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INTRODUÇÃO E CONCEPÇÕES DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nas primeiras décadas do Século XX no Brasil e em São Paulo, a 
Educação Física estava em constituição como disciplina escolar, pois 
naquele período os modelos e padrões ainda não estavam consis-
tentes e consolidados na escola, muito embora já houvesse diversos 
grupos, como os do movimento higienista, com forte influência sobre 
o pensamento social e educacional brasileiro, que buscavam legiti-
mar e prescrever práticas para a Educação Física.

O campo da Educação Física foi se constituindo também a partir da criação 
de instituições ligadas à formação de professores, dos departamentos de �scali-
zação, das associações pro�ssionais, das instituições cientí�cas, além das fede-
rações nacionais e internacionais voltadas à organização da Educação Física e 
do Esporte. Os diversos sujeitos que atuavam nesses espaços buscaram legitimar 
seus objetivos para a disciplina.

Em São Paulo, na década de 1930, um dos marcos foi a inauguração da Escola 
Superior de Educação Física e Esporte do Estado de São Paulo para formação de 
professores de educação physica, uma vez que nas escolas (o�ciais e particulares) 
existentes na época a presença de um especialista na educação do corpo era con-
siderada fundamental. As instituições e seus agentes, como o Instituto de Hygiene 
de São Paulo, intelectuais da Educação, do Exército, da Marinha, da Igreja e 
do Estado, disputavam qual modelo ou padrão de Educação Física se almejava 
naquele período. Nas décadas posteriores, de 1940 e 1950, o campo se consoli-
dava e as entidades acadêmicas e cientí�cas se propunham a analisar a prática da 
área e desenvolver modelos que prescreviam os modos de fazer e dar a conhecer 
esses padrões pela sociedade e nas escolas.

Nas décadas de 1960 e 1970, os projetos nacionais tomaram conta das dis-
cussões sobre o papel da Educação Física na escola, ora buscando a sua obri-
gatoriedade a todos os estudantes, ora entendendo-a como atividade fora da 
grade curricular. A forte tendência era de considerar o esporte como único 
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elemento agregador e organizador da atividade física na escola. O uso das práti-

cas da Educação Física e do esporte era tido como constituidor de uma nacionali-

dade que atendia aos interesses políticos da época (PAGNI, 1997).   

A partir da década de 1980, no processo de redemocratização do país, grupos 

de intelectuais, apoiados em novas teorias do campo gestadas nos centros de pro-

dução cientí�ca do país, questionavam a homogeneização da prática da Educação 

Física escolar por meio do esporte e também a aptidão física como paradigma da 

área1. Mesmo havendo uma relação com a prática escolar, os espaços de legitima-

ção desses discursos não eram em sua maioria os mesmos das práticas docentes 

no sistema de ensino o�cial e privado.

Na Cidade de São Paulo, a partir dos anos 1990, as discussões sobre uma 

Educação Física, cujo paradigma era e ainda é a cultura corporal, foram apresen-

tadas nos documentos curriculares o�ciais e, desde então, outras propostas inte-

graram o Currículo da Cidade, como o documento dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997). No cenário nacional, outras instituições, como centros de 

estudos do movimento humano e outros órgãos, trouxeram para as discussões 

sobre o currículo perspectivas como a saúde sob a ótica do individualismo e da 

qualidade total. Já os documentos o�ciais tratavam de romper com o modelo de 

Educação Física voltada à aptidão física, buscando igualar diferentes aportes teó-

ricos dentro de uma perspectiva que pudesse dar espaço às múltiplas vozes. 

Desde 2007, documentos o�ciais da Rede Municipal de Ensino entendem 

a prática da Educação Física como linguagem, fundamentando-se nos estudos 

culturais e pós-estruturalistas, os quais encontram sua grande produção nas uni-

versidades paulistas. A Educação Física na perspectiva cultural compreende em 

sua prática pedagógica que o corpo traz as marcas históricas dos sujeitos e da 

cultura. Assim, o movimento expressa intencionalidades e comunica e difunde 

os modos de ser, de pensar e de agir das pessoas. Cabe a essa perspectiva propor-

cionar aos diferentes estudantes a oportunidade de conhecer, ampliar e compre-

ender em profundidade seu próprio repertório cultural e dos outros e perceber o 

patrimônio cultural elaborado ao longo do tempo, seja ele do universo particular 

dos sujeitos, seja de universos distantes, de modo que possam contribuir para a 

ampliação da experiência pedagógica e da aprendizagem.

Nessa perspectiva, busca-se também contribuir para que os estudantes ques-

tionem a forma como esses saberes se consolidaram ao longo da história, iden-

ti�cando que tipos de discursos os elaboraram, procurando fomentar outras 

maneiras de organizar tais conhecimentos. Outro objetivo é proporcionar aos 

estudantes maneiras de compreenderem os limites espaço-temporais em que as 

práticas corporais se constituíram.

Em 2016, o documento publicado Direitos de aprendizagem dos ciclos 

interdisciplinar e autoral: Educação Física, com o entendimento da criança, 

do adolescente e do jovem como sujeitos de direitos que devem ser garanti-

dos por todos os envolvidos na vida escolar, amplia o debate sobre o campo 

da linguagem. Os direitos de aprendizagem fazem parte da quarta gera-

ção dos Direitos Sociais, organizados a partir da Declaração Universal dos 

1.  No campo da Educação Física é 

possível destacar algumas obras de 

referência que contribuíram para 

esses movimentos: ver bibliogra�a 

complementar.
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Direitos Humanos e do compromisso do Brasil nos diversos tratados da ONU 

(Organização das Nações Unidas)2.
Na perspectiva de que a linguagem é um instrumento de ordenamento da 

realidade, marcando a fronteira entre os diferentes, pois contribui para a criação 
de um conjunto de normas e símbolos que garantem a estabilidade do sistema, 
ela pode ser dimensionada com alta possibilidade de transformação, uma vez que 
é possível identi�car – por meio da problematização – os elementos que estão 
em jogo, na validação das identidades. A linguagem não é uma construção nem 
evento passivos, mas elemento constituído dos fatos e do mundo. Os sentidos 
provocados pela linguagem vão muito além da subordinação desta sob as coisas e 
mundo; são um conjunto de referências de que os diferentes grupos lançam mão 
para tornar hegemônicos seus valores, normas e símbolos.

A Educação Física escolar abre espaço, por meio da linguagem, para as res-
signi�cações, para novas elaborações de representação com conteúdos mais 
democráticos, uma vez que equilibram as práticas corporais presentes, incluindo 
as que outrora foram ignoradas e excluídas do currículo na escola. Para além do 
saber-fazer e compreender esse fazer, é buscar outras formas de atuar no mundo 
com a/pela/na linguagem corporal; vai além da aula teórica em sala de aula ou da 
aula prática na quadra. É buscar em qualquer espaço uma relação com a lingua-
gem corporal, conhecê-la, vivenciá-la e problematizá-la, além dessas convenções.

Nessa perspectiva da Educação Física como linguagem, espera-se que qual-
quer estereótipo não seja utilizado para não permitir ou impedir a experiência 
da cultura corporal na escola. Ensinar apenas as quatro modalidades esportivas 
(futsal, basquetebol, voleibol e handebol) não são su�cientes para mobilizar o 
interesse, a participação e a aprendizagem de todos os estudantes nas aulas de 
Educação Física e tampouco deixar a “aula solta” vai gerar o conhecimento e os 
sentidos presentes na vivência das práticas corporais.

Essas transformações não ocorrerão caso se espere dos estudantes um com-
portamento único, entendendo-se que o fato de não se ampliar as experiências 
na escola se deve à desmotivação e à falta de apreço às atividades físicas pelos 
estudantes. Ao desconsiderar que o gosto, o prazer e o desejo por qualquer prá-
tica corporal perpassam pela constituição desse conhecimento ao longo da vida, 
corre-se o risco de encontrar barreiras para a aula e estar diante de classes des-
motivadas, conformando-se com “qualquer atividade serve”. A linguagem corpo-
ral não possui signi�cado em si, mas a partir dos seus usos sociais, com seus 
sistemas de classi�cações nos espaços em que ocorrem. Portanto, a formação do 
gosto, prazer e desejo pelas práticas corporais partem do conjunto de signi�ca-
ções e signi�cantes atribuídos por aqueles que as experienciam/vivenciam.

Alguns signos da linguagem corporal são mais próximos e mais signi�cati-
vos para uns que para outros, e partilhar da experiência pedagógica, a partir da 
história e memória corporal dos grupos sociais presentes na escola, pode ser uma 
escolha feliz para introduzi-los no universo de conhecimento da cultura corporal.

Em uma sociedade cujas relações sociais são hierarquizadas, re�etindo uma 
apropriação desigual do patrimônio cultural, a escola acaba não escapando a essa 

2. Como a declaração de Educação 
para Todos, de Jomtien.
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lógica. Daí decorre as práticas corporais serem distintas de acordo com o espaço 

social que ocupam. Nesse jogo de interesse em tornar esta ou aquela linguagem 

mais ou menos legítima, privilegiam-se alguns esportes em detrimento de outros, 

hierarquiza-se o esporte em detrimento dos outros temas da cultura corporal e 

determina-se quem pode praticar, quem tem o privilégio para se aprofundar em 

determinados temas ou, até mesmo, quantas vezes determinada prática corporal 

estará no currículo. A Educação Física na escola busca a superação dessa condu-

ta, considerando que o acesso ao patrimônio cultural produzido pela sociedade 

deve se pautar pela equidade.

Para superar os processos de desigualdade no ensino da Educação Física, é 

importante o estudo das vivências, da investigação e da re�exão crítica acerca 

dos diferentes elementos produzidos pela cultura corporal, pois os estudantes, ao 

produzirem seus conhecimentos, ampliam, criticam e ressigni�cam, alterando e 

promovendo transformações no processo cultural (SÃO PAULO, 2016).

DIREITOS DE APRENDIZAGEM DE EDUCAÇÃO FÍSICA

O conhecimento da cultura corporal tem por característica ser estabelecido em 

rede, pois na realidade social coexistem práticas corporais singulares, ligadas a 

identidades de origem de diferentes grupos étnicos e culturais. Essa composição 

cultural pode ser caracterizada pela plasticidade e permeabilidade dos diferentes 

saberes e manifestações. No cotidiano das ações sociais, a criação e recriação das 

práticas corporais são manifestadas de modo particular, sem diluí-las, ao mesmo 

tempo em que permitem seu entrelaçamento. Nesse entrelaçamento de in�uên-

cias recíprocas, con�gura-se em sua complexidade uma permanente elaboração e 

rede�nição da cultura corporal.

Compreende-se que há pontos de intersecção entre os eixos temáticos da 

cultura corporal, que se desdobram em objetos do conhecimento e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento importantes para a formação dos estudantes. 

Por vezes, os temas podem ser estudados como um leque, organizando-se em 

paralelo, como as danças e os diferentes tipos de danças populares, com sua pecu-

liaridade e mobilização de novos saberes com diversas possibilidades de ensino 

e de aprendizagem. Em outros casos, o desenvolvimento e/ou o aprofundamento 

de um objeto de conhecimento converge com outro tema. Por exemplo, podem-

-se abordar as questões de gênero, saúde e qualidade de vida tanto nas modalida-

des esportivas, como em dança, na ginástica, nas lutas e nos jogos e brincadeiras, 

ou tomar a mesma questão sob o ponto de vista da mídia, como o cinema, a 

TV, as mídias sociais e as tecnologias digitais. Organizar o conhecimento dessa 

maneira possibilita aos educadores requisitarem qualquer objeto e seus objetivos 

no tempo-espaço, de acordo com as indagações que mobilizam os estudantes, e 

também permite-lhes antecipar certas situações e rever outras, de maneira a pro-

mover a aprendizagem de todos.
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Dessa forma, os anos escolares não se vinculam a momentos estanques, em 
que determinados conteúdos são "xados. Muito pelo contrário, procuram apon-
tar a necessidade de que a todos os estudantes seja dado o direito de estabelecer 
contato com certos conhecimentos, em conformidade com os momentos da sua 
vida escolar, mas, ao mesmo tempo, as escolas podem e devem organizar os pro-
gramas ou planos de ensino da disciplina a partir dos arranjos especí"cos que 
considerem o projeto pedagógico, a cultura regional, a comunidade, entre outros 
aspectos relevantes.

Diante disso, o documento está organizado de maneira que todos os temas 
da cultura corporal possam ser trabalhados do 1º ano até o 9º ano, com os obje-
tos do conhecimento organizados por Ciclos (Alfabetização, Interdisciplinar e 
Autoral) e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento por ano. No que se 
refere à Educação Física, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento devem 
servir como balizas ao longo da Educação Básica, sem com isso determinar um 
programa de ensino único para todas as escolas da Prefeitura de São Paulo. Para 
todos os ciclos, foram considerados os estudos sobre cultura corporal como ela-
boração coletiva, por meio da pesquisa e mapeamento das práticas corporais, 
reconhecendo a importância do acolhimento dessas, a partir dos grupos sociais 
presentes na escola. Alguns objetos do conhecimento foram elaborados partin-
do do contexto próximo (comunitário e ancestral), estabelecendo relações com a 
realidade brasileira e mundial.

Os objetivos apontados para o percurso curricular indicam que o estudante 
tem direito de aprender determinados conhecimentos em cada etapa. O que se 
sinaliza é que os conhecimentos sejam trabalhados até o "m do ciclo indicado, 
garantindo a vivência e interpretação do maior número possível de manifesta-
ções culturais. Contudo, isso não impede que os projetos e planos de ensino do 
componente antecipem ou aprofundem posteriormente as aprendizagens previs-
tas para determinado período.

Nas aulas de Educação Física, a partir do reconhecimento da cultura local e 
da horizontalidade dos saberes, pode-se proporcionar, pelas experiências peda-
gógicas, o acesso à multiplicidade de conhecimentos, não restringindo os saberes 
a formas fragmentadas, mas compreendendo-os em sua complexidade, acolhen-
do as diferentes gestualidades e rompendo com as barreiras da exclusão que aca-
bam limitando a experiência educacional da cultura corporal.

Os direitos de aprendizagem visam à garantia do acesso e à apropriação do 
conhecimento de todas as crianças e jovens, a "m de se construir uma sociedade 
mais justa e solidária. Nesse sentido, a escola deve estimular a participação dos 
estudantes em situações que promovam a re2exão, a investigação, a pesquisa e a 
resolução de problemas e espaços onde possam representar e vivenciar suas expe-
riências e ressigni"cá-las, a partir da construção de novos conhecimentos. 
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Para se compreender o papel da Educação Física no Ensino 
Fundamental, vale destacar alguns pontos referentes à experiência 
do fazer escolar desse componente curricular dentro da escola. Se 
em décadas passadas, saber fazer ou jogar bem alguma prática cor-
poral da Educação Física era o objetivo máximo da vivência escolar, 
hoje se entende, a partir dos diversos estudos e discussões da área, 
que muitos fenômenos estão associados ou ligados de forma ima-
nente à cultura corporal, e sua compreensão se faz uma tarefa urgen-
te e fundamental para a aprendizagem dos estudantes.

Para tanto, não basta fazer. É preciso re�etir, questionar, experimentar, modi�car e 

compreender. Foi compreendendo suas ações que o homem criou os símbolos e assim 

vingou como espécie. Esses símbolos são transmitidos e criados a todo instante. A cria-

ção é vivida, imaginada, e representada. A representação manifesta-se, vira ação e se 

transforma em expressões corporais. Ao brincar, dançar, lutar, fazer ginástica ou pra-

ticar esportes, os seres humanos se comunicam e transformam em linguagem o movi-

mento recorrendo, para tal, ao universo simbólico disponível e transmitido de geração a 

geração (SÃO PAULO, 2007b, p. 42).

O entendimento é que a escola é um espaço para a socialização do patri-

mônio cultural acumulado pela humanidade, e a Educação Física escolar nos 

dias atuais busca proporcionar aos estudantes das diferentes etapas da esco-

larização o acesso a essa riqueza material e simbólica, tendo como princípio 

a equidade.

A escola pública é o local do encontro dos diferentes grupos sociais e seus 

marcadores identitários e, como lugar da diversidade, deve reconhecer que 

o acesso ao patrimônio cultural – tanto material como imaterial – precisa ser 

amplo, diverso e integral, abrangendo a multiplicidade de sujeitos. Daí a impor-

tância da equidade para que seja constituída uma experiência de aprendizagem 

e educação integral nas quais todos os envolvidos na cena pedagógica possam 

atuar e ter seu espaço garantido.
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Diante desse contexto, a Educação Física como linguagem valoriza e 
reconhece essa diversidade e busca criar um ambiente propício para que as 
diferentes narrativas possam se manifestar a partir de suas próprias cultu-
ras. Tratar a cultura corporal dessa maneira não é valorizar o que no senso 
comum se diz ser “teoria” em detrimento da prática. Pelo contrário, é com-
preender que a vivência (prática refletida) só é ampla e integral se atuamos 
sobre o “saber fazer”, atribuindo, problematizando e produzindo significados. 
A linguagem corporal é indissociável do ser, da subjetividade das pessoas, 
e não há existência fora da corporeidade. Assim, o ser brincante, o ser luta-
dor, o ser esportista, o ser ginasta e o ser dançante são formas de ser, estar e 
se comunicar no mundo. Os significados são partilhados e legitimados pela 
experiência e recorrência com o que acontece em diferentes espaços sociais. 
Portanto, a vivência coletiva é fundamental para compormos nossa lingua-
gem corporal e, consequentemente, nossa subjetividade.

O desafio que cabe aos professores é acessar as diferentes práticas cor-
porais nas quais os estudantes estão imersos e dar o tratamento pedagógico 
a essas experiências, pois os significados dados a esses signos da linguagem 
corporal organizam as formas de pensar, de agir, de sentir e de expressar-
-se das pessoas. É o que constitui o indivíduo na sociedade. Como a cultura 
é uma produção coletiva, cada grupo cultural vai criar e recriar seus mar-
cadores identitários. Seu posicionamento no mundo se dá por meio dessas 
expressões corporais e gestuais. Portanto, todas as manifestações da cultu-
ra corporal produzem marcas identitárias, legitimadas por certos discursos 
que ora incluem ora excluem os sujeitos, de acordo com o espaço social que 
ocupam. Assim, “existe um único jeito certo de fazer” ou “essa atividade é 
só para meninos” ou “meninas não brincam disso, porque é coisa de meni-
no” etc., vão delimitando e excluindo os sujeitos, além de silenciarem toda a 
vasta experiência corporal que as pessoas trazem. Se a escola é o espaço em 
que o patrimônio cultural é partilhado, problematizado e ressignificado, os 
estudantes devem ter acesso aos mais diversos signos da linguagem corporal, 
ampliando sua experiência cultural e de conhecimento.

Estudar e aprender sobre a cultural corporal traz diversas maneiras de 
entender o mundo e a si mesmo, pois, como fenômenos imanentes desse 
processo pedagógico, os temas ou saberes sobre o corpo e o movimento 
estão presentes e marcados no espaço/tempo das diversas práticas corpo-
rais. Aspectos como saúde coletiva, maturação/envelhecimento, qualidade 
de vida, treinamento/destreinamento, além dos apresentados nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), podem ser estudados a partir desse 
processo investigativo de uma ou mais manifestações culturais, inclusive esta-
belecendo uma interação e integração com outros componentes curriculares.

Desse modo, entende-se que a aprendizagem da Educação Física seja fun-
damental para o alargamento das possibilidades de escolha consciente dos 
sujeitos. Não se nega as possíveis “consequências” positivas que ela propicia 
em outras esferas do desenvolvimento humano. Contudo, elas não podem ser 

LEIA MAIS 
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vistas como sua finalidade principal. Seu objetivo não é desenvolver capaci-

dades que auxiliem a alfabetização e o pensamento lógico-matemático, embo-

ra tais aprendizagens possam ocorrer como um subproduto dessas práticas. 

Na escola, por exemplo, o objetivo do ensino da Educação Física é tematizar 

as práticas corporais, concebendo-as como um conjunto de práticas sociais 

centradas no movimento, realizadas fora das obrigações laborais, domésticas, 

higiênicas e religiosas, nas quais os sujeitos se envolvem em função de pro-

pósitos específicos, sem caráter instrumental. Nessa explicação, fica evidente 

que as práticas corporais propiciam ao sujeito o acesso a uma dimensão de 

conhecimentos e de experiências à qual ele não teria de outro modo. Assim, 

entende-se que as aulas de Educação Física não são um meio para se apren-

der outros conteúdos, mas sim uma forma de gerar um tipo de conhecimento 

muito particular e insubstituível.

A Educação Física escolar, para desenvolver as condições de equidade, 

deve considerar o contexto sociocultural da comunidade escolar e as diferen-

ças entre os grupos e trabalhar a partir delas e dos saberes culturais construí-

dos dentro e fora da escola (2007b).

Os estudantes atuam em/com/por meio de sua gestualidade para marca-

rem suas posições, e os diferentes grupos sociais buscam ampliar esse univer-

so simbólico por meio de novas expressões corporais e gestuais.

Toda linguagem se utiliza de signos para se comunicar, esses signos são impostos cultural-

mente, não refletem uma natureza necessária entre o significante e o significado. Quando 

falamos na cultura corporal como linguagem, olhamos para o movimento corporal, não 

mais como uma máquina movida por músculos, ossos e nervos, mas como uma inten-

ção, nos remetemos à gestualidade como signo. O gesto é um signo, um significante, que 

traz em si um sentido, um significado, que não é fixo e imutável, mas que representa uma 

determinada intensão num determinado contexto (SÃO PAULO, 2016, p. 18).

Ao adentrarem a escola, os jovens de diferentes grupos sociais encon-

tram novas linguagens, por vezes desconhecidas. O desafio está exatamente 

em proporcionar experiências em que as suas linguagens próprias trazidas à 

escola e essas novas partilhem da mesma importância e deferência no trato 

pedagógico, não hierarquizando e privilegiando o que se considera comum e 

naturalizado dentro das aulas.

Visto que os conhecimentos da cultura corporal com que se pode tra-

balhar com os estudantes são vastos, é importante considerar critérios de 

seleção, tais como: relevância social e cultural, relevância para a formação 

intelectual do estudante, potencialidade de estabelecimento de conexões 

interdisciplinares e contextualizações e acessibilidade e adequação aos inte-

resses da faixa etária.
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INTERDISCIPLINARIDADE

No atual contexto de nossa sociedade, cada vez mais se exige um conhecimento 
que não "que circunscrito a uma especi"cidade, mas que circule e estabeleça outras 

conexões, pois o conhecimento fragmentado e reduzido não garante uma visão 

ampla e complexa da realidade, podendo gerar equívocos e interpretações que pro-

movam a exclusão. Desta maneira, os conhecimentos da cultura corporal mobili-

zam ações interdisciplinares a ponto de garantir uma aprendizagem com equidade.

A interdisciplinaridade é caracterizada pelo grau de interação e integração 

com os demais componentes curriculares num projeto pedagógico. Pode-se con-

siderar que determinados conhecimentos exigem que as tradicionais fronteiras 

de um componente curricular sejam transpassadas para que as aprendizagens de 

outras áreas sejam mobilizadas, possibilitando o alargamento ou o aprofunda-
mento desses saberes. Conceitos que emergem da experiência/vivência, re*exão 
e debate sobre o tema articulados às demandas trazidas pelos estudantes também 
mobilizam o deslocamento de nosso campo de conhecimento para interagir e 
integrar com outros.

É preciso compreender que, para desvendar a complexidade de certos 
fenômenos da natureza, da vida e, neste particular, da cultura corporal, a 
quebra e o rompimento das fronteiras do componente curricular são essen-
ciais para encontrar novas explicações para esses elementos, já que a inter-
disciplinaridade não posiciona as disciplinas em hierarquia, mas propõe que 
caminhem juntas.

EIXOS TEMÁTICOS

Os direitos de aprendizagem são materializados nos diferentes eixos temáticos 
da cultura corporal e apresentados nos nove anos do Ensino Fundamental. As 
práticas corporais que serão tematizadas na escola partem do princípio de que 
os estudantes possam vivenciar e interpretar o maior número possível de mani-
festações da cultura corporal presentes no patrimônio material e imaterial da 
cultura. As manifestações e as práticas podem ser diversas entre si e também 
plurais em cada tema, já que se consideram os conhecimentos locais e o reper-
tório presente na comunidade escolar. Os eixos elencados e disponibilizados ao 
longo dos ciclos e anos são:

Jogos/Brincadeiras;
Lutas;
Esportes; 
Danças; 
Ginásticas; 
Práticas Corporais de Aventuras. 
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Uma das questões pertinentes em se tratando da cultura corporal é que, a 
partir da vivência e interpretação, os estudantes possam contemplar essas mani-
festações de maneira a atribuir e fruir valores estéticos, ampliando e aprimoran-
do suas estratégias de comunicação gestual e compreendendo que as práticas 
corporais são expressões legítimas dos diversos grupos sociais, construídos no 
tempo e espaço social.

As experiências partilhadas nas aulas devem ser promovidas no sentido de 
ampliar a percepção do sujeito e da relação entre a subjetividade, a individuali-
dade e a alteridade (o outro). Para tanto, é necessário compreender e respeitar 
as manifestações corporais como expressões da própria individualidade e da 
dos outros. É importante reconhecer que isso não ocorre por geração espon-
tânea, mas por um ato intencional proporcionado pelo ambiente da aula. Vale 
destacar que o reconhecimento dos grupos sociais a que pertencem os estu-
dantes e das constituições de suas identidades passa pelo entendimento de que 
essas não são +xas, mas que estão em constante construção num processo de 
permanências e rupturas.

A compreensão do mundo, por meio da linguagem corporal, perpassa tam-
bém pelo vivenciar e interpretar os signos da linguagem estruturados no que 
chamamos aqui de eixos temáticos, ou seja, Jogos/Brincadeiras, Esportes, Lutas, 
Danças, Ginásticas e Práticas de Aventuras Urbanas e na Natureza, analisando, 
interpretando e criticando os padrões de estética e consumo veiculados pela 
mídia, compreendendo o sentido de sua produção, correlacionando-os à sua 
experiência pessoal e reconhecendo sua in1uência na formação de identidades. 
Portanto, no ensino de Educação Física, devem ser constantemente retomadas 
a valorização e a compreensão de que as manifestações da cultura corporal são 
formas de resistência, de acordo com o espaço social que ocupam. É preciso 
também construir conhecimentos sobre a cultura corporal de forma colaborativa 
a partir do tratamento e discussão das informações obtidas nos contextos históri-
cos, sociais e políticos. 

Na elaboração dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento foram con-
siderados alguns aspectos importantes dos documentos: Orientações curricula-
res e proposição de expectativas de aprendizagem para o Ensino Fundamental: 
ciclo I (2007a); Orientações curriculares e proposição de expectativas de apren-
dizagem para o Ensino Fundamental: ciclo II: Educação Física (2007b); Direitos 
de aprendizagem dos ciclos interdisciplinar e autoral: Educação Física (2016) e as 
proposições trazidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC)3.

Em cada ano dos três ciclos de aprendizagem há um quadro sistema-
tizado com quatro colunas: Eixo, Objetos de Conhecimento, Objetivos de 
Aprendizagem e Desenvolvimento e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Importante ressaltar a incorporação dos ODS, pactuados na Agenda 
2030 pelos países-membros das Nações Unidas, como temas inspiradores a 
serem trabalhados de forma articulada com os objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento nos diferentes componentes curriculares. Nos quadros de 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento há uma correspondência com o 

Lei 10.639/2003, de 9 de 
janeiro de 2003. Estabelece 
as diretrizes e bases da edu-
cação nacional, para incluir 
no currículo oficial da rede de 
ensino a obrigatoriedade da 
temática “História e Cultura 
Afro-Brasileira”.

Lei 11.645/08 de 10 de 
Março de 2008. Altera a Lei 
no�9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, modificada pela Lei 
no�10.639, de 9 de janeiro 
de 2003, que estabelece as 
diretrizes e bases da educa-
ção nacional, para incluir no 
currículo oficial da rede de 
ensino a obrigatoriedade da 
temática “História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena”. 

3. BRASIL. Ministério da Educação. 
Base Nacional Comum Curricular. 
Proposta preliminar. Terceira versão. 
Brasília: MEC, 2017. Disponível em: 
<http://basenacionalcomum.mec.
gov.br/>. Acesso em: 23 Junho. 2017

LEIA MAIS 
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ODS relevante para aquele objetivo, seja do ponto de vista temático quanto sob 

o olhar metodológico e de abordagens inovadoras de aprendizado.

Educadores e estudantes são protagonistas na materialização dos ODS como 

temas de aprendizagem e têm ampla liberdade para também criar projetos auto-

rais a respeito, assim como buscar  parceiros com o objetivo de promover maior 

cooperação entre os diferentes atores sociais e da comunidade escolar na geração e 

compartilhamento do conhecimento e prática. Formas de integrar os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento com os ODS na prática escolar serão detalhadas 

no documento de orientações didáticas dos diferentes componentes curriculares.

Cabe destacar ainda que os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

apresentam uma numeração que tem como propósito a localização. Não se trata, 

em hipótese alguma, uma sequência a ser seguida, nem um pré-estágio ou um 

pré-requisito para trabalhar com um objetivo e depois outro, já que a dinâmica 

das aulas, o planejamento do professor e sua leitura aguçada pela avaliação é que 

determinarão quantos e quais objetivos serão trabalhados. 

Em relação aos objetos de conhecimento, a organização ao longo dos 

ciclos teve a preocupação em contemplar diferentes contextos. No Ciclo de 

Alfabetização, a partir do contexto familiar/comunitário, contemplam-se os 

seguintes objetos de conhecimento:

Brincadeiras e jogos do contexto familiar e comunitário; 

Esportes: marca, precisão e invasão;

Ginástica geral;

Danças do contexto familiar, comunitário, regional e midiático;

Lutas/jogos de oposição do contexto familiar e comunitário;

Práticas corporais de aventuras urbanas e na natureza.

No Ciclo Interdisciplinar, os objetos de conhecimento são tematizados a par-

tir do contexto regional e nacional. São eles:

Brincadeiras e jogos regionais e populares do Brasil;

Esportes: campo e taco; rede e parede; de invasão e técnico-combinatório;

Ginástica geral com práticas corporais circenses e ginástica de 

condicionamento;

Danças do Brasil;

Lutas do Brasil;

Práticas corporais de aventuras urbanas e na natureza.

No Ciclo Autoral, apresentam-se os objetos de conhecimento no contexto 

mundial e digital:

Brincadeiras e jogos do mundo e digitais;

Esportes: campo e taco; rede e parede; de invasão; de combate e 

técnico-combinatório;
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Ginástica de condicionamento físico e ginástica de consciência corporal;

Danças urbanas do Brasil e do mundo;

Lutas do mundo: curta, média, longa e mista distância;

Práticas corporais de aventuras urbanas e na natureza.

Para elucidar as tematizações de alguns dos objetos de aprendizagem, apre-

senta-se abaixo um resumo na tabela:

TIPOS DE LINGUAGEM DOS ESPORTES, SEGUNDO 
A LÓGICA INTERNA DE FUNCIONAMENTO4 DEFINIÇÃO

Esportes de marca Caracterizadas pela comparação dos resultados registrados por tempo, 

distância ou carga (por exemplo, as modalidades do atletismo, levantamento 

de peso, remo, ciclismo, natação etc.).

Esportes de precisão Caracterizadas por arremessar/lançar um objeto em direção a um alvo fixo ou 

móvel, comparando número de tentativas e ou distâncias (por exemplo, bocha, 

tiro com arco, curling, golfe etc.).

Esportes técnico-combinatórios Caracterizadas pela atribuição de notas relacionadas ao desempenho e padrão 

de movimento (por exemplo, salto ornamental, ginástica artística e rítmica, 

patinação artística etc.).

Esportes de rede/quadra dividida  
ou parede de rebote

Caracterizadas por volear, arremessar, lançar ou rebater um objeto em direção 

a setores da quadra adversária ou meta (por exemplo, voleibol, peteca, tênis 

de campo e mesa, badminton, goalball, pelota basca, squash, espirobol etc.).

Esportes de campo e taco Caracterizadas por rebater o objeto lançado pelo adversário (por exemplo, 

beisebol, críquete, softbol etc.)

Esportes de invasão ou territorial Caracterizadas pela progressão ao campo adversário atacando/defendendo 

uma meta ou território (por exemplo, thouckball, corfebol, frisbee, futebol 

callejero, futebol de campo, futsal, rúgbi, handebol, basquetebol, hóquei in line/

grama etc.).

Esportes de combate Caracterizadas pelas interações de oposição direta, promovendo ações de 

desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço 

(por exemplo, judô, esgrima, boxe, MMA etc.).

4. Nos objetos de conhecimento, foram utilizadas em algumas práticas corporais as categorias apontadas pela BNCC (2017). No cotidiano da escola, em cada 

plano de ensino e de acordo com sua realidade territorial, podem-se construir outras relações e outras compreensões que ampliem o entendimento do fenômeno 

da cultura corporal.
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