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Sobre a estrutura documento 

Sobre a estrutura do documento, entendo que a organização proposta no texto 

preliminar é adequada, pois favorece a compreensão do leitor das relações de 

pertencimento e afinidade epistemológica entre a área de linguagens e os diferentes 

componentes curriculares que a compõem. Além disso, o documento preliminar 

parece-me claro e objetivo na argumentação que busca definir as possíveis as 

fronteiras e/ou particularidades que caracterizam a área de linguagem. O texto 

favorece a compreensão do leitor sobre as singularidades desse campo de produção 

de conhecimento e de ação sobre o mundo. Da mesma forma, penso que a estratégia 

de definição de objetivos de aprendizagem por ciclos de escolarização parece-me mais 

adequada e afinada com as orientações da LBBN/96 que apontam para a 

necessidadede repensar a lógica de organização temporal marcada pela norma 

seriada. Tal esforço de organização do conhecimento no fluxo escolar pode ajudar o 

professor a dar respostas mais claras e sólidas a um dos desafios mais complexos da 

organização curricular: a progressão de conhecimentos na educação básica. 

 

Sobre o conteúdo dos textos (Área e Componente) apresentação da área de 

linguagens e do componente Educação Física 

 

Entendo que a estratégia de definir alguns objetivos gerais da área de 

linguagens para a educação básica é adequada e pertinente, pois favorece uma 

compreensão mais longitudinal e abrangente desta área na totalidade de nível de 

formação escolar. Neste sentido, penso que a definição desses objetivos gerais agrega 

novos elementos argumentativos que, junto ao texto explicativo sobre a área, podem 

contribuir ao processo de esclarecimento, por parte do leitor, de algumas das 



particularidades definidoras desta área. Soma-se a isso, o fato de que a apresentação 

de tais objetivos pode ajudar para uma melhor compreensão por parte dos 

professores do papel específico de cada componente curricular e das múltiplas 

possibilidades de interconexões entre os diferentes componentes curriculares 

constituidores dessa área. Todavia, entendo que um dos pontos mais frágeis desta 

parte do documento preliminar é a quase inexistência de reflexão sobre as 

possibilidades de relações entre inter e entre áreas e os conhecimentos. Em tempos de 

ruptura e questionamento da rigidez das fronteiras que regem e definem a divisão dos 

campos disciplinares em todo o mundo, faz-se necessária uma problematização que 

não fique restrita às especificidades dos conteúdos disciplinares. 

Sob o meu ponto de vista, entendo que o componente curricular Educação 

Física é contemplado de forma adequada e pertinente no texto que representa a área 

da linguagem. Todavia, na página 32, o texto assume que o objetivo de aprendizagem 

central no ensino fundamental é a apropriação do sistema de escrita alfabética e da 

norma ortográfica. Não obstante reconhecer a importância do letramento nesta etapa 

da educação básica, penso que tal perspectiva pode vir a reforçar determinadas 

hierarquias entre as disciplinares, historicamente enraizadas nos currículos escolares. 

Tal realidade tem produzido efeitos deletérios na relação entre as disciplinas, entre as 

quais, a tentativa de instrumentalização de determinados disciplinas escolares 

(Educação, Artes) para fins outros (o letramento, por exemplo) que não a 

aprendizagem de seus conteúdos de ensino. Entendo que outras possibilidades de 

alfabetização (a alfabetização estética) devam tomadas no mesmo patamar de 

importância da alfabetização ortográfica. Dessa forma, sugiro que tal assertiva seja 

revista e ou relativizada. 

No que trata da estratégia de construção de um texto de apresentação do 

componente curricular da Educação Física e dos objetivos gerais deste componente 

curricular para a Educação básica, entendo que a redação está adequada e pertinente. 

Todavia, entendo que o texto preliminar deveria dar maior ênfase a alguns aspectos 

que me parecem ser fundamental em um texto que busca apresentar a área, sua 

relevância social e o seu papel no desenvolvimento pessoal dos estudantes, a ver: o 

reconhecimento da EF como componente curricular nos ordenamentos legais vigentes 



no país; um aprofundamento maior debate iniciado nas páginas 96 e 97 sobre o tipo 

de racionalidade que seria própria dos conteúdos da Educação Física que a diferiria da 

racionalidade típica dos saberes científicos que comumente orienta as práticas 

pedagógicas da escola; uma reflexão mais aprofundada da relação entre o ensino da 

educação física escolar, o mundo do lazer e o campo da saúde (tratado em um único 

parágrafo na pag. 96) e a necessidade da pensar possíveis conexões entre a EF escolar 

e o mundo do trabalho. 

A necessidade de um maior adensamento teórico do texto que apresenta o 

componente curricular Educação Física faz-se necessário para que não se deixe 

transparecer  a ideia de que a BNCC tem sua centralidade na lógica conferida  ao 

ensino de conteúdos, a objetivos de aprendizagem ou que os direitos de aprendizagem 

resumem-se a eixos nos quais se desdobram os objetivos conteudinais a serem 

alcançados pelos professores. Tal desproporção ou desiquilíbrio entre a 

fundamentação da área e os objetivos de aprendizagem é claramente verificada no 

texto preliminar: existem 4 páginas de texto relacionados  a apresentação do 

componente e 16 páginas de objetivos de aprendizagem. 

Sobre o último aspecto citado no parágrafo anterior, é importante citar que no 

texto onde a Educação Física é apresentada, bem como nos objetivos gerais deste 

componente curricular na Educação básica e nos diferentes ciclos de escolarização, 

não aparece nenhuma menção que trate da relação entre a EF e o mundo do trabalho. 

Há aqui distanciamento claro entre o texto que fundamenta a área de linguagens, o 

texto de apresentação do componente EF e os objetivos de aprendizagem 

apresentados no capítulo que trata Educação Física. No texto que fundamenta a área 

de linguagem (em especial nas pags. 34 e 35) e na parte que trata dos objetivos gerais 

do ensino médio, são feitas menções às diretrizes curriculares nacionais dessa etapa 

da educação básica. Mais especificamente, nesse extrato do texto lembra-se que 

“ensino médio é um período formativo no qual os/as estudantes estão vivenciando um 

cenário de culturas juvenis e adultas específicas de sua época, muitas vezes em 

embate e lidando com reflexões tarefas relativas á experiência da vida adulta, a 

decisões sobre a atividade profissional e sobre continuação dos estudos. Em 

consideração a essa realidade e tendo em conta a educação integral do sujeito, o 



ensino médio é aqui definido como um período em que, no campo das linguagens, 

precisam ser mobilizados conhecimentos e formados saberes destinados a favorecer o 

transito crítico em, pelos menos, cinco dimensões de atuação: 1) atividade político-

cidadã; 2) o trabalho e seu impacto sobre a vida social; 3) pesquisa e a continuação 

dos estudos; 4) a atuação nas culturas juvenis e adultas em interação e 5) a utilização 

das tecnologias e prática culturas próprias do mundo contemporâneo. Essa menção ao 

mundo do trabalho ou relação com dimensão da atuação humana é retomada na 

discriminação dos objetivos gerais da área de linguagens no ensino médio (pag. 35), 

mais especificamente no 5º objetivo: “produzir eventos de linguagem sintonizados 

com as diversas esferas sociais, de forma crítica, desenvolvendo saberes que auxiliem 

na reflexão sobre fazeres e valores relacionados ao trabalho, ao estudo é à arte.” 

Diferentemente do que está disposto no texto preliminar, entendo que é 

necessária anunciar algum tipo de articulação entre o ensino do componente EF e o 

mundo do trabalho. Para além as diretrizes apontam um documento como BNCC 

deveria levar em conta o grau de diversidade do sistema de ensino, em especial as 

especificidades da Educação Profissional e Tecnológica, da educação de jovens e 

adultos, da educação do campo, dentre outras modalidades de ensino em que os 

sujeitos de nossa intervenção pedagógica já têm uma imersão concreta com as 

relações de trabalho. Penso que os professores de Educação Física deveriam ser 

instigados a pensarem estratégias de ensino que deem respostas objetivas aos 

desafios político-pedagógicos anunciados nos enunciados das Diretrizes curriculares 

nacionais do ensino médio descritos abaixo: 

Art. 4º As unidades escolares que ministram esta etapa da 
Educação Básica devem estruturar seus projetos político-
pedagógicos considerando as finalidades previstas na Lei nº 
9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;(...) II 
– a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 
educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de 
se adaptar a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento(...)IV – a compreensão dos fundamentos 
científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 
a teoria com a prática. 

 



Nesta linha de reflexão, parece-me adequado que o texto preliminar que 

apresenta o componente curricular Educação Física, bem como nos objetivos gerais 

previstos para EF na educação básica e para o ensino médio em específico, tragam 

algum tipo de articulação ente o ensino da EF e a dimensão do mundo do trabalho.  

Em relação aos objetivos previstos para a Educação Física ao longo da Educação 

básica, como os objetivos anunciados para a EF para cada etapa da educação básica, 

penso que estes estão descritos de forma adequada e pertinente. Todavia, sugiro que 

a proposta de constituição de cinco ciclos de escolarização seja melhor justificada. Por 

que cinco e não quatro ciclos? Porque não três ciclos no ensino fundamental e um no 

ensino médio? Por que ciclos de dois anos e não de três anos? Tal justificativa deveria 

levar em conta a argumentação sobre progressão de conteúdos sugerida, tanto no 

texto de apresentação na área de linguagem (Pag. 30), como no texto que apresenta o 

componente curricular da Educação Física (pag. 97). Ainda sobre essa problemática, 

seria pertinente pontuar que a definição dos ciclos de formação no componente 

curricular sejam pensados em diálogo com os ciclos de escolarização já existentes nas 

redes de ensino.  

 

Sobre os objetivos de aprendizagem propostos pra as diferentes etapas da Educação 

Básica 

 

Sobre a estruturação dos conhecimentos em práticas corporais entendo que o 

texto preliminar favorece, de forma parcial, a leitura e compreensão dos diferentes 

tipos de conhecimento do componente curricular da Educação Física. Digo 

parcialmente porque entendo que cada bloco de conteúdos (práticas corporais) 

deveria ser precedido de uma apresentação/definição sucinta de suas particularidades. 

Tal preâmbulo ajudaria ainda os professores na compreensão dos diferentes 

conteúdos de ensino que historicamente foram selecionados e didatizados pela 

Educação Física na escola. 



Ainda sobre a estruturação dos conhecimentos em práticas corporais, constata-

se uma contradição teórica entre o que se anuncia nos textos de apresentação e nos 

objetivos previstos para a área de linguagem e a estruturação de um bloco de 

conteúdos denominado de exercícios físicos.  Sob o meu ponto de vista, a estruturação 

dessa prática corporal não se adequada epistemologicamente com o conceito de 

linguagem entendida como ação e interação no mundo e como processo de 

construção de sentidos ou ainda à ideia do corpo que é ao mesmo tempo produzido 

pela linguagem e produtor de linguagem. Ao contrário dessa perspectiva, a proposta 

de um bloco de conteúdos denominado de exercícios físicos remete-se a uma 

perspectiva de corpo como máquina/organismo.  Assim, sugiro que esse bloco de 

conteúdos seja suprimido e alguns de seus objetivos incorporados ao bloco de 

conteúdos de ginástica.  

Em relação à adequação e pertinência dos conhecimentos e objetivos de 

aprendizagem para o ano e etapa da educação básica entendo que deveria ser 

suprimida qualquer tipo de classificação interna aos blocos de conteúdos (esportes de 

invasão, de taco, de rede, parede, rebote, invasão, lutas presentes na comunidade, 

lutas de cura média e longa distância, dentre outras classificações) e com elas possíveis 

prescrições decorrentes: a de que determinadas modalidades internas a cada um dos 

conteúdos deva ser ensinada em determinadas etapas da educação básica e não em 

outras. Neste ponto faço coro às críticas feitas pelas entidades de pesquisa em 

educação ao caráter excessivamente normativo da BNCC. Sobre essas críticas, cito 

parte do documento produzido pela ANPED e pela Associação Brasileira de Currículo, 

no ano de 2015. Nele alerta-se para o perigo da modelização, homogeneização por 

meio de processos de administração centralizada, ignorando realidades locais, suas 

especificidades, possibilidades e necessidades. O documento chama a atenção para a 

necessidade de valorização da localidade, das negociações e diversidade de sentidos, 

em suas manifestações autônomas em cada escola, em cada rede. As desigualdades, 

diferenças e a diversidade social, cultural e econômica existentes no Brasil exigiriam, 

portanto, uma flexibilidade na norma curricular. Essa flexibilidade é incompatível com 

a definição de uma base nacional comum como idêntica para todos, sob pena de 

entendimento do nacional como homogêneo e do comum como único, 



contrariamente aos princípios de respeito e valorização da pluralidade, fundamento da 

educação nas sociedades democráticas. Tomando como referência essa preocupação 

descrita no documento supracitado, parece-me prudente ter um documento mais 

aberto que se restrinja a apontar alguns dos conteúdos de ensino da EF (jogos, danças, 

lutas, ginásticas, esportes e outros) e os objetivos de aprendizagem nas diferentes 

etapas da educação básica, com as necessárias variações no grau de criticidade e 

complexidade no trato pedagógico para com os mesmos conteúdos. 

Não obstante a crítica feita no parágrafo anterior é de se considerar que os 

objetivos de aprendizagem para cada ano/etapa da Educação Básica foram, em certa 

medida, descritos de forma adequada e pertinente. Tal leitura justifica-se porque se 

percebe que os formuladores do documento preliminar tiverem a devida preocupação 

em tentar adequar tais objetivos às características das diferentes séries, ciclos e etapas 

da escolarização.  Mesmo que tal estruturação guarde algum grau de artificialidade, já 

que foram feitas de certa forma descolados da realidade concreta das escolas, de seus 

professores e alunos, há que se reconhecer que o documento apresenta um modelo 

pertinente de progressão de conteúdos. Tal modelo leva em consideração alguns (não 

todos) dos princípios de progressão previstos para a área, descritos na pag. 30 do 

documento preliminar: “de esferas socais para as familiares, de temáticas cotidianas 

para as mais raras, de gêneros corriqueiros aos menos frequentes; de elementos mais 

simples aos mais complexos; da variação na complexidade com que as experiências 

são vidas pelos sujeitos, para as simples da realidade levaram em conta o princípio 

foram apresentados de forma adequada e pertinente no documento preliminar”.  

Por fim, entendo que o documento preliminar expressa com clareza as ideias, 

os princípios e os objetivos de aprendizagem, seja para educação básica em geral, 

sejam para as suas diferentes etapas.  Sobre a relevância dos conhecimentos e 

objetivos de aprendizagem em face das exigências sociais e de desenvolvimento 

pessoal, entendo que o texto que apresenta o componente curricular Educação Física 

precisa ser adensado com a inclusão e ou aprofundamento de aspectos concernentes a 

especificidade pedagógica da EF. Alguns desses aspectos foram sugeridos neste 

mesmo parecer, especificamente na pág. 2.  



No que trata da abrangência e equilíbrio entre objetivos de aprendizagem para 

o ensino da Educação Física manifesto a minha estranheza ao fato de que os objetivos 

que citam textualmente a palavra lazeraparecem somente no último ciclo 

escolarização, ou seja, no ensino médio (pag. 111). Essa é uma contradição que 

precisaria ser corrigida. Isso porque no texto de apresentação do componente 

curricular a relação entre o ensino da EF e a dimensão do lazer é colocada em 

destaque (pag. 96). Então pergunto: o lazer não deveria ser tomado como uma espécie 

de tema transversal que atravessaria todos os ciclos de escolarização? Mesmo entendo 

as particularidades do contexto do ensino médio e de seus sujeitos (estudantes jovens 

e adultos) e a necessária conexão entre o ensino/ lazer/ trabalho, o lazer não deveria 

ser um tema a ser problematizado em todo o percurso da educação básica? Dessa 

forma, não seria mais adequado que se confeccionassem, em todos os ciclos de 

escolarização, objetivos da aprendizagem que expressem textualmente a relação entre 

o ensino dos conteúdos da educação física e o mundo do lazer ou que tais objetivos 

apareçam em ciclos de escolarização mais iniciais?  


