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CARTA DE NATAL, CONBRACE/CBCE, 2019 

DEMOCRACIA, EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA E CIÊNCIAS DO ESPORTE:  
na luta pelos direitos sociais e contra o obscurantismo! 

 
 

Reconhecendo as contribuições da Educação Física e das Ciências do Esporte, por 
intermédio das Cartas, em especial, a Carta de Carpina (Educação Física – Novos 
compromissos: pedagogia, movimento, miséria), publicada no final dos anos 1980, a 
Assembleia Geral do XXI Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e VIII Congresso 
Internacional de Ciências do Esporte, promovidos pelo Colégio Brasileiro de Ciências do 
Esporte (CBCE), em Natal / RN, no período de 16 a 20 de setembro de 2019, com a 
participação de mais de 1800 congressistas, aprovou a publicação da Carta de Natal. 
Essa Carta, produzida em um contexto histórico e político distinto daquele que originou o 
documento que a inspira, é dirigida à comunidade da Educação Física e das Ciências do 
Esporte em contraposição ao obscurantismo e em defesa da Democracia, da Educação 
Pública e da Ciência brasileiras. 
 

DEMOCRACIA 

A Democracia é uma das maiores conquistas humanas, porque representa a única 
possibilidade de termos um ‘governo de todos(as)’, que atenda às justas demandas da 
população que o congrega, e que deve ter e manter o poder de decisão. Experimentamos, 
no Brasil, nesse momento, uma Democracia em crise, que pode trazer consequências 
danosas às diversas dimensões de nossa vida em comum, como Povo e como País. 
Corremos o perigo de comprometer a existência entre nós de relações sociais pautadas 
em valores civilizatórios, como o respeito às instituições estruturantes da cidadania, o 
respeito às diferenças de pensamento, o pluralismo de ideias, a liberdade de expressão, a 
liberdade de cátedra, a liberdade de pesquisa e de produção do conhecimento. Defender 
a Democracia é imperativo ético que nos convoca a congregar esforços em todas as 
nossas áreas de atuação; é defender o nosso destino comum como Povo; é a 
possibilidade de continuarmos a construir um País com igualdade de direitos, de justiça e 
de perspectivas de vida digna para todos(as), no presente e no futuro que desejamos.  

 

EDUCAÇÃO PÚBLICA, BÁSICA E SUPERIOR 

A Educação Pública constitui direito básico da população, sendo um dos pilares 
edificantes da cidadania plena. O Brasil possui um sistema público de Educação que 
acolhe mais de 50 milhões de Estudantes, de todas as idades, para garantir e realizar o 
seu direito à formação escolar, pública, laica, de qualidade e socialmente referenciada. É 
fundamental defender esse sistema, a começar pela manutenção da exigência de nossa 
Constituição de investimento mínimo de 18% de recursos da União, e de 25% de recursos 
de Estados e Municípios, em políticas de Educação Pública. A manutenção do caráter e 
do sentido público da Educação (Básica e Superior) é decisiva para a expansão desse 
direito fundamental e inalienável. 
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As Universidades Públicas, cuja criação e expansão envolveram gerações e exigiram 
décadas de empenho e dedicação à ciência, são hoje responsáveis por mais de 95% de 
todo o conhecimento produzido no Brasil, em todas as áreas de atividade humana, o que 
faz delas instituições imprescindíveis para a vida social. A defesa das Universidades 
públicas como patrimônio do povo brasileiro, e de sua autonomia e liberdade acadêmica, 
é fundamental para a expansão de estudos e de pesquisas necessários à produção do 
conhecimento em todas as suas formas sociais, culturais, artísticas e científicas. A título 
de exemplo, podemos citar que, segundo a Academia Brasileira de Ciência, 95% das 
publicações científicas são realizadas nas Universidades públicas. De acordo com o 
Leiden Ranking, as 20 universidades que mais publicam no Brasil são públicas. 

A liberdade de cátedra é direito de professores(as) e elemento fundamental à garantia de 
que a pluralidade de pensamento nutra os processos de ensino, de pesquisa e de 
extensão desenvolvidos em nossas instituições de ensino superior. Portanto, sua defesa 
deve se dar em todos os lugares de atuação, resistindo a toda tentativa de silenciamento 
ao exercício livre do magistério.    
 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA & CIÊNCIAS DO ESPORTE 

O CBCE tem sido um dos espaços decisivos de discussão e produção de conhecimento 
para sustentar a presença da Educação Física e das Ciências do Esporte em lugares 
diversos, relacionados à Educação, à Saúde, ao Lazer, ao Esporte, entre outros, sempre 
considerados como direitos sociais de todos(as) e de cada um(a).  

Nesses seus 41 anos de existência, o CBCE realizou, sem interrupções (desde 1979), 21 
edições do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE) e oito edições do 
Congresso Internacional de Ciências do Esporte (CONICE), eventos que ocupam lugar de 
destaque na América Latina. Além disso, o Fórum de Pós-Graduação do CBCE e o Fórum 
de Pesquisadores das Subáreas Sociocultural e Pedagógica da Educação Física fazem 
do CBCE, cada vez mais, um legítimo representante do campo das humanidades no 
universo das Ciências do Esporte brasileira e internacional. 

No tempo presente, é decisivo posicionar e alinhar a defesa da Educação Física e das 
Ciências do Esporte em sintonia com as lutas travadas na sociedade brasileira: pela 
Democracia, pelos Direitos Sociais historicamente conquistados, pela Educação Pública, 
pela Ciência, enfim, por um País fraterno e generoso com seu próprio povo. A Educação 
Física é, por isso mesmo, também um lugar social de acolhimento e de respeito a todas 
as pessoas e às experiências que elas carregam em seus corpos para, juntos, 
confrontarmos e superarmos opressões e preconceitos sociais em todas as suas 
manifestações, como o racismo, o machismo, o sexismo, a homofobia, a misoginia, a 
violência física e simbólica. Com respeito e reconhecimento, podemos realizar a 
Educação Física que produza e se transforme na rica diversidade de experiências 
pessoais e sociais. 
 

COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, no dia do(da) professor(a), 15/10/2019 
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