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Resumo 
A Base Nacional Comum Curricular (2017) resultante de um amplo processo de 
debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a 
sociedade brasileira apresenta a Educação Física como componente curricular da 
Educação Básica, bem como competências e dimensões de conhecimento a serem 
desenvolvidas ao longo das aulas e como os conteúdos devem ser organizados. 
Considerando as diversas discussões sobre a Educação Física na Educação Básica 
e o como a mesma é apresentada nos documentos educacionais oficiais, esta 
pesquisa propõe-se apresentar a Educação Física de acordo a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) (2017). O objetivo deste trabalho foi compreender como 
a Educação Física é apresentada na Base Nacional Comum Curricular (2017). Uma 
análise documental da terceira versão da Base Nacional Comum Curricular, 
publicada no ano de 2017 foi realizada, em virtude da natureza de compreensão da 
pesquisa. Por meio da investigação foi possível verificar a BNCC (2017) aponta as 
práticas corporais e a cultura corporal do movimento como referências centrais para 
a configuração dos conhecimentos em Educação Física. É importante ressaltar que 
este documento é apenas o início do trabalho de planejamento pedagógico das 
disciplinas escolares. Sendo assim, é possível concluir que a BNCC (2017) 
apresenta a Educação Física numa perspectiva de formação social e cultural, aliada 
a produção da cultura corporal de movimento, em que a mesma não objetiva tão 
somente a melhoria e desenvolvimento de capacidades motoras e cognitivas, nem a 
técnica ou perfeição de movimentos, mas experimentação e reflexão crítica acerca 
das temáticas que envolvem a Educação Física no âmbito escolar. 
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Introdução 
 

Por muito tempo a Educação Física foi percebida com uma 

diversidade de fins específicos, sendo relacionada a fins higiênicos, esportivos, 

recreativos, militares, enfim, sem intenções pedagógicas, reforçando as ideologias 

cartesianas que apresentam uma separação da mente e do corpo. 
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Resultante de diversos debates e lutas sobre as finalidades da 

Educação Física e sua presença no contexto escolar, em 1980 surge o Movimento 

Renovador da Educação Física Brasileira que, entre outras questões e sob a 

influência das teorias críticas da educação, tentava garantir à Educação Física 

escolar o status de disciplina escolar – em contraposição à condição de “mera 

atividade”, descrita no Decreto nº 69.450, de 1971 (BRACHT; GONZÁLEZ, 2005, p. 

153), questionando o paradigma da aptidão física e desportiva que vinha orientando 

as práticas na área.  

No início dos anos 1990, as propostas de Educação Física 

existentes sofreram um forte abalo quando suas intenções de adequação dos 

sujeitos à sociedade desenvolvimentista foram questionadas, e em 1996, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB no. 9.394/96 estabelece que a Educação 

Física deva ser integrada a proposta pedagógica da escola, e componente curricular 

obrigatório da Educação Básica. 

Atualmente, a Educação Básica no Brasil é regulamentada por 

diversas leis e documentos, e como previsto na Constituição, na Lei de diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e no Plano Nacional de Educação, deve existir um 

documento que define conteúdos e competências que todos os estudantes devem 

desenvolver durante sua trajetória escolar (BRASIL, 2017). 

Nessa perspectiva, a BNCC (2017) sendo o resultado de um amplo 

processo de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e 

com a sociedade brasileira e o documento educacional mais atualizado até o 

momento, apresenta a Educação Física como componente curricular da Educação 

Básica, bem como competências e dimensões de conhecimento a serem 

desenvolvidas ao longo das aulas e como os conteúdos devem ser organizados.  

O objetivo deste trabalho foi compreender como a Educação Física é 

apresentada na Base Nacional Comum Curricular (2017), considerando as 

dimensões de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades, bem como a 

organização das unidades temáticas constituintes da Educação Física.  

Uma análise documental da terceira versão da Base Nacional 

Comum Curricular, publicada no ano de 2017 foi realizada, em virtude da natureza 

de compreensão da pesquisa. 
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Metodologia  
 

O presente estudo foi desenvolvido a partir da análise documental 

da BNCC (2017), com um enfoque maior na Educação Física, considerando que a 

análise documental consiste na pesquisa desenvolvida com base em um material já 

elaborado, apresentada por Gil (2002), como: 

 

a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. 
A diferença essencial entre ambas está na natureza das 
fontes/Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente 
das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a 
pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda 
um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 
acordo com os objetos da pesquisa (p. 23) 

 

Referencial teórico 

A Base Nacional Comum Curricular 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é constituída pelos 

conhecimentos fundamentais que compõem a base comum, com a finalidade de 

apresentar e assegurar a todos os estudantes os objetivos e direitos de 

aprendizagem e de desenvolvimento ao longo da educação básica. 

Por meio do surgimento da BNCC, as instituições escolares 

brasileiras, passaram a ter referência obrigatória e a nível nacional para elaboração 

e (re) adequação das propostas curriculares e pedagógicas (BRASIL, 2017). A 

versão analisada nesta pesquisa engloba o Ensino Fundamental I e II. Em uma 

versão mais recente publicada em 2018, há a inclusão do Ensino Médio no 

documento e em 2019 as escolas instauraram o processo de efetuação das 

orientações determinadas. 

A BNCC partiu de uma concepção que serviria como um norte, e 

funcionaria como um documento adequado com a realidade escolar brasileira. 

Entretanto, para Almeida (2018) a BNCC se tornou uma política pública que 

ocasionou polêmicas devido às divergentes reflexões, entendimentos e 

posicionamentos acerca da interpretação, concepção e aceitação. (GRANDO et al, 

2019). 

Além disso, a BNCC apresenta uma grande inovação ao estabelecer 

dez competências gerais para nortear as áreas de conhecimento e seus 
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componentes curriculares, que definem aos educadores quem é o estudante que o 

documento propõe formar. As competências gerais da educação básica são: 

 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 
sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e 
explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 
 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria 
das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 
imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 
hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, 
das locais às mundiais, e também participar de práticas 
diversificadas da produção artístico-cultural. 
 4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, 
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 
conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica, 
para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem 
ao entendimento mútuo. 
 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva.  
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 
apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 
entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.  
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, 
para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 
comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a 
consciência sócio ambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao 
cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 
 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro 
e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 
qualquer natureza.  
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base 
em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 
solidários. (BRASIL, p.9, 2017) 
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Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a “educação 

deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da 

sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a 

preservação da natureza” (BRASIL, 2013) (BNCC, p. 19, 2017) 

Ao adotar esse enfoque, a BNCC aponta indicativos de possíveis 

conteúdos que os alunos devem saber e, sobretudo, do que devem saber fazer, 

considerando a constituição de conhecimento habilidades e valores bem como a 

mobilização desses conhecimentos, habilidades e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 

 

A BNCC e a Educação Física 

 

Para Neira e Souza Junior (2016) a BNCC se configura como ponto 

de partida para revisão ou elaboração dos projetos e orientações curriculares. Para 

os autores, no caso da Educação Física, o documento não se refere a conteúdos 

mínimos a serem ministrados, afinal, a responsabilidade recai sobre os docentes e 

estes definirão o que realmente será ensinado, visando e tendo em vista as 

necessidades de cada escola, turma e alunos. Neste sentido, “o papel da BNCC é 

subsidiar a avaliação e reconstrução (se for o caso) das orientações curriculares a 

partir da função da Educação Física explicitada” (NEIRA; SOUZA JUNIOR, 2016, p. 

200) 

O documento organiza o ensino fundamental em cinco áreas do 

conhecimento: Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas e 

Ensino Religioso. A Educação Física está presente na área das linguagens em que 

é definida como 

 

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, 
produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. 
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 (BRASIL, 
2017, p. 213). 

 

Dessa forma, compreendendo os saberes corporais, experiências 

estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas, que se inscrevem, mas não se restringem, à 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS 

racionalidade típica dos saberes científicos que, comumente, orienta as práticas 

pedagógicas na escola.  

Cada uma das práticas corporais tematizadas compõe e define seis 

unidades temáticas, que nada mais são do que um conjunto de conteúdos temáticos 

que constituem uma unidade, sendo elas: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, 

danças, lutas e práticas corporais de aventura.  

A BNCC buscou estar relacionada entre “função social da escola, 

papel do componente, base epistemológica que o subsidia e objetivos de 

aprendizagem” (NEIRA; SOUZA JUNIOR, 2016, p. 200), pois por meio de princípios 

éticos, estéticos e políticos foram estabelecidos os direitos de desenvolvimento e 

aprendizagem. 

No Ensino Fundamental I, o documento enfatiza as atividades e 

situações lúdicas, explicitando a necessidade de conexão com as experiências 

vivenciadas na Educação Infantil, pois é imprescindível articulação e sistematização 

progressiva das experiências e desenvolvimento dos alunos (PINHEIRO, 2018). 

O documento também apresenta definição acerca das práticas 

corporais que 

  

[...] em suas diversas formas de codificação e significação social, 
entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos 
sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da 
história. 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 
(BRASIL, 2017, p. 211). 

 

E nas aulas de Educação Física, as práticas corporais devem vigorar 

como “fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e 

contraditório” (BRASIL, 2017, p. 211). 

As práticas corporais na escola devem ser reconstruídas com base 

em sua função social e suas possibilidades materiais, e que se deve ter um olhar 

para além da ludicidade, uma vez que através desses conteúdos os alunos se 

apropriam de lógicas intrínsecas, os quais devem ser abordados considerando oito 

dimensões de conhecimento definidas pela BNCC (2017), que são diferentes, 

porém, não se sobrepõem uma as outras, não possuindo uma hierarquia ou ordem 

entre elas, já que estão integradas umas nas outras apesar de suas especificidades, 
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todas são relevantes e em seu devido momento precisam ser tratadas no âmbito 

didático-pedagógico.  

As oito dimensões de conhecimento são a experimentação, uso e 

apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, 

compreensão, e protagonismo comunitário, apresentadas sucintamente por Lopes 

(2018) como 

 

1. Experimentação: momento em que o estudante deve passar pela 
vivência corporal, pelo envolvimento corporal na realização das 
práticas corporais para originar conhecimentos; 
2. Uso e apropriação: nessa dimensão os estudantes possuem 
conhecimentos que possibilitam o uso de práticas corporais de 
maneira autônoma, não só nas aulas, como também para além delas 
em suas vidas; 
3. Fruição: qual implica na apreciação estética das experiências 
sensíveis geradas pelas vivências corporais, nessa dimensão se 
permite ao estudante desfrutar da realização de uma determinada 
prática corporal, seja sendo realizado por ele próprio ou por outra 
pessoa;  
4. Reflexão sobre a ação: aqui se reflete sobre os conhecimentos 
adquiridos por meio das observações e análises das vivências 
corporais, tratando-se de um ato intencional com certos objetivos;  
5. Construção de valores: dimensão vinculada aos conhecimentos 
voltados para as normas e valores que compõem a sociedade;  
6. Análise: dimensão associada ao entendimento das características 
e do funcionamento das práticas corporais, ou seja, saber sobre o 
que está praticando; 
7. Compreensão: também ligada ao conhecimento conceitual, mas 
diretamente relacionada a temas que permitem aos estudantes 
interpretar as manifestações da cultura corporal em todo o seu 
contexto;  
8. Protagonismo Comunitário: qual se refere á reflexão dos 
estudantes sobre as possibilidades deles e da comunidade de 
acessar ou não a uma prática de acordo com o lugar em que vivem e 
os recursos disponíveis (p.25). 

 

Considerando essas dimensões de conhecimento, o componente 

curricular de Educação Física deve garantir aos alunos de todas as etapas da 

educação básica, o desenvolvimento de competências específicas, em que ser 

competente em uma prática corporal, é como poder dar conta das exigências 

colocadas no momento de sua realização no contexto do lazer, tratando-se de um 

grau de domínio e/ou conhecimento sobre determinada prática corporal (BRASIL, 

2017). 

Assim como para toda a área da linguagem e para seus outros 

componentes curriculares, a Educação Física também deve garantir aos alunos o 
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desenvolvimento de competências específicas, que se articulam com as 

competências gerais e com as competências da área com qual está inserida.   

O conceito de competência adotado pelo documento marca a 

discussão pedagógica e social das últimas décadas, e ao adotar esse enfoque, a 

BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o 

desenvolvimento de competências, em que o conceito de competência é uma 

indicação clara do que os alunos devem “saber” e, sobretudo, do que devem “saber 

fazer”. As competências específicas da Educação Física são:  

 

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. (BRASIL, 2017, 
p.181). 

 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS 

Desta forma, a Educação Física deve garantir o cumprimento das 

competências, de acordo com os conceitos do documentoe ao garanti-las se alcança 

um ensino integral, no qual o estudante consegue compreender, planejar, 

considerar, refletir, identificar, reconhecer, usufruir e utilizar dos conhecimentos das 

práticas corporais em seus diferentes contextos e aspectos, uma vez que, a BNCC 

(2017) considera o ato de conhecer um ato complexo vinculado ao desenvolvimento 

humano e que, a constituição desse ato em dimensões do conhecimento parte do 

princípio de que eles, o humano e o conhecimento, pelas suas singularidades, não 

estão organizados em dispositivos formalizados ou em patentes regulatórias. 

Para Grando et al (2019) mesmo que a BNCC aponte os diferentes 

conteúdos da Educação Física e sua organização em unidades temáticas, ainda não 

há definição do objeto de estudo, pois o documento utilizar os termos: cultura 

corporal e cultural corporal de movimento. Ademais, ainda para os autores não há 

no documento a definição de formação humana, e são “que necessitam ser 

considerados e inseridos nas discussões, abordagens e reflexões na formação 

inicial e continuada de professores” (2019, p. 7). 

Uma notória crítica é feita por Neira e Souza Junior (2016) a 

respeito da ausência de sugestão de atividades, métodos apropriados e 

instrumentos de avaliação pertinentes o que posiciona o docente como sujeito no 

processo, pois cabe a ele a incumbência de criar, analisar, recorrer e inventar a 

respeito da organização e desenvolvimento do trabalho pedagógico.  

Assim sendo, para Neira (2018) há mais fragilidades do que 

potencialidades na análise do documento, o que demonstra que os professores 

necessitam adquirir postura crítica sobre o que é apresentado na BNCC, pois haverá 

conseqüências a respeito desta política curricular. 

 

Resultados e Discussão 

 

A BNCC (2017) apresenta uma organização sistemática das seis 

unidades temáticas da Educação Física (brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, 

danças, lutas e práticas corporais de aventura)em que são definidos os conteúdos a 

serem ministrados em cada ano do Ensino Fundamental. Segue abaixo a tabela 

referente ao 1°, 2°, 3°, 4° e 5° ano. 
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Tabela 1: Organização conteúdos e unidades temáticas 1-5° ano. 

 

 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 

1° E 2° ANOS 

 

3° AO 5° ANO 

 
 

Brincadeiras e jogos 

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

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

Esportes Esportes de marcação. 
Esporte de precisão. 

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

Ginásticas 
 

Ginástica Geral Ginástica Geral 

 
Danças 

Danças no contexto 
comunitário e regional 

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

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

Práticas corporais de 
aventura 

  

FONTE: (BNCC, 2017, p. 225). 

 

Além da tabela do 1° ao 5°ano, a BNCC (2017) apresenta a 

organização sistemática também para o 6°, 7, 8° e 9° ano, a qual se encontra 

abaixo.   

 

Tabela 2: Organização conteúdos e unidades temáticas 6-9° ano. 

 

 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 

6° E 7° ANOS 

 

8° AO 9° ANO 

 
Brincadeiras e jogos 

 
Jogos eletrônicos. 

 

Esportes Esportes de marca. 
Esporte de precisão. 
Esporte de invasão. 
Esportes técnico-

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

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
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combinatórios. 

Ginásticas 
 

Ginástica de 
condicionamento físico. 

Ginástica de 
condicionamento físico. 
Ginástica de 
conscientização corporal. 

 
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. 

FONTE: (BNCC, 2017, p. 231). 

Para as etapas da Educação Infantil e do Ensino médio, a BNCC 

(2017) não apresenta uma organização de conteúdos sistêmica especificamente 

para a Educação Física.  

De acordo com a BNCC (2017), nas aulas de Educação Física essas 

práticas corporais devem ser abordadas como fenômeno cultural dinâmico, 

diversificado, pluridimensional, singular e contraditório, desse modo, possibilitando 

aos alunos apropriarem-se dos conhecimentos construídos a partir das aulas de 

Educação Física, fazendo o uso da cultura corporal de movimento como um meio 

para não somente vivenciar movimentos diversos, mas refletir e analisar sobre eles, 

objetivado tornar os alunos cidadãos mais críticos e ativos na sociedade. 

Cada prática corporal proporciona ao sujeito o acesso a uma 

dimensão de conhecimentos e de experiências aos quais ele não teria de outro 

modo, em que a prática é uma forma de gerar um tipo de conhecimento muito 

particular e insubstituível. 

  

Conclusões 

 

A BNCC (2017) aponta as práticas corporais e a cultura corporal do 

movimento como referências centrais para a configuração dos conhecimentos em 

Educação Física, as quais são apresentadas como produtos da gestualidade, formas 

de expressão e comunicação passíveis de significação, ou seja, a produção de 

cultual por meio da linguagem e movimentação corporal.  

Nesse sentido, entende-se que a Educação Física enquanto 

componente da área de Linguagens objetiva a promoção de atividades didáticas que 

auxiliem nessa produção e manifestação corporal, abrangendo as dimensões de 

conhecimento, bem como o desenvolvimento de capacidades.   
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É importante ressaltar que este documento é apenas o início do 

trabalho de planejamento pedagógico das disciplinas escolares, pois não apresenta 

atividades e exemplos acerca dos conteúdos e temáticas a serem ministrados nas 

escolas, muito menos os possíveis instrumentos de avaliação. Cabe às escolas o 

olhar crítico para que seu próprio projeto político pedagógico não se restrinja apenas 

ao que foi exposto no documento (NEIRA; SOUZA JUNIOR, 2016). 

A BNCC (2017) de forma grandiosa convida ao exercício de 

combate das mazelas que atingem a sociedade brasileira, convidando seus leitores 

a posicionar-se e olhar criticamente para estas dimensões. 

Sendo assim, é possível concluir que a BNCC (2017) apresenta a 

Educação Física numa perspectiva de formação social e cultural, aliada a produção 

da cultura corporal de movimento, em que a mesma não objetiva tão somente a 

melhoria e desenvolvimento de capacidades motoras e cognitivas, nem a técnica ou 

perfeição de movimentos, mas experimentação e reflexão crítica acerca das 

temáticas que envolvem a Educação Física no âmbito escolar. 

Entretanto, é necessário compreender que a existência de um 

documento norteador por si não permite transformação qualitativa da educação. É 

preciso que: ocorra maior participação de todos os envolvidos no processo de 

ensinar e aprender (pais, responsáveis, alunos, funcionários, comunidade, 

professores, pedagogos, diretores); haja implementação de políticas de formação 

continuada, objetivando melhores condições de trabalho e valorização profissional; 

pensar na escola como espaço de democratização de relações, além da 

aprendizagem e divulgação de conhecimento (NEIRA; SOUZA JUNIOR, 2016). 
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