CNE/CES 7/2004.
Desta forma, o Projeto Pedagógico vigente atende plenamente o contido nessa mencionada 
Resolução, bem como no Parecer CNE/CES nº 58/2004. Não há, portanto, qualquer ajuste a ser feito 
no Projeto Pedagógico que exija manifestação quer da SESu/MEC, quer desse Conselho;

4- A Resolução CONFEF nº 94/2005 (doc. anexo nº 1), em seu artigo 1º, inciso IV, solicita dos alunos 
formados o seguinte:
Documento da Instituição de Ensino Superior indicando a data de autorização e reconhecimento do 
curso, data de ingresso e conclusão do referido curso, bem como a base legal do respectivo curso de 
Educação Física, qual seja:
 a) Licenciatura  se instituído pela Resolução CFE nº 3/1987 ou Resolução CNE/CP nº 1/2002.
b) Bacharelado  se instituído pela Resolução CFE nº 3/1987.
c) Graduação  se instituído pela Resolução CNE/CES nº 7/2004...

5- A partir dessa solicitação o CONFEF está expedindo Registro diverso conforme interpreta ser a 
graduação estruturada na forma de:
5.1- Licenciatura com base na Resolução CFE nº 3/1987  atuação plena;
5.2- Licenciatura com base na Resolução 1/2002  atuação de Educação Física no Ensino Básico;
5.3- Bacharelado com base na Resolução nº 3/1987  atuação plena;
5.4- Graduação com base na Resolução CNE/CES nº 7/2004  atuação “Fitness” .

Da exposição, formula as seguintes questões:
I- As licenciaturas em Educação Física são consideradas graduação plena?
II- As licenciaturas em Educação Física, independente da época de sua instalação, estão sujeitas ao 
cumprimento da Resolução CNE/CP nº 1/2002?
III- A Resolução CFE nº 3/1987 está revogada? Em caso positivo, desde quando? 
IV- É admissível que dois Cursos que conduzam à licenciatura em Educação Física ensejem registros 
em campos de atuação diversos?
V- Como convivem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores de Educação 
Básica  Resolução CNE/CP nº 1/2002, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
graduação em Educação Física  Resolução CNE/CES nº 7/2004?
Este Relator inicialmente observa que, ao contrário do que afirma o interessado no item 5 de sua 
exposição de motivos, são os Conselhos Regionais de Educação Física (CREF) e não o Conselho 
Federal de Educação Física (CONFEF) que concede o registro dos profissionais de Educação Física, e 
passa prontamente a responder as questões formuladas:

I - As licenciaturas em Educação Física são consideradas graduação plena?
Resposta: Desde a promulgação da Lei nº 9.394/96, só há cursos de graduação plena,
que conduzem o estudante, após a conclusão de estudos, à colação de grau e correspondente emissão 
de diploma. O assunto está disciplinado no art. 44, inciso II, da Lei mencionada.
A graduação compreende:
a) Bacharelados,
b) Licenciatura,

29Educação Física é uma só! Formação unificada já!



c) Cursos Superiores de Graduação Tecnológica.
As licenciaturas serão sempre cursos de graduação plena (art. 62), inexistindo a figura da licenciatura 
curta.

II - As licenciaturas em Educação Física, independente da época de sua instalação, estão sujeitas ao 
cumprimento da Resolução CNE/CP nº 1/2002?
Resposta: As licenciaturas em Educação Física autorizadas pelo MEC estão todas sujeitas ao 
cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, introduzidas pela 
Resolução CNE/CP nº 1/2002, cuja ementa aqui se transcreve: 
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 
nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.
Assim, independente da época em que foram instituídas as licenciaturas em Educação Física no Brasil, 
quer sejam instaladas em instituições isoladas ou universidades, todas devem se ajustar ao contido na 
Resolução CNE/CP nº 1/2002.

III - A Resolução CFE nº 3/1987 está revogada? Em caso positivo, desde quando?
Resposta: A Resolução CFE n° 3/87 definia o currículo mínimo do Curso de Educação Física, na 
vigência da legislação anterior a 1996, e não está mais em vigor. 

Os conceitos decorrentes da mencionada Resolução CFE n° 3/87 puderam ser usados como 
referência para a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de Educação Física, desde a 
promulgação da nova LDB, até a publicação da Resolução CNE/CES nº 7/2004, que introduziu as 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Física.

IV - É admissível que dois cursos que conduzam à licenciatura em Educação Física ensejem registros 
em campos de atuação diversos?
Resposta: Reitera-se aqui que todas as licenciaturas em Educação Física no Brasil estão sujeitas ao 
cumprimento da Resolução CNE/CES nº 1/2002. Portanto, todos os licenciados em Educação Física 
têm os mesmos direitos, não devendo receber registros em campos de ação diferentes.
Essa questão é tratada, no ordenamento legal brasileiro, nos seguintes termos:
1. Segundo a Constituição Federal,
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas
as qualificações profissionais que a lei estabelecer;
(...)

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o
exercício de profissões;
(...)

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;

2. Segundo a Lei n° 9.696/1998, que dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e 
cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física,
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Art. 1o O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação 
Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de 
Educação Física.

Art. 2o Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física os 
seguintes profissionais:
I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente autorizado ou 
reconhecido;
II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de ensino superior 
estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor;
III - os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente exercido atividades 
próprias dos Profissionais de Educação Física, nos termos a serem estabelecidos pelo Conselho 
Federal de Educação Física.
Art. 3o Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, supervisionar, 
dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como 
prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, 
participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos 
e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.

Portanto, está definido que (1) a competência para legislar sobre as qualificações 
profissionais requeridas para o exercício de trabalho que exija o atendimento de ondições específicas 
é privativa da União, não sendo cabível a aplicação de restrições que eventualmente sejam impostas 
por outros agentes sociais; (2) a Lei Federal n° 9.696/1998 estabelece as competências do 
profissional de Educação Física e a condição requerida para o exercício profissional das atividades 
de Educação Física; (3) esta condição é o registro regular nos Conselhos Regionais de Educação 
Física; (4) a inscrição nestes Conselhos, para aqueles que se graduaram ou vierem a se graduar após 
a edição da Lei n° 9.696/1998, é restrita àqueles que possuem diploma obtido no país, em curso 
reconhecido, ou no exterior, e posteriormente revalidado; (5) a legislação educacional, e, em especial 
a Lei n° 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não discrimina 
cursos de Licenciatura entre si, mas apenas determina que todos os cursos sigam as Diretrizes 
Curriculares Nacionais; (6) enfim, todos os portadores de diploma com validade nacional em 
Educação Física, tanto em cursos de Licenciatura quanto em cursos de Bacharelado, atendem às 
exigências de graduação previstas no inciso I do art. 2º da Lei n° 9.696/1998.

Desta forma, não tem sustentação legal  e mais, é flagrantemente inconstitucional  a 
discriminação do registro profissional e, portanto, a aplicação de restrições distintas ao exercício 
profissional de graduados em diferentes cursos de graduação de Licenciatura ou de Bacharelado em 
Educação Física, através de decisões de Conselhos Regionais ou do Conselho Federal de Educação 
Física. Portanto, a delimitação de campos de atuação profissional em função da modalidade de 
formação, introduzida pelo artigo 3o da citada Resolução CONFEF nº 94/2005, assim como as 
eventuais restrições dela decorrentes, que venham a ser aplicadas pelos Conselhos Regionais de 
Educação Física, estão em conflito com o ordenamento legal vigente no país.
V - Como convivem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores de 
Educação Básica  Resolução CNE/CP nº 1/2002, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
cursos de graduação em Educação Física  Resolução CNE/CES nº 7/2004?
Resposta: As licenciaturas, tanto em Educação Física como nos demais componentes curriculares da 
Educação Básica, conforme foi mencionado, estão sujeitas ao cumprimento do contido na resolução 
CNE/CP nº 1/2002, devendo contudo tomar como referência para a especificação, na matriz 
curricular, dos conteúdos programáticos próprios de cada área do conhecimento, a doutrina constante 
nas diretrizes próprias de cada área. Assim, no caso objeto da consulta, Licenciatura em Educação 
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Física, é absolutamente possível e necessário que as instituições estruturem suas licenciaturas ajustando-
se às exigências da Resolução CNE/CP n° 1/2002, definindo os conteúdos programáticos específicos da 
área em acordo com o que está indicado na Resolução CNE/CES nº 7/2004.

O mesmo procedimento deve ser acatado em todas as licenciaturas, em relação às
diretrizes próprias, tal como exemplificado abaixo:

II  VOTO DO RELATOR

Responda-se ao interessado nos termos deste Parecer e remeta-se cópia ao Conselho Federal 
de Educação Física e aos Conselhos Regionais de Educação Física.

Brasília (DF), 24 de novembro de 2005.

Conselheiro Paulo Monteiro Vieira Braga Barone  Relator

III  DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto do Relator.

Sala das Sessões, em 24 de novembro de 2005.

Conselheiro Edson de Oliveira Nunes  Presidente

Conselheiro Antônio Carlos Caruso Ronca  Vice-Presidente

LICENCIATURA PARECER/RESOLUÇÃO (Referência) 
 

Ciências Biológicas Par. CNE/CES 1.301/2001 e Res. CNE/CES 7/2002 
Matemática Par. CNE/CES 1.302/2001 e Res. CNE/CES 3/2003 
Química Par. CNE/CES 1.303/2001 e Res. CNE/CES 8/2002 
Física Par. CNE/CES 1.304/2001 e Res. CNE/CES 9/2002 
Letras Par. CNE/CES 492/2001 e 1.363/2001 e Res. CNE/CES 18/2002 
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ExNEEF - Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física 
Rua Felizardo 750, Jardim Botânico-Porto Alegre/RS, CEP: 90690-200

71-91630460
 51- 93081355
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