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Formação de professores/as de
educação física: a defesa de uma
consistente base teórica
Celi Nelza Zülke Taffarel, Cássia Hack e Márcia
Morschbacher

Introdução
O modo de produção capitalista mantém-se a partir de um

acentuado processo de destruição das forças produtivas –
consequência do seu caráter crescentemente contraditório – com
resultados como a destruição econômica, a regressão social e o
questionamento da democracia (Arrizabalo Montoro, 2014).

No momento em que este texto é redigido, enfrentamos uma
pandemia que reúne as nefastas consequências da crise capitalista
que, somada às dores provocadas pelas mais de 1.733.347 mortes
ocasionadas pela Covid-19 (Johns Hopkins, 2020), desafia a
humanidade a superar o atual modo de produção capitalista, que não
estava, e não poderia estar, preparado para a pandemia: a pilhagem
dos países pobres e a subserviência dos seus governos às potências
imperialistas, as décadas de sucateamento dos serviços públicos, os
cortes orçamentários na saúde, ciência e tecnologia, o colapso dos
serviços de saúde, a recessão econômica em nível mundial etc. que
colocam em questão a lógica destrutiva desse modo de produção.

Nesse contexto destrutivo, abordamos a formação de
professores/as de educação física considerando as categorias
realidade e possibilidade (Cheptulin, 2004). Apresentamos críticas às
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para formação de
professores/as, em especial, de educação física, apontamos uma



proposta superadora, que amplia e unifica a formação, a partir da
legislação vigente, da pedagogia histórico-crítica e da abordagem
crítico-superadora da educação física.

Capitalismo e destruição das forças produtivas
O modo de produção apresenta-se como uma categoria chave

para a apreensão de nosso objeto, a formação de professores/as de
educação física, para além de sua aparência, rumo à sua essência
(Taffarel, 2012).

A singularidade de cada modo de produção erigido ao longo da
história da humanidade radica nas relações que se estabelecem
entre as forças produtivas e as relações de produção dominantes. À
estrutura econômica, dialeticamente, articula-se uma superestrutura
− aspectos políticos ideológicos, culturais e jurídicos da sociedade
(Marx, 2008).

Cada modo de produção é regido conforme leis cognoscíveis,
posto que não obedecem a nenhuma aleatoriedade, senão que há
uma causalidade que as explica (Arrizabalo Montoro, 2014). Sem a
pretensão de inventariar as formas particulares em que se expressa
o capitalismo, destacamos que é um sistema metabólico crísico, pois
as crises são essenciais para a sua reprodução.

Esse contexto que expressa a luta de classes e, portanto,
interesses antagônicos em conflito coloca-se também na formação
de professores/as e nas disputas dos rumos dessa formação. As
contradições estão expostas, não só coexistindo, mas em
permanente luta.

No estágio imperialista de desenvolvimento do capitalismo, as
forças produtivas estão submetidas a fortes tensões. Na medida em
que se acentuam a lei da tendência à queda da taxa de lucros e o
bloqueio à acumulação de capital, a destruição de forças produtivas
apresenta-se como um mecanismo da ‘fuga para a frente’ do capital
e marcada pela distância crescente entre as possibilidades materiais
alcançadas pelo aumento da produtividade e as condições de vida da
população mundial, porque, no quadro da crise do sistema, desde



1970, desenvolve-se um processo de ‘crise-ajuste-crise’ que conduz
à destruição de forças produtivas em escala crescente (Arrizabalo
Montoro, 2014).

A caracterização da situação atual é inequívoca: “[...] se trata de
una gran crisis, que no sólo es mucho más profunda que la de los
setenta, sino que resulta equiparable a la más graves de la historia;
em particular a las identificadas con las fechas de 1920 y 1873”
(Arrizabalo Montoro, 2014, p. 369, tradução do autor)56. Crise
histórica que tem determinações da economia política, da geopolítica
mundial, que é uma das características do imperialismo, a partilha do
mundo entre as associações capitalistas (Lênin, 2007), que resulta
da concentração da produção com base na exploração do trabalho
humano, dos monopólios, da financeirização, das oligarquias
financeiras e da exportação de capitais.

O imperialismo, fundado na destruição das forças produtivas,
desencadeia a destruição econômica, a regressão social e a
destruição da democracia. Vejamos como se dá esse processo no
Brasil.

As medidas tomadas pelo governo brasileiro para as reformas
trabalhista, previdenciária e administrativa impactam os serviços
públicos e a garantia de direitos e conquistas dos trabalhadores,
incluídos precariamente na Constituição Federal de 1988. As
medidas atingem e têm consequências nefastas e destrutivas no
âmbito da educação física.

A crise capitalista é evidente nas consequências ‘sociais’ do
desmonte do Estado, na retirada dos direitos e no desinvestimento
com as políticas públicas, em especial, saúde, educação e
saneamento. Crescem os índices de desemprego e de violência,
principalmente com os mais pobres, negros, indígenas, quilombolas,
fundo e fecho de pasto, povos tradicionais, de terreiros, das águas,
das florestas, sem-teto, sem-terra, atingidos por grandes obras,
mulheres e população LGBTQI+.

Evidências podem ser identificadas, também, nas questões
‘ambientais’, na destruição dos diferentes biomas, das florestas, na



mineração devastadora, na privatização das águas, no negacionismo
das problemáticas climáticas e da crise sanitária.

Nas questões ‘políticas’, a evidência está na ofensiva da direita e
extrema direita, na atuação das milícias, do narcotráfico, do
‘gabinete do ódio’, na propagação das fake news, na atuação dos
Think Tanks, na destruição da Constituição Cidadã de 1988, na
quebra do equilíbrio dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
nas relações com a sociedade civil, por meio da ameaçadora
presença das Forças Armadas, a coerção, enquanto política de
Estado , e na política externa subalterna aos Estados Unidos da
América do Norte.

As medidas devastadoras, próprias do ultraneoliberalismo, que
impõem um ‘Estado de Exceção’ (Valim, 2017), têm consequências
também nas questões ‘culturais’, com o rebaixamento teórico, o
obscurantismo e o negacionismo da ciência, a destruição das
culturas dos povos tradicionais. Institui-se, assim, um ‘ethos
geocultural’, em conformidade com o ‘ethos geopolítico’ do
ultraneoliberalismo e do imperialismo: uma cultura da exploração, da
opressão humana e destruição da natureza, em que prevalecem a
ética e a moral próprias dos capitalistas.

Contudo, a classe trabalhadora e suas organizações reagem. As
manifestações estão, dia a dia, movimentando a luta de classes no
Brasil e indicando que a correlação de forças pode, sim, ser
alterada. Está em curso a construção da unidade dos explorados,
oprimidos, massacrados pela lógica perversa do capital.

As reivindicações identitárias, que isoladamente eram conduzidas
por movimentos específicos – movimento negro, das mulheres, dos
LGBTQI+, indígena, sem-teto, sem-terra, quilombolas, atingidos por
barragens e grandes obras, das favelas e muitos outros passam a
reconhecer as determinações que, em última instância, fragmentam
a luta e enfraquecem o poder das organizações da classe
trabalhadora. Sobre as políticas identitárias, Haider (2019) tece uma
severa crítica destacando que a identidade é algo objetivo, vinculado
à materialidade do mundo, que nos indica que vivemos em uma
sociedade organizada em classes sociais. Para Almeida (2019, p. 9),



“A armadilha de que fala Haider não está em se levar em conta a
identidade nas análises sobre a sociedade, mas em analisá-la como
se fosse algo exterior às determinações materiais da vida social”57.
São as contradições entre a vida material, pelo conflito que existe
entre as forças produtivas e as relações de produção, que
determinarão os rumos assumidos pela luta de classes no próximo
período.

Segundo Marx (2008, p. 47-48), “A transformação que se produziu
na base econômica transforma mais ou menos lenta ou rapidamente
toda a colossal superestrutura”. Ao considerarmos tais alterações,
temos que distinguir entre as alterações materiais, as condições
econômicas de produção e as formas jurídicas, políticas, religiosas,
artísticas e filosóficas, ou seja, as formas ideológicas pelas quais os
seres humanos tomam consciência disso tudo e levam essa
consciência às últimas consequências (Marx, 2008). Portanto, não se
pode mudar uma ideologia da burguesia com outra ideologia
identitária. É necessário mudar as condições materiais concretas da
existência humana.

A tarefa que a classe trabalhadora tem como desafio histórico é
unificar as lutas, reconhecendo os pilares centrais de sustentação do
modo de produção: as formas de reprodução social do capitalismo
que necessitam ruir para que outro modo de produção da vida seja
alicerçado, superando-se, assim, a fase pré-histórica de barbárie em
que, contraditoriamente, vivemos.

O que constatamos é que novas formas de relações de existência
humana se fazem necessárias, ou entraremos em um processo cada
vez mais profundo de retrocesso civilizatório que coloca em jogo a
existência humana.

Esse modo alienador de produção da existência, essa forma “[...]
estranhada dos sujeitos” (Marx, 2011, p. 61) nas relações de
produção trazem em si indícios da solução do problema. Tais indícios
aparecem pelo movimento das lutas da classe trabalhadora (sua
mobilização, organização e programa de transição) e demonstram



que a solução à barbárie e à destruição das forças produtivas está
em vias de aparecer, por obra da própria classe trabalhadora.

Existe, concretamente, uma realidade de crise, em que as
instabilidades e contradições capitalistas são confrontadas,
remodeladas e reformuladas para manter o sistema. As crises
abalam de maneira drástica o modo de pensar das instituições e
ideologias dominantes bem como nossa concepção de mundo e do
lugar que ocupamos nele. Por coerção ou consentimento, adaptamo-
nos às respostas capitalistas, às contradições ‘fundamentais’,
‘mutáveis’ e ‘perigosas’ do capitalismo que sinalizam o seu fim
(Harvey, 2016).

As contradições ‘fundamentais’ dizem respeito às relações trabalho
e capital. As contradições ‘mutáveis’ dizem respeito às tecnologias e
descartabilidade humana, à disparidade entre renda e riqueza, à
reprodução social, à liberdade e dominação. As contradições
‘perigosas’ referem-se ao crescimento exponencial do capital
irracional com todas as suas formas de devastação, à relação com a
natureza também devastadora, à revolta na natureza humana, à
alienação universal e suas implicações, inclusive de retrocesso
civilizatório (Harvey, 2016).

Neste lastro do tempo histórico, com evidentes indícios de que as
forças produtivas não só deixaram de crescer, mas estão sendo
destruídas (Arrizabalo Montoro, 2014), é que colocamos a discussão
sobre diretrizes para a formação de professores/as, e, nesse
sentido, interrogamos sobre sua concepção e fundamentos.

Da formação de professores/as à formação de
professores/as de educação física

Estão em curso as (contra)reformas educacionais, como a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), a reforma do ensino médio, a
Política Nacional de Formação de Professores/as, o desmonte do
Fórum Nacional de Educação (FNE); o desmonte na composição do
Conselho Nacional de Educação (CNE); a total assunção de
privatistas ao CNE. Destacamos a resolução CNE/CES nº 6/2018



(Brasil, 2018), que institui as DCNs para os cursos de graduação em
Educação Física, eivada com diversos contrassensos, contradições,
limitações e a resolução CNE/CP n. 2/2019 (Brasil, 2019), que define
as DCNs para a formação inicial de professores/as para a educação
básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de
Professores/as da Educação Básica (BNC-Formação), que
desconsiderou a resolução CNE/CP n. 2/2015 (Brasil, 2015), que foi
a síntese de esforços de entidades científicas, sindicais e
movimentos populares no CNE. Os processos em que essas duas
resoluções foram elaboradas e aprovadas são expressões dos
ataques à parca e frágil democracia brasileira e à classe
trabalhadora.

Considerando que não existe neutralidade científica em uma
sociedade de classes, a não ser o discurso para reforçar a
manutenção do status quo, entramos na batalha das ideias
questionando os rumos impressos à formação de professores/as.

Na história da organização educacional brasileira não há a
produção de um Sistema Nacional de Educação, contudo há
diferentes setores na estrutura de Estado e de base governamental
para regular a educação. Consequentemente, o organograma
institucional é alterado conforme as conveniências dos poderes
constituídos, eleitos ou não.

O Censo Escolar da Educação Superior do ano de 2018 (Brasil,
2019a), demonstrou que existem 2.537 instituições de ensino
superior, das quais, 81,5% são faculdades, com 37.962 cursos de
graduação e 45 cursos sequenciais e que o grau acadêmico
predominante dos cursos de graduação é o bacharelado (59,9%). O
número de matrículas na educação superior foi de 8,45 milhões. O
número de professores do ensino superior era de 384.474 mil
docentes, sendo 173.868 docentes na rede pública e 210.606 na
rede privada.

Em se tratando dos professores/as, perguntamo-nos onde são
formados, em que instituições de ensino obtiveram seus diplomas,
sob que política curricular, sob que concepções e fundamentos?



Segundo dados do E-mec (Brasil, 2020), existem 20.382 cursos de
formação de professores no Brasil. Destes, temos, no setor público,
um total de 4.501 cursos, sendo 3.936 presenciais e 565 em
educação a distância (EaD). O setor privado é responsável por
15.881 cursos, em que 4.200 são presenciais e 11.681 são EaD.

Constatamos o quanto os cursos de formação de professores/as
avançam na iniciativa privada e na modalidade EaD, pois a oferta de
cursos por instituições públicas na modalidade presencial soma 19%
e, a distância, 3%; enquanto nas instituições privadas os cursos
presenciais são 21% e, a distância, 57%. Estes dados demonstram
e confirmam a tendência no Brasil de formação de professores por
cursos na iniciativa privada e via EaD.

A respeito das políticas de formação de professores/as a distância
no Brasil, Malanchen (2015) apresenta o papel articulador,
disseminador de um novo ideário nas políticas e estratégias para a
formação docente em EaD engendrada pela Unesco e Banco
Mundial. Com isso, consolida-se, por meio de cooperações
intelectuais e apoio técnico, um novo paradigma da educação. A
autora interroga sobre cooperação ou dominação intelectual e, ao
analisar a regulamentação da EaD e o novo modelo de formação
docente, detecta que duas ações são enfatizadas: uma que torna
imprescindível o uso das tecnologias da informação e comunicação e
outra que indica a parceria entre público-privado, incentivada pelos
organismos internacionais e que estimula a formação de professores
fora das universidades, preferencialmente em serviço, para reduzir
tempo e custos.

As conclusões em 2020 não diferem, em termos gerais, do que
Malanchen (2015) conclui: sob a hegemonia ultraneoliberal,
afirmamos que o papel do Estado foi e está sendo redefinido e com
o desmonte acelerado dos serviços públicos em prol da iniciativa
privada. O valor da educação também está conformado pela lógica
do mercado, visando adequar a escola e seus profissionais aos
interesses hegemônicos de manutenção das condições de
acumulação do capital na sua forma atual.



Em 2020, constatamos a expansão em grande escala da formação
docente a distância. Segundo Shiroma (2003), esse processo
promove a desintelectualização, ancorando a formação na
epistemologia da prática e na individualidade, não permitindo a
formação de uma consistente base teórica, sólida e coletiva.

Esses cursos são regidos por diretrizes aprovadas pelo CNE.
Podemos constatar que, ao longo da história, sempre ocorreram
negociações que viabilizaram a incorporação de avanços nas
diretrizes, processo que não está acontecendo desde o golpe de
2016. Os pareceres e resoluções são historicamente determinados
pela correlação de forças em contextos econômicos e políticos. Não
é escopo deste trabalho tratar de cada período histórico, mas
destacar o desafio atual frente aos pareceres, resoluções e
necessidade de reconceitualizar os cursos de formação de
professores.

Constatamos, pela forma como ocorreram as audiências públicas
e os processos de aprovação de ‘novas’ DCNs, a ocorrência de um
total menosprezo pelas propostas das entidades no campo da
educação por parte do CNE.

Destacamos a revogação arbitrária da resolução CNE/CP n.
2/2015 (Brasil, 2015), que vinha orientando a reestruturação dos
currículos dos cursos de licenciatura. Com as alterações ocorridas
na composição do CNE e FNE, alterou-se a lei, com a aprovação da
resolução CNE/CP n. 2/2019 (Brasil, 2019b), que trata da formação
inicial de professores e institui a BNC-Formação de Professores.

As principais críticas às DCNs aprovadas são a) os seus
fundamentos atrelados à BNCC que, por sua vez, responde a
‘competências e habilidades’ para adaptação ao mundo do trabalho
alienador e ao ethos geopolítico e geocultural imperialista; b) o
esvaziamento teórico de conhecimentos clássicos da área e das
teorias pedagógicas críticas; c) a divisão entre formação inicial e
continuada; d) a desconsideração do que determina a valorização do
magistério – além da sólida formação teórica, as condições de
trabalho, a formação continuada, os salários, a carreira, a gestão



democrática, o financiamento da educação, a organização dos
trabalhadores da educação etc.

O projeto de formação inicial e continuada de professores/as,
defendido historicamente pelas entidades da educação e pela teoria
pedagógica crítica, sinaliza a consideração do projeto histórico-
superador do capitalismo como referência na formação (Freitas,
2018), as diretrizes curriculares que superem as políticas que se
perfilam com o ethos neoliberal e o ultraneoliberal (Malanchen,
2015), os fundamentos da teoria pedagógica histórico-crítica
(Martins; Duarte, 2010) e os princípios do Projeto de Formação de
Professores da Associação Nacional pela Formação dos
Profissionais da Educação (Anfope), dos quais destacamos: 1. sólida
formação teórica que permita apreender os fundamentos históricos,
políticos e sociais e o domínio dos conhecimentos específicos e dos
processos de desenvolvimento do ser humano; 2. eixos articuladores
que garantam a unidade entre teoria e prática; 3. a gestão
democrática, com a vivência de suas formas nas instituições
formadoras em todos os níveis e relações; 4. o compromisso social,
político e ético com um projeto emancipador e transformador das
relações sociais excludentes no processo de formação profissional,
com fundamento na concepção socio-histórica de educador
articulada com os movimentos sociais; 5. o trabalho coletivo e
interdisciplinar problematizador como eixo norteador do trabalho
docente na universidade e da redefinição da organização curricular;
6. a concepção de formação continuada em contraposição à ideia de
currículo e formação extensiva, sem comprometer a formação
teórica de qualidade, permitindo a autonomia, a independência
intelectual e a direção de seu próprio processo de formação como
estratégia de resistência às determinações externas sobre o caráter
de sua formação, tendo como referência o projeto pedagógico da
escola e o coletivo escolar; 7. a avaliação permanente, sistemática,
rigorosa e de conjunto.

Com essa concepção e fundamentos, demarcamos o campo
defendido há mais de 40 anos pelas entidades educacionais,
reafirmando princípios orientadores da Base Comum Nacional na



formação dos profissionais da educação, explicitando fundamentos
socio-históricos da educação, importantes para defender uma
perspectiva de formação de professores/as orgânica e consistente
que contribua no enfrentamento de projetos de formação antagônicos
e hegemônicos.

Esses são nossos instrumentos de resistência aos processos de
desqualificação da profissão, à degradação das condições de
trabalho, de salário, da carreira do magistério e demais profissionais
da educação.

Com essa base, dá-se o confronto de projetos na formação de
professores/as no Brasil. Os cursos de formação de profissionais e
os professores/as de educação física não estão isolados desse
contexto e desses embates.

O marco legal da formação profissional em educação física no
Brasil conta historicamente com seis documentos: dois Decretos-Lei:
nº 1.121/1939 (Brasil, 1939) e nº 8.270/1945 (Brasil, 1945); na
sequência, duas resoluções do Conselho Federal de Educação, nº
69/1969 (Brasil, 1969) e nº 3/1987 (Brasil, 1987); e duas resoluções
do CNE, nº 7/2004 (Brasil, 2004) e nº 6/2018 (Brasil, 2018).

A formação profissional em educação física no Brasil está
localizada nas primeiras décadas do século XX, com cursos de curta
duração e predominantemente para a formação de militares. A
segunda reformulação ordena a formação para diplomar ‘Licenciado
em Educação Física’, ‘Normalista especializada em Educação
Física’, ‘Técnico Desportivo’, ‘Treinador Desportivo’, ‘Massagista
Desportivo’ e ‘Médico especializado em Educação Física e
Desportos’, com ênfase no conhecimento técnico e biológico. Na
terceira reformulação a diplomação será para ‘Licenciado em
Educação Física’ e ‘Técnico Desportivo’, podendo ser titulado um
licenciado ou licenciado técnico desportivo, com conhecimentos
enfatizando os aspectos biológicos e de esportivização. Na quarta
reformulação da legislação, o processo de fragmentação da
profissão continua com o estabelecimento da diplomação de
bacharéis e licenciados. Há uma composição curricular com
elementos para formação geral e aprofundamento de conhecimentos.



A quinta reformulação trata da especificidade da área de
conhecimento para a graduação e são estabelecidas competências
profissionais para a atuação e remete elementos da formação para a
resolução CNE/CP n. 1/2002 (Brasil, 2002), específica dos cursos de
licenciatura. A sexta reformulação ocorre em 2018 e toca na
formação com entrada única para uma etapa comum e duas etapas
específicas para a formação do bacharelado e da licenciatura.

O campo da educação física, enquanto área científica, é
considerado recente, e perdura o debate sobre o caráter de ciência
ou de intervenção, em virtude da amplitude dos fenômenos
relacionados ao campo de estudo que mantém interface com outras
ciências, pelo apoio em conhecimentos e metodologias científicas
originalmente desenvolvidas em outras áreas, ou mesmo por serem
consideradas aplicações de outras ciências combinadas ou não.

Esse é um dos aspectos do qual deriva a problemática na
educação física: a concepção de cientificidade do campo que
fundamenta a sua intervenção profissional, que, em consequência,
referencia os diferentes debates e o embate entre projetos distintos
de formação humana: 1) unilateral, historicamente hegemônico e
demarcado pelos interesses do capital, que se expressa no currículo
de educação física por meio da fragmentação e negação de
conhecimentos, do rebaixamento teórico, do corporativismo
mercadológico, na divisão da formação entre licenciatura e
bacharelado; e 2) o projeto de formação humana fundado em uma
perspectiva omnilateral, expresso na licenciatura ampliada que
perspectiva uma formação que garanta amplo acesso à cultura e ao
que há de mais avançado produzido pela humanidade, para o pleno
desenvolvimento das capacidades humanas – projeto este ainda no
campo das possibilidades que são aos poucos e esparsamente
experimentadas em diferentes graus, impossíveis de se realizarem
plenamente nesse modo de produção.

Nesse sentido, no quadro do segundo projeto, é preciso
desenvolver uma sólida base teórica em um curso de graduação
único, o que implica na relação de unidade entre teoria/prática,
trabalho coletivo, compromisso social ancorado na concepção socio-



histórica que defende um projeto histórico a partir do qual se realiza
a perspectiva da função social das instituições, seja escola,
universidade, serviços de saúde, de lazer, esportes, fitness etc.

Os marcos legais que orientaram e orientam os cursos de
Educação Física no Brasil foram firmados em dados contextos
históricos e em dadas correlações de forças (Taffarel, 2012). A
recomposição do aparato legal corresponde às tendências
econômicas, entre as quais, reconhecemos a desregulamentação do
mundo do trabalho, controlando, ajustando, enquadrando a força de
trabalho por mecanismos, como regulamentação das profissões,
divisão na formação acadêmica, criação de conselhos,
desregulamentação do trabalho, flexibilização, terceirização,
privatização e transferência de recursos públicos ao setor privado
(Taffarel, 2012).

Levantamento de dados no E-mec (Brasil, 2020) apontou que
existem 3.055 cursos de Educação Física no Brasil. Destes, 2.766
são cursos da iniciativa privada. Na modalidade educação a
distância, são 1.351 cursos na iniciativa privada, sendo 734
licenciaturas e 589 bacharelados. Na modalidade presencial, temos
1.704 cursos, sendo que, destes, 1.443 são da iniciativa privada.
Temos, portanto, confirmado que os cursos de Educação Física, na
maioria, estão na iniciativa privada, são cursos de bacharelado e são
na modalidade a distância, distribuídos regionalmente no sudeste,
35%; no nordeste, 25%; no sul,16%; e, empatados, no norte e no
centro-oeste, 12%.

O mesmo movimento evidenciado na formação de professores em
geral ocorre na educação física: predominam os cursos a distância,
com o agravante da divisão da formação entre licenciatura e
bacharelado e do conselho profissional, que age segundo um
aparelho do Estado burguês exercendo prerrogativas que não lhe
cabem do ponto de vista da legalidade e da legitimidade, como é o
caso da ingerência dos cursos de formação de professores e no
sistema educacional.

As ideias que prevaleceram em cada tempo histórico foram as da
classe dominante, visto que a elas interessava manter a sociedade



dividida em classes sociais, e a esse modo de produção
corresponde uma superestrutura ideológica. Quando nos
perguntamos a respeito de como essas ideias tornaram-se
hegemônicas, podemos reconhecer que quatro forças influenciaram o
rumo dos cursos de formação de professores de educação física: o
modelo econômico de exploração da força de trabalho, o
pensamento médico higienista e eugenista, o pensamento militarista
e, com o golpe empresarial-militar de 1964, firma-se a tendência
esportivizante.

Com a luta pela democratização do país, na década de 1980, são
desenvolvidas teorias pedagógicas críticas e, também, teorias
críticas na educação física, que defendem, para esses cursos,
formulações, nos anos 1990, baseadas em consistente base teórica,
formação unificada e não negação de conhecimentos. Os anos
iniciais da década de 2000 fizeram avançar a ideia de um curso único
por dentro do CNE, mas o golpe de 2016 fez esse processo
retroceder e confrontamo-nos com um ideário próprio do século
passado, acrescido da pressão exercida pelas empresas e pelo
conselho.

Para caracterizar esse embate na área, consideraremos a
realidade concreta dessa formação no Brasil na atualidade. Os
estudos de Hack (2017) sinalizam que ocorrem uma tendência de
desvalorização dos cursos de licenciatura, uma ampliação dos cursos
de bacharelado e uma ampliação dos cursos a distância. O
argumento a respeito da divisão na formação advém, principalmente,
das políticas curriculares nacionais e reformas sob a égide do pós-
modernismo e do relativismo cultural; da área da saúde e seu
discurso higienista e eugenista; e do conselho, que regulamenta a
profissão com base no ‘mercado de trabalho’ e sua ancoragem
empresarial.

Concordamos, por fim, com os estudos de Taffarel (2020), que
existem oito forças atuando sobre os cursos de formação de
professores/as de educação física, as quais contribuem para se
acentuar a tendência de cursos privados, com formação
fragmentada, com esvaziamento teórico, com ênfase na modalidade



bacharelado, a distância e com base em políticas curriculares em
sintonia com os preceitos da economia ultraneoliberal, vigente no
Brasil em 2020. São elas 1. pensamento médico, ainda higienista e
eugenista, racista, agora com uma linguagem científica sofisticada
(Araújo; Araújo, 2013; Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte -
CBCE, 2019); 2. influência militarista da disciplina de corpos e
mentes e de militarização das escolas (Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED, 2015); 3. ênfase
esportiva, competitiva, de rendimento, meritocrática (Sacomani,
2016; Cegalini; Fleury; Cardoso, 2016); 4. empresariamento e a
educação física como negócio lucrativo, pela via da ‘uberização’ do
trabalho do professor por meio de plataformas de serviços
controladas por monopólios internacionais (CBCE, 2019); 5.
divisionismo imposto pela regulamentação da profissão, que divide
campos de trabalho (Taffarel et al., 2021); 6. política curricular com
base teórica no construtivismo, no ‘aprender a aprender’, nas
competências e habilidades via BNCC e reforma do ensino médio
(Beltrão, 2019); 7. relativismo pós-moderno (Duarte, 2001). 8. forças
da extrema direita, fascistas, alicerçando o processo de acumulação
capitalista cuja medula é o capital financeiro, a indústria militar bélica
e o narcotráfico (Mejía, 2020).

Essas forças podem ser localizadas no meio universitário, nas
entidades científicas, em todos os campos de trabalho e,
principalmente, na forma como a extrema direita está conduzindo as
políticas públicas no país.

Estudos anteriores demonstraram que, por um lado, os cursos de
Educação Física foram reestruturados e divididos em bacharelado e
licenciatura sem a devida reflexão rigorosa, radical e de conjunto e,
por outro, faz-se necessário se formar os professores/as de
educação física com uma consistente base teórica (Morschbacher,
2012; 2016). É, portanto, desafio enfrentarmos o rebaixamento
teórico, o esvaziamento dos currículos que passa pela negação da
ciência e seus princípios. O projeto histórico que está subjacente à
reforma do ensino médio, à BNCC e à BNC-Formação, que



desqualifica os professores/as na formação acadêmica, deve ser
combatido.

A Carta da Educação Física dirigida ao CNE, assinada pelas
comunidades acadêmica e científica, movimento estudantil, entidades
nacionais e indivíduos, para manifestar preocupação com a
aprovação das DCNs de 2018, é evidência do embate de projetos
antagônicos. A tramitação e aprovação foram apressadas e o
conteúdo está sendo questionado. Os subscritores da carta
manifestaram seu desacordo com as deliberações do CNE,
apontando questionamentos e solicitando a revogação dessas DCNs.

Cabe a nós, por fim, explicitar sob que bases teóricas defendemos
a formação e atuação dos/as professores/as de educação física.
Como mencionamos anteriormente, cabem na educação física os
fundamentos que foram construídos em mais de 30 anos de luta,
pela Anfope (2018), as contribuições da abordagem crítico-
superadora do ensino da educação física (Coletivo de Autores, 2012;
Taffarel; Albuquerque, 2020) e os fundamentos da teoria pedagógica
histórico-crítica (Saviani, 2013).

Do Coletivo de Autores (2012), advêm a base teórico-
metodológica, a compreensão sobre o objeto de estudo da educação
física e os princípios curriculares para o trato com o conhecimento.
Quanto à teoria pedagógica, cabem no curso de Educação Física os
fundamentos teóricos da pedagogia histórico-crítica (Saviani, 2013;
Martins; Duarte, 2010).

Martins e Duarte (2010, p. 8-9) destacam as teorias pedagógicas
que fundamentam a formação de professores, caracterizadas pela

[...] incapacidade de se situarem numa perspectiva de superação da
sociedade capitalista, o idealismo, a negação da perspectiva da totalidade, o
relativismo epistemológico e cultural, o utilitarismo como critério de validade
do conhecimento, a supervalorização do conhecimento tácito e a
descaracterização do trabalho do professor.

A crítica a essas teorias pedagógicas, articuladas com o resgate
da função social da escola e do trabalho docente, é componente
fundamental para o enfrentamento dos desafios imediatos, mediatos



e históricos no âmbito da formação de professores em geral e, em
específico, de educação física.

Conclusão
Ressaltamos quatro elementos teóricos para defender uma

perspectiva de formação de professores de educação física
articulada com o projeto de sociedade superador do sistema
capitalista.

Primeiro, o conhecimento e o reconhecimento das condições
materiais concretas atuais, que sinalizam a atuação de forças
destrutivas, que estão irracionalmente destruindo as condições de
vida da humanidade. Partimos de elementos que permitem um
diagnóstico para tomar uma posição de classe e defender um projeto
histórico superador.

Segundo, a necessidade vital, histórica de ‘reconceptualizar’ os
currículos, o que significa alterar, com radicalidade, rigorosidade e
de conjunto as concepções e fundamentos na formação de
professores/as em geral e na formação de professores/as de
educação física que rompam com as atuais políticas curriculares e
construam uma perspectiva de políticas curriculares histórico-
críticas.

Terceiro, o conhecimento e o reconhecimento de que estão em
disputa os rumos da formação de professores/as que exigem a
revogação das DCNs da formação inicial e continuada de
professores/as e a de formação de professores/as de educação
física e desenvolvem proposição superadora, com os princípios mais
avançados, construídos e acumulados historicamente pelo coletivo
que atua por dentro de entidades profissionais e científicas.

Quarto, a revogação e não adaptação dos cursos de Educação
Física às atuais DCNs e o exercício da autonomia universitária
garantida na Constituição Federal com a apresentação de
proposições crítico-superadoras, cujos princípios assegurem um
curso único, com formação ampliada, contra o divisionismo, a
negação do conhecimento e a fragmentação da profissão.
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