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4.1.3.

EDUCAÇÃO FÍSICA

A Educação Física é o componente curricular que tematiza as
práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades
expressivas dos sujeitos e patrimônio cultural da humanidade. Nessa
concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito
da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de
um segmento corporal ou de um corpo todo. Logo, as práticas corporais são textos culturais passíveis de leitura e produção.
Esse modo de entender a Educação Física permite articulá-la à área
de Linguagens, resguardadas as singularidades de cada um dos
seus componentes, conforme reafirmado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos (Resolução
CNE/CEB nº 7/2010)33.
Nas aulas, tais práticas devem ser abordadas como fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório.
Desse modo, é possível assegurar aos alunos a (re)construção de um
conjunto de conhecimentos que permitam ampliar sua consciência a
respeito de seus movimentos e dos recursos para o cuidado de si e
dos outros e desenvolver autonomia para apropriação e utilização da
cultura corporal de movimento em diversas finalidades humanas, favorecendo sua participação de forma confiante e autoral na sociedade.
É fundamental frisar que a Educação Física oferece uma série de
possibilidades para enriquecer a experiência das crianças, jovens
e adultos na Educação Básica, permitindo o acesso a um vasto
universo cultural. Esse universo compreende saberes corporais,
experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas, que se inscrevem, mas não se restringem, à racionalidade típica dos saberes
científicos que, comumente, orienta as práticas pedagógicas na
escola. Experimentar e analisar as diferentes formas de expressão
que não se alicerçam apenas nessa racionalidade é uma das potencialidades desse componente na Educação Básica.
Há três elementos fundamentais comuns às práticas corporais:
movimento corporal como elemento essencial; organização interna
(de maior ou menor grau), pautada por uma lógica específica; e

33 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Resolução nº 7, de
14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9
(nove) anos. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de dezembro de 2010, Seção 1, p. 34. Disponível
em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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produto cultural vinculado com o lazer/entretenimento e/ou o
cuidado com o corpo e a saúde.
Portanto, entende-se que essas práticas corporais são aquelas
realizadas fora das obrigações laborais, domésticas, higiênicas e
religiosas, nas quais os sujeitos se envolvem em função de propósitos específicos, sem caráter instrumental.
Cada prática corporal propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de conhecimentos e de experiências aos quais ele não teria de
outro modo. A vivência da prática é uma forma de gerar um tipo de
conhecimento muito particular e insubstituível e, para que ela seja
significativa, é preciso problematizar, desnaturalizar e evidenciar
a multiplicidade de sentidos e significados que os grupos sociais
conferem às diferentes manifestações da cultura corporal de movimento. Para além da vivência, a experiência efetiva das práticas
corporais oportuniza aos alunos participar, de forma autônoma, em
contextos de lazer e saúde.
Na BNCC, cada uma das práticas corporais tematizadas compõe uma
das seis unidades temáticas abordadas ao longo do Ensino Fundamental. Cabe destacar que a categorização apresentada não tem
pretensões de universalidade, pois se trata de um entendimento possível, entre outros, sobre as denominações das (e as fronteiras entre
as) manifestações culturais tematizadas na Educação Física escolar.
A unidade temática Brincadeiras e jogos explora aquelas atividades
voluntárias exercidas dentro de determinados limites de tempo e
espaço, caracterizadas pela criação e alteração de regras, pela obediência de cada participante ao que foi combinado coletivamente,
bem como pela apreciação do ato de brincar em si. Essas práticas não
possuem um conjunto estável de regras e, portanto, ainda que possam
ser reconhecidos jogos similares em diferentes épocas e partes do
mundo, esses são recriados, constantemente, pelos diversos grupos
culturais. Mesmo assim, é possível reconhecer que um conjunto grande
dessas brincadeiras e jogos é difundido por meio de redes de sociabilidade informais, o que permite denominá-los populares.
É importante fazer uma distinção entre jogo como conteúdo específico e jogo como ferramenta auxiliar de ensino. Não é raro que, no
campo educacional, jogos e brincadeiras sejam inventados com o
objetivo de provocar interações sociais específicas entre seus participantes ou para fixar determinados conhecimentos. O jogo, nesse
sentido, é entendido como meio para se aprender outra coisa, como
no jogo dos “10 passes” quando usado para ensinar retenção coletiva da posse de bola, concepção não adotada na organização dos
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conhecimentos de Educação Física na BNCC. Neste documento, as
brincadeiras e jogos têm valor em si e precisam ser organizados
para ser estudados em aula.
Por sua vez, a unidade temática Esportes reúne tanto as manifestações mais formais dessa prática quanto as derivadas. O esporte
como uma das práticas mais conhecidas da contemporaneidade,
por sua grande presença nos meios de comunicação, caracteriza-se
por ser orientado pela comparação de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos (adversários), regido por um
conjunto de regras formais, institucionalizadas por organizações
(associações, federações e confederações esportivas), as quais
definem as normas de disputa e promovem o desenvolvimento das
modalidades em todos os níveis de competição. No entanto, essas
características não possuem um único sentido ou somente um significado entre aqueles que o praticam, especialmente quando o
esporte é realizado no contexto do lazer, da educação e da saúde.
Como toda prática social, o esporte é passível de recriação por
quem se envolve com ele.
As práticas derivadas dos esportes mantêm, essencialmente, suas
características formais de regulação das ações, mas adaptam as
demais normas institucionais aos interesses dos participantes, às
características do espaço, ao número de jogadores, ao material disponível etc. Isso permite afirmar, por exemplo, que, em um jogo de
dois contra dois em uma cesta de basquetebol, os participantes
estão jogando basquetebol, mesmo não sendo obedecidos os 50
artigos que integram o regulamento oficial da modalidade.
Para a estruturação dessa unidade temática, é utilizado um modelo
de classificação baseado na lógica interna, tendo como referência os
critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho
motor e objetivos táticos da ação. Esse modelo possibilita a distribuição das modalidades esportivas em categorias, privilegiando
as ações motoras intrínsecas, reunindo esportes que apresentam
exigências motrizes semelhantes no desenvolvimento de suas práticas. Assim, são apresentadas sete categorias de esportes:

•

Marca: conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos
(patinação de velocidade, todas as provas do atletismo, remo,
ciclismo, levantamento de peso etc.).

•

Precisão: conjunto de modalidades que se caracterizam por
arremessar/lançar um objeto, procurando acertar um alvo
específico, estático ou em movimento, comparando-se o
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número de tentativas empreendidas, a pontuação estabelecida
em cada tentativa (maior ou menor do que a do adversário) ou
a proximidade do objeto arremessado ao alvo (mais perto ou
mais longe do que o adversário conseguiu deixar), como nos
seguintes casos: bocha, curling, golfe, tiro com arco, tiro esportivo etc.).
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•

Técnico-combinatório: reúne modalidades nas quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento
segundo padrões técnico-combinatórios (ginástica artística,
ginástica rítmica, nado sincronizado, patinação artística, saltos
ornamentais etc.).

•

Rede/quadra dividida ou parede de rebote: reúne modalidades
que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola
em direção a setores da quadra adversária nos quais o rival seja
incapaz de devolvê-la da mesma forma ou que leve o adversário
a cometer um erro dentro do período de tempo em que o objeto
do jogo está em movimento. Alguns exemplos de esportes de
rede são voleibol, vôlei de praia, tênis de campo, tênis de mesa,
badminton e peteca. Já os esportes de parede podem ser pelota
basca, raquetebol, squash etc.).

•

Campo e taco: categoria que reúne as modalidades que se
caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais
longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes
as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto
os defensores não recuperam o controle da bola, e, assim, somar
pontos (beisebol, críquete, softbol etc.).

•

Invasão ou territorial: conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou
levar uma bola (ou outro objeto) a uma meta ou setor da quadra/
campo defendida pelos adversários (gol, cesta, touchdown etc.),
protegendo, simultaneamente, o próprio alvo, meta ou setor do
campo (basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol americano,
handebol, hóquei na grama, polo aquático, rúgbi etc.).

•

Combate: reúne modalidades caracterizadas como disputas nas
quais o oponente deve ser subjugado, com técnicas, táticas e
estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão
de um determinado espaço, por meio de combinações de ações
de ataque e defesa (judô, boxe, esgrima, tae kwon do etc.).
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Na unidade temática Ginásticas, são propostas práticas com formas
de organização e significados muito diferentes, o que leva à necessidade de explicitar a classificação adotada34: (a) ginástica geral;
(b) ginásticas de condicionamento físico; e (c) ginásticas de conscientização corporal.
A ginástica geral35, também conhecida como ginástica para todos,
reúne as práticas corporais que têm como elemento organizador a
exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a
interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não competitividade. Podem ser constituídas de exercícios no solo, no ar
(saltos), em aparelhos (trapézio, corda, fita elástica), de maneira individual ou coletiva, e combinam um conjunto bem variado de piruetas,
rolamentos, paradas de mão, pontes, pirâmides humanas etc. Integram também essa prática os denominados jogos de malabar ou
malabarismo36.
As ginásticas de condicionamento físico se caracterizam pela exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento, aquisição e
manutenção da condição física individual ou modificação da composição corporal. Geralmente, são organizadas em sessões planejadas
de movimentos repetidos com frequência e intensidade definidas.
Podem ser orientadas de acordo com uma população específica,
como a ginástica para gestantes, ou atrelada a situações ambientais
determinadas, como a ginástica laboral.
As ginásticas de conscientização corporal37 reúnem práticas que
empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a
posturas ou à conscientização de exercícios respiratórios, voltados
para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo.
Algumas dessas práticas que constituem esse grupo têm origem em
práticas corporais milenares da cultura oriental.

34 As denominadas ginásticas competitivas foram consideradas como práticas esportivas
e, por tal motivo, foram alocadas na unidade temática Esportes com outras modalidades
técnico-combinatórias. Essas modalidades fazem parte de um conjunto de esportes que se
caracterizam pela comparação de desempenho centrada na dimensão estética e acrobática
do movimento, dentro de determinados padrões ou critérios técnicos. Portanto, contempla as
modalidades de ginástica acrobática, aeróbica esportiva, artística, rítmica e de trampolim.
35 Essa manifestação da ginástica pode receber outras tantas denominações, como ginástica
básica, de demonstração, acrobacias, entre outras.
36 Prática corporal milenar que consiste em manipular um ou mais objetos arremessando-os
ao ar de forma alternada, em um movimento contínuo, sem perder o controle ou mantendo-os
em equilíbrio. Os jogos de malabar caracterizam-se por sua dificuldade e beleza, desafiando
o jogador (malabarista) a aprender técnicas específicas, utilizando diversas partes do corpo,
principalmente as mãos.
37 Essas práticas podem ser denominadas de diferentes formas, como: alternativas,
introjetivas, introspectivas, suaves. Alguns exemplos são a biodança, a bioenergética, a eutonia,
a antiginástica, o Método Feldenkrais, a ioga, o tai chi chuan, a ginástica chinesa, entre outros.
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Por sua vez, a unidade temática Danças explora o conjunto das
práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também
integradas a coreografias. As danças podem ser realizadas de forma
individual, em duplas ou em grupos, sendo essas duas últimas as
formas mais comuns. Diferentes de outras práticas corporais rítmico-expressivas, elas se desenvolvem em codificações particulares,
historicamente constituídas, que permitem identificar movimentos
e ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas.
A unidade temática Lutas38 focaliza as disputas corporais, nas
quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias
específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque
e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Dessa forma, além das
lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser tratadas lutas brasileiras (capoeira, huka-huka, luta marajoara etc.),
bem como lutas de diversos países do mundo (judô, aikido, jiu-jítsu, muay thai, boxe, chinese boxing, esgrima, kendo etc.).
Por fim, na unidade temática Práticas corporais de aventura, exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centradas
nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um
ambiente desafiador. Algumas dessas práticas costumam receber
outras denominações, como esportes de risco, esportes alternativos e esportes extremos. Assim como as demais práticas, elas
são objeto também de diferentes classificações, conforme o critério que se utilize. Neste documento, optou-se por diferenciá-las
com base no ambiente de que necessitam para ser realizadas: na
natureza e urbanas. As práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o
praticante na geração da vertigem e do risco controlado, como em
corrida orientada, corrida de aventura, corridas de mountain bike,
rapel, tirolesa, arborismo etc. Já as práticas de aventura urbanas
exploram a “paisagem de cimento” para produzir essas condições
(vertigem e risco controlado) durante a prática de parkour, skate,
patins, bike etc.
Em princípio, todas as práticas corporais podem ser objeto do
trabalho pedagógico em qualquer etapa e modalidade de ensino.
Ainda assim, alguns critérios de progressão do conhecimento
devem ser atendidos, tais como os elementos específicos das
38 As lutas esportivas também são tratadas na unidade temática Esporte, especificamente no
objeto de conhecimento denominado como categoria de esportes de combate.
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diferentes práticas corporais, as características dos sujeitos e os
contextos de atuação, sinalizando tendências de organização dos
conhecimentos. Na BNCC, as unidades temáticas de Brincadeiras
e jogos, Danças e Lutas estão organizadas em objetos de conhecimento conforme a ocorrência social dessas práticas corporais,
das esferas sociais mais familiares (localidade e região) às menos
familiares (esferas nacional e mundial). Em Ginásticas, a organização dos objetos de conhecimento se dá com base na diversidade
dessas práticas e nas suas características. Em Esportes, a abordagem recai sobre a sua tipologia (modelo de classificação), enquanto
Práticas corporais de aventura se estrutura nas vertentes urbana
e na natureza.
Ainda que não tenham sido apresentadas como uma das práticas
corporais organizadoras da Educação Física na BNCC, é importante sublinhar a necessidade e a pertinência dos estudantes do
País terem a oportunidade de experimentar práticas corporais no
meio líquido, dado seu inegável valor para a segurança pessoal e
seu potencial de fruição durante o lazer. Essa afirmação não se
vincula apenas à ideia de vivenciar e/ou aprender, por exemplo, os
esportes aquáticos (em especial, a natação em seus quatro estilos
competitivos), mas também à proposta de experimentar “atividades aquáticas”. São, portanto, práticas centradas na ambientação
dos estudantes ao meio líquido que permitem aprender, entre
outros movimentos básicos, o controle da respiração, a flutuação
em equilíbrio, a imersão e os deslocamentos na água.
Ressalta-se que as práticas corporais na escola devem ser reconstruídas com base em sua função social e suas possibilidades
materiais. Isso significa dizer que as mesmas podem ser transformadas no interior da escola. Por exemplo, as práticas corporais de
aventura devem ser adaptadas às condições da escola, ocorrendo
de maneira simulada, tomando-se como referência o cenário de
cada contexto escolar.
É importante salientar que a organização das unidades temáticas
se baseia na compreensão de que o caráter lúdico está presente
em todas as práticas corporais, ainda que essa não seja a finalidade da Educação Física na escola. Ao brincar, dançar, jogar,
praticar esportes, ginásticas ou atividades de aventura, para além
da ludicidade, os estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas
(regras, códigos, rituais, sistemáticas de funcionamento, organização, táticas etc.) a essas manifestações, assim como trocam entre
si e com a sociedade as representações e os significados que lhes
são atribuídos. Por essa razão, a delimitação das habilidades privilegia oito dimensões de conhecimento:
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•

Experimentação: refere-se à dimensão do conhecimento que se
origina pela vivência das práticas corporais, pelo envolvimento
corporal na realização das mesmas. São conhecimentos que não
podem ser acessados sem passar pela vivência corporal, sem que
sejam efetivamente experimentados. Trata-se de uma possibilidade única de apreender as manifestações culturais tematizadas
pela Educação Física e do estudante se perceber como sujeito “de
carne e osso”. Faz parte dessa dimensão, além do imprescindível
acesso à experiência, cuidar para que as sensações geradas no
momento da realização de uma determinada vivência sejam positivas ou, pelo menos, não sejam desagradáveis a ponto de gerar
rejeição à prática em si.

•

Uso e apropriação: refere-se ao conhecimento que possibilita
ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma
determinada prática corporal. Trata-se do mesmo tipo de conhecimento gerado pela experimentação (saber fazer), mas dele se
diferencia por possibilitar ao estudante a competência39 necessária para potencializar o seu envolvimento com práticas corporais
no lazer ou para a saúde. Diz respeito àquele rol de conhecimentos que viabilizam a prática efetiva das manifestações da cultura
corporal de movimento não só durante as aulas, como também
para além delas.

•

Fruição: implica na apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais, bem como das diferentes
práticas corporais oriundas das mais diversas épocas, lugares e
grupos. Essa dimensão está vinculada com a apropriação de um
conjunto de conhecimentos que permita ao estudante desfrutar
da realização de uma determinada prática corporal e/ou apreciar
essa e outras tantas quando realizadas por outros.

•

Reflexão sobre a ação: refere-se aos conhecimentos originados na observação e análise das próprias vivências corporais e
daquelas realizadas por outros. Vai além da reflexão espontânea,
gerada em toda experiência corporal. Trata-se de um ato intencional, orientado a formular e empregar estratégias de observação
e análise para: (a) resolver desafios peculiares à prática realizada;
(b) apreender novas modalidades; e (c) adequar as práticas aos
interesses e possibilidades próprios e aos das pessoas com quem
compartilha a sua realização.

39 Ser competente em uma prática corporal é apresentado no texto no sentido de poder dar
conta das exigências colocadas no momento de sua realização no contexto do lazer. Trata-se de
um grau de domínio da prática que permite ao sujeito uma atuação que lhe produz satisfação.
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•

Construção de valores: vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e vivências no contexto da tematização
das práticas corporais, que possibilitam a aprendizagem de
valores e normas voltadas ao exercício da cidadania em prol
de uma sociedade democrática. A produção e partilha de atitudes, normas e valores (positivos e negativos) são inerentes a
qualquer processo de socialização. No entanto, essa dimensão
está diretamente associada ao ato intencional de ensino e de
aprendizagem e, portanto, demanda intervenção pedagógica
orientada para tal fim. Por esse motivo, a BNCC se concentra
mais especificamente na construção de valores relativos ao respeito às diferenças e no combate aos preconceitos de qualquer
natureza. Ainda assim, não se pretende propor o tratamento
apenas desses valores, ou fazê-lo só em determinadas etapas
do componente, mas assegurar a superação de estereótipos e
preconceitos expressos nas práticas corporais.

•

Análise: está associada aos conceitos necessários para entender as características e funcionamento das práticas corporais
(saber sobre). Essa dimensão reúne conhecimentos como a classificação dos esportes, os sistemas táticos de uma modalidade,
o efeito de determinado exercício físico no desenvolvimento de
uma capacidade física, entre outros.

•

Compreensão: está também associada ao conhecimento conceitual, mas, diferentemente da dimensão anterior, refere-se ao
esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais
no contexto sociocultural, reunindo saberes que possibilitam
compreender o lugar das práticas corporais no mundo. Em linhas
gerais, essa dimensão está relacionada a temas que permitem
aos estudantes interpretar as manifestações da cultura corporal
de movimento em relação às dimensões éticas e estéticas, à
época e à sociedade que as gerou e as modificou, às razões da
sua produção e transformação e à vinculação local, nacional e
global. Por exemplo, pelo estudo das condições que permitem o
surgimento de uma determinada prática corporal em uma dada
região e época ou os motivos pelos quais os esportes praticados por homens têm uma visibilidade e um tratamento midiático
diferente dos esportes praticados por mulheres.
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•

Protagonismo comunitário: refere-se às atitudes/ações e conhecimentos necessários para os estudantes participarem de forma
confiante e autoral em decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas às práticas corporais, tomando como
referência valores favoráveis à convivência social. Contempla a
reflexão sobre as possibilidades que eles e a comunidade têm
(ou não) de acessar uma determinada prática no lugar em que
moram, os recursos disponíveis (públicos e privados) para tal, os
agentes envolvidos nessa configuração, entre outros, bem como
as iniciativas que se dirigem para ambientes além da sala de aula,
orientadas a interferir no contexto em busca da materialização
dos direitos sociais vinculados a esse universo.

Vale ressaltar que não há nenhuma hierarquia entre essas dimensões, tampouco uma ordem necessária para o desenvolvimento
do trabalho no âmbito didático. Cada uma delas exige diferentes
abordagens e graus de complexidade para que se tornem relevantes e significativas.
Considerando as características dos conhecimentos e das experiências próprias da Educação Física, é importante que cada dimensão
seja sempre abordada de modo integrado com as outras, levando-se em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva.
Assim, não é possível operar como se as dimensões pudessem ser
tratadas de forma isolada ou sobreposta.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e as competências específicas da área
de Linguagens, o componente curricular de Educação Física
deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências
específicas.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos
com a organização da vida coletiva e individual.
2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as
possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver
no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo.
3. Considerar as práticas corporais como fonte de legitimação de acordos e
condutas sociais, e sua representação simbólica como forma de expressão
dos sentidos, das emoções e das experiências do ser humano na vida social.
4. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas
corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das
atividades laborais.
5. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e
estética corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na
mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas.
6. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus
efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas
corporais e aos seus participantes.
7. Interpretar e recriar os valores, sentidos e significados atribuídos
às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas
participam.
8. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da
identidade cultural dos povos e grupos, com base na análise dos marcadores
sociais de gênero, geração, padrões corporais, etnia, religião.
9. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o
envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a
promoção da saúde.
10. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão,
propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto
comunitário.
11. Utilizar, desfrutar e apreciar diferentes brincadeiras, jogos, danças,
ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o
trabalho coletivo e o protagonismo.
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4.1.3.1.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS INICIAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
Os alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais possuem modos
próprios de vida e múltiplas experiências pessoais e sociais, o que
torna necessário reconhecer a existência de infâncias no plural e, consequentemente, a singularidade de qualquer processo escolar e sua
interdependência com as características da comunidade local. É
importante reconhecer, também, a necessária continuidade às experiências em torno do brincar, desenvolvidas na Educação Infantil. As
crianças possuem conhecimentos que precisam ser, por um lado,
reconhecidos e problematizados nas vivências escolares com vistas
a proporcionar a compreensão do mundo e, por outro, ampliados de
maneira a potencializar a inserção e o trânsito dessas crianças nas
várias esferas da vida social.
Diante do compromisso com a formação estética, sensível e ética, a
Educação Física, aliada aos demais componentes curriculares, assume
compromisso claro com a qualificação para a leitura, produção e
vivência das práticas corporais. Ao mesmo tempo, pode colaborar
com os processos de letramento e alfabetização dos alunos, ao criar
oportunidades e contextos para ler e produzir textos que focalizem
as distintas experiências e vivências nas práticas corporais tematizadas. Para tanto, os professores devem buscar formas de trabalho
pedagógico pautadas no diálogo, considerando a impossibilidade de
ações uniformes.
Além disso, para aumentar a flexibilidade na delimitação dos currículos e propostas curriculares, tendo em vista a adequação às realidades
locais, as habilidades de Educação Física para o Ensino Fundamental
– Anos Iniciais estão sendo propostas na BNCC organizadas em dois
blocos (1º e 2º anos; 3º ao 5º ano) e se referem aos seguintes objetos
de conhecimento em cada unidade temática:
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OBJETOS DE CONHECIMENTO
UNIDADES
TEMÁTICAS
1º E 2º ANOS
Brincadeiras .
e jogos

Esportes

3º AO 5º ANO

Brincadeiras e jogos
da cultura popular
presentes no contexto
comunitário
e regional

Brincadeiras e jogos populares do
Brasil e do mundo

Esportes de marca

Esportes de campo e taco

Esportes de precisão

Esportes de rede/parede

Brincadeiras e jogos de matriz africana
e indígena

Esportes de invasão
Ginásticas

Ginástica geral

Ginástica geral

Danças

Danças do contexto
comunitário e regional

Danças do Brasil e do mundo

Lutas

Danças de matriz africana e indígena
Lutas do contexto comunitário e
regional

Práticas corporais
de aventura
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 1º E 2º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Brincadeiras e jogos

Brincadeiras e jogos da cultura popular
presentes no contexto comunitário e regional

Esportes

Esportes de marca
Esportes de precisão
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Ginástica geral

Danças
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HABILIDADES
(EF12EF01) Experimentar e fruir diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes
no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de
desempenho dos colegas.
(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita),
as brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e
valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem.
(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características
dessas práticas.
(EF12EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros
momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas
na escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na escola e na
comunidade.
(EF12EF05) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, a
prática de esportes de marca e de precisão, identificando os elementos comuns a esses
esportes.
(EF12EF06) Discutir a importância da observação das normas e regras dos esportes de marca
e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos demais participantes.
(EF12EF07) Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos da ginástica
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da ginástica geral, de
forma individual e em pequenos grupos, adotando procedimentos de segurança.
(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos básicos da
ginástica e da ginástica geral.
(EF12EF09) Participar da ginástica geral, identificando as potencialidades e os limites do
corpo, e respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.
(EF12EF10) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual),
as características dos elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, identificando a
presença desses elementos em distintas práticas corporais.
(EF12EF11) Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional (rodas
cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá-las, respeitando as diferenças individuais
e de desempenho corporal.
(EF12EF12) Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças do
contexto comunitário e regional, valorizando-as, sem preconceitos de qualquer natureza.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 3º AO 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Brincadeiras e jogos

Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do
mundo
Brincadeiras e jogos de matriz africana e
indígena

Esportes

Esportes de campo e taco
Esportes de rede/parede
Esportes de invasão

Ginásticas

Ginástica geral

Danças

Danças do Brasil e do mundo
Danças de matriz africana e indígena

Lutas
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HABILIDADES
(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo,
incluindo aqueles de matriz africana e indígena, e recriá-los, valorizando a importância desse
patrimônio histórico cultural.
(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de todos os
alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz africana e indígena.
(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual),
as brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz africana e indígena, explicando
suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das
diferentes culturas.
(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela,
brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz africana
e indígena, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços
públicos disponíveis.
(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, rede/parede
e invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas
básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo.
(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os
constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/lazer).
(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da
ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo
coreografias com diferentes temas do cotidiano.
(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos
básicos de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os
limites do corpo e adotando procedimentos de segurança.
(EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças
de matriz africana e indígena, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados
dessas danças em suas culturas de origem.
(EF35EF10) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo,
espaço, gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz africana e
indígena.
(EF35EF11) Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos constitutivos das
danças populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz africana e indígena.
(EF35EF12) Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no contexto
das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las.
(EF35EF13) Experimentar e fruir diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional.
(EF35EF14) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do contexto comunitário e regional
experimentadas, respeitando o colega como oponente e as normas de segurança.
(EF35EF15) Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional,
reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas corporais.
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4.1.3.2.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS FINAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
No Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se deparam com
diversos docentes, o que torna mais complexas as interações e a sistemática de estudos. Ainda assim, os alunos nessa fase de escolarização
têm maior capacidade de abstração e de acessar diferentes fontes de
informação. Essas características permitem aos estudantes maior aprofundamento nos estudos das práticas corporais na escola.
Nesse contexto, e para aumentar a flexibilidade na delimitação dos
currículos e propostas curriculares, tendo em vista a adequação às
realidades locais, as habilidades de Educação Física para o Ensino
Fundamental – Anos Finais, assim como no Ensino Fundamental –
Anos Iniciais, estão sendo propostas na BNCC organizadas em dois
blocos (6º e 7º anos; 8º e 9º anos) e se referem aos seguintes objetos
de conhecimento, em cada unidade temática:

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO
6º E 7º ANOS

8º E 9º ANOS

Brincadeiras e
jogos

Jogos eletrônicos

Esportes

Esportes de marca

Esportes de rede/parede

Esportes de precisão

Esportes de campo e taco

Esportes de invasão

Esportes de invasão

Esportes técnicocombinatórios

Esportes de combate

Ginástica de
condicionamento físico

Ginástica de condicionamento físico

Danças

Danças urbanas

Danças de salão

Lutas

Lutas do Brasil

Lutas do mundo

Práticas corporais
de aventura

Práticas corporais de
aventura urbanas

Práticas corporais de aventura na
natureza

Ginásticas

Ginástica de conscientização corporal

Ressalte-se que, a partir do 6º ano, prevê-se que os estudantes
possam ter acesso a um conhecimento mais aprofundado de algumas
das práticas corporais, como também sua realização em contextos
de lazer e saúde, dentro e fora da escola.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º E 7º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Brincadeiras e jogos

Jogos eletrônicos

Esportes

Esportes de marca
Esportes de precisão
Esportes de invasão
Esportes técnico-combinatórios

190

Ginásticas
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Danças
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HABILIDADES
(EF67EF01) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, valorizando
e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e
etários.
(EF67EF02) Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função
dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses
diferentes tipos de jogos.
(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnicocombinatórios, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
(EF67EF04) Praticar um ou mais esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios
oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras.
(EF67EF05) Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto
nos esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios como nas modalidades
esportivas escolhidas para praticar de forma específica.
(EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas
diferentes manifestações (profissional e comunitário/lazer).
(EF67EF07) Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis
e/ou acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola.
(EF67EF08) Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas,
identificando seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações corporais
provocadas pela sua prática.
(EF67EF09) Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a
participação de todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de promover a saúde.
(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a prática
de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar.
(EF67EF11) Experimentar e fruir danças urbanas, identificando seus elementos constitutivos
(ritmo, espaço, gestos).
(EF67EF12) Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos das danças
urbanas.
(EF67EF13) Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e
respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º E 7º ANOS (Continuação)
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UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Lutas

Lutas do Brasil

Práticas corporais de aventura

Práticas corporais de aventura urbanas
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HABILIDADES
(EF67EF14) Experimentar e fruir diferentes lutas do Brasil, valorizando a própria segurança e
integridade física, bem como as dos demais.
(EF67EF15) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do Brasil, respeitando o colega
como oponente.
(EF67EF16) Identificar as características (códigos, rituais, elementos técnico-táticos,
indumentária, materiais, instalações, instituições) das lutas do Brasil.
(EF67EF17) Problematizar preconceitos e estereótipos de gênero, sociais e étnico-raciais
relacionados ao universo das lutas e demais práticas corporais e estabelecer acordos
objetivando a construção de interações referenciadas na solidariedade, na justiça, na equidade
e no respeito.
(EF67EF18) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura urbanas, valorizando
a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais.
(EF67EF19) Identificar os riscos durante a realização de práticas corporais de aventura urbanas
e planejar estratégias para sua superação.
(EF67EF20) Executar práticas corporais de aventura urbanas, respeitando o patrimônio
público e utilizando alternativas para prática segura em diversos espaços.
(EF67EF21) Identificar a origem das práticas corporais de aventura e as possibilidades de
recriá-las, reconhecendo as características (instrumentos, equipamentos de segurança,
indumentária, organização) e seus tipos de práticas.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 8º E 9º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Esportes

Esportes de rede/parede
Esportes de campo e taco
Esportes de invasão
Esportes de combate

Ginásticas

Ginástica de condicionamento físico
Ginástica de conscientização corporal

Danças
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HABILIDADES
(EF89EF01) Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os esportes
de rede/parede, campo e taco, invasão e combate, valorizando o trabalho coletivo e o
protagonismo.
(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes de rede/parede, campo e taco, invasão e combate
oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas.
(EF89EF03) Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos,
tanto nos esportes de campo e taco, rede/parede, invasão e combate como nas modalidades
esportivas escolhidas para praticar de forma específica.
(EF89EF04) Identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos individuais, combinações
táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, bem como
diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias
de esporte: rede/parede, campo e taco, invasão e combate.
(EF89EF05) Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns
de seus problemas (doping, corrupção, violência etc.) e a forma como as mídias os apresentam.
(EF89EF06) Verificar locais disponíveis na comunidade para a prática de esportes e das
demais práticas corporais tematizadas na escola, propondo e produzindo alternativas para
utilizá-los no tempo livre.
(EF89EF07) Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando
as exigências corporais desses diferentes programas e reconhecendo a importância de uma
prática individualizada, adequada às características e necessidades de cada sujeito.
(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde
e beleza, considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios (científico,
midiático etc.).
(EF89EF09) Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos
para a ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais.
(EF89EF10) Experimentar e fruir um ou mais tipos de ginástica de conscientização corporal,
identificando as exigências corporais dos mesmos.
(EF89EF11) Identificar as diferenças e semelhanças entre a ginástica de conscientização
corporal e as de condicionamento físico e discutir como a prática de cada uma dessas
manifestações pode contribuir para a melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e
cuidado consigo mesmo.
(EF89EF12) Experimentar e fruir danças de salão, valorizando a diversidade cultural e
respeitando a tradição dessas culturas.
(EF89EF13) Planejar e utilizar estratégias para se apropriar dos elementos constitutivos (ritmo,
espaço, gestos) das danças de salão.
(EF89EF14) Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e demais práticas
corporais e propor alternativas para sua superação.
(EF89EF15) Analisar as características (ritmos, gestos, coreografias e músicas) das danças de
salão, bem como suas transformações históricas e os grupos de origem.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 8º E 9º ANOS (Continuação)
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UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Lutas

Lutas do mundo

Práticas corporais de aventura

Práticas corporais de aventura na natureza
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HABILIDADES
(EF89EF16) Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo,
adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente.
(EF89EF17) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as
suas características técnico-táticas.
(EF89EF18) Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a
midiatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem.
(EF89EF19) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza,
valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais, respeitando o
patrimônio natural e minimizando os impactos de degradação ambiental.
(EF89EF20) Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança para
superar os desafios na realização de práticas corporais de aventura na natureza.
(EF89EF21) Identificar as características (equipamentos de segurança, instrumentos,
indumentária, organização) das práticas corporais de aventura na natureza, bem como suas
transformações históricas.
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