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RESUMO  

ALMEIDA, Déberson Ferreira de. Base Nacional Comum Curricular: concepção do 

componente Educação Física para o Ensino Fundamental. 2018.111f. Dissertação 

(Mestrado em Educação: Currículo) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2018. 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) quanto à concepção referente ao componente Educação Física para o Ensino 

Fundamental, identificando seus pressupostos e repercussões interpretativas pertinentes 

às versões disponibilizadas para consulta pública. O interesse pelo estudo deveu-se à 

relevância do significado da referida política que mobilizou milhares de pessoas, 

gerando debates em diferentes ambientes como escolas, universidades, veículos de 

comunicação e grupos sociais distintos da sociedade política e civil, em busca de 

ressignificação do ensino na Educação Básica.  A pesquisa caracteriza-se pela 

abordagem qualitativa e tem como procedimentos metodológicos o estudo bibliográfico 

e a análise documental. O referencial teórico tem como conceitos centrais: “currículo 

crítico”, considerando essencialmente as abordagens de Paulo Freire e Michael Apple e 

“currículo cultural da Educação Física”, fundamentado em obras de Marcos Garcia 

Neira. A BNCC, versão homologada pela presidência da República, em dezembro de 

2017, é elemento básico da análise documental. A pesquisa revela, de modo geral, que a 

BNCC constitui-se em política pública geradora de polêmicas e posicionamentos, por 

vezes contraditórios, quanto às interpretações e aceitabilidade de suas concepções. 

Ressalta-se como foco central de suas proposições as aprendizagens essenciais a serem 

desenvolvidas na Educação Básica, por meio de uma educação humana integral, tendo 

em vista a efetivação de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. O componente 

Educação Física na BNCC é concebido como um conjunto de conteúdos a serem 

desenvolvidos na prática educativa desta área de formação. Os resultados das análises 

colocam em destaque o entendimento de que a caracterização de Educação Física na 

BNCC corresponde a um retrocesso histórico. Isto se deve à desconsideração de 

conquistas do movimento contínuo de debates e lutas de professores e pesquisadores 

por uma educação mais democrática no sentido da promoção da autonomia de alunos e 

docentes em relação à concepção de ensino-aprendizagem na área de Educação Física, 

numa perspectiva crítico-cultural. 

 

Palavras-chave: Política Educacional. Currículo Crítico. Base Nacional Comum 

Curricular. Educação Física.  

 

 

 



ABSTRACT 

ALMEIDA, Déberson Ferreira de. The National Common Curricular Base: the 

concept of the Physical Education component in Primary Education. 2018.111f. 

Essay (Master in Education: Curriculum) - Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, 2018. 

 

The present study aimed at analysing the the National Common Curricular Base 

(BNCC) - in the versions available for public consultation - in reference to the concept 

of the Physical Education component in Primary Education, identifying its assumptions 

and interpretive repercussions. The interest in such study emerged from the relevance of 

the referred policy that has attracted the interest of millions of people, generating 

debates among different professional and social groups,  about the resignification of 

Primary Education, such as schools, universities, media and social groups. The research 

was based on a qualitative approach and made use of bibliographical study and 

document analysis as methodological procedures. The main concepts of the theoretical 

basis are: “critical curriculum”, based on Paulo Freire’s and Michael Apple’s approach 

and “cultural curriculum”, based on Marcos Garcia Neira’s work. The basis for 

document analysis was the BNCC’s version approved in December 2017, by the 

Presidency of the Republic.In general, the research reveals that, as a public policy, the 

BNCC has been a source of polemic and controversy, regarding its interpretations and 

the acceptance of its concepts. The major focus of its propositions is on the essential 

learnings to be developed in Primary Education, through an integral humanitarian 

education, as a means to leverage a more democratic, inclusive and fair society. The 

Physical Education component in the BNCC was conceived and a set of content to be 

developed in the educative practice of this area. The analysis results highlight the 

understanding that Physical Education in the BNCC represents a historical retrocession. 

This is due to the fact that teachers' and researchers' achievements, debates and fights 

for a more democratic education, through the promotion of students' and teachers' 

autonomy, vis à vis the teaching-learning concept in Physical Education, in a critical-

cultural perspective, have been majorly neglected. 

 

Keywords: Educational Policy. Critical Curriculum. National Common Curricular 

Base. Physical Education. 
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INTRODUÇÃO 

Caminhos Percorridos e Desafios Assumidos 

Discutir sobre determinado tema, certamente, não é uma ação isolada do que somos, 

do que vivemos, da sociedade na qual estamos inseridos, das pessoas que nos cercam e, 

acima de tudo, das nossas escolhas. Ler determinado texto, livro, artigo, científico ou de 

outra natureza, requer identificação do autor e caracterização do contexto no qual o texto foi 

produzido. Cabe assim, considerar esses quesitos em relação à temática desta Dissertação.  

A apresentação da minha trajetória impôs a necessidade de selecionar momentos 

vividos. Alguns descartados, outros lembrados, sendo que as vivências assinaladas dessa 

caminhada revelam os principais elementos constitutivos da opção pelo curso de Educação 

Física, ingresso no mestrado, escolha do tema investigado, e explicam o porquê da 

preferência para atuar profissionalmente na área da educação, tendo em vista a busca por 

uma sociedade para se viver dignamente. 

Rever e interpretar uma trajetória de vida pessoal e profissional implica em destacar 

marcas dessa caminhada, dentre elas, a condição de ser um agente transformador enquanto 

professor. Procuro enfrentar cada dia de vida assumindo meu dever como cidadão para com 

a sociedade, o que me faz relembrar desafios que se apresentaram, assim como impasses 

que precisavam ser superados. 

Quando estava no Ensino Médio, o Ensino Superior era visto por mim como uma 

utopia, devido a questões financeiras e por uma baixa autoestima aliada a uma consciência 

de que tinha uma reduzida formação escolar, o que me dificultaria atingir outros patamares 

de escolarização. 

Filho de pais que cursaram até o antigo colegial – não por preguiça, mas por falta de 

oportunidade, de avós que pouco frequentaram os bancos escolares – eu percebia a escola 

(sou “filho” da escola estadual Nicéia Albarello Ferrari, situada no município de Diadema
1
) 

como um local de encontro com meus amigos e um espaço para praticar aquilo que mais 

gostava na infância e na adolescência, o futebol. 

Não entendia a escola como um espaço de desenvolvimento pessoal, como uma 

oportunidade para me tornar um cidadão melhor e vivenciar uma formação para o trabalho. 

Como as exigências para acessar o mercado de trabalho se impunham cada vez mais, 

                                                 
1
 O município de Diadema está inserido na Região do ABCDMRR do estado de São Paulo, abrangendo os 

municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 



12 

 

certificados e títulos eram exigidos e compunham o histórico dos candidatos na escalada da 

competitividade. 

Paradoxalmente, aquilo que era visto como utopia converteu-se numa meta a ser 

atingida. “Ter uma ‘faculdade’ possibilitava ter uma vida um pouco melhor”, dizia minha 

mãe, ao enfatizar que “os tempos mudaram, filho, você precisa continuar estudando”. Essas 

recomendações foram significativas para compreender que cursar uma graduação era 

crucial para um futuro menos sofrido. A escolha pelo curso de Educação Física se 

concretizou nesse cenário, motivador ao envolvimento intenso com o esporte. 

Ao iniciar o curso superior fui surpreendido com algumas disciplinas que, à época, 

considerava desnecessárias para a formação de um professor de Educação Física, em 

especial: Filosofia, Sociologia e Língua Portuguesa. Não conseguia relacionar esses 

conhecimentos com o dia a dia de um professor em ambiente escolar. Todavia, prossegui no 

curso, já que para ser um professor de futebol, ou até mesmo, um técnico de futebol é 

necessário possuir o diploma em Educação Física.  

Nos dois primeiros anos da graduação fiz estágio em uma escolinha de futebol 

localizada na cidade de Diadema e nas séries finais concentrei essa prática em um colégio 

da rede privada (Colégio Stocco) e academia de natação. Esse primeiro contato com a 

escola permitiu repensar a minha atuação profissional e, principalmente redimensionar o 

valor das disciplinas Filosofia, Sociologia e Língua Portuguesa que, anteriormente, não 

faziam sentido na minha formação acadêmica.  

Mesmo sendo tocado pela magia da escola, iniciei a prática profissional, não mais 

como estagiário, mas como professor, em uma academia de natação. Nesse momento me 

despertei para a necessidade de aprofundamento de conhecimentos acerca da Biomecânica, 

Fisiologia e Treinamento Desportivo. Diante disso, iniciei um curso de Especialização em 

Fisiologia do Exercício na UNIFESP, o que me possibilitou acessar novos e específicos 

saberes relacionados ao treinamento de atletas de alto nível, e pouco aplicáveis ao público 

com o qual trabalhava.  

Tais experiências me possibilitaram constatar que mesmo em uma academia de 

natação - em que se busca o aprender a nadar - o cuidado com as relações humanas, o afeto, 

a atenção, estar permanentemente à disposição para atendimento do outro, eram condições 

fundamentais para consolidar a relação de ensino-aprendizagem.  

Após dois anos como professor de natação surgiram duas oportunidades para 

trabalhar em dois colégios (Colégio Stagium/Diadema e Colégio Alternativa/São Bernardo 

do Campo). Ao aceitar prontamente os convites, novos desafios apresentaram-se gerando 
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novas reflexões e redimensionamentos de percepções e proposições do ser educador.  

Ao iniciar o trabalho docente nessas escolas, com base em alguns pressupostos da 

relação ensino-aprendizagem, tinha como parâmetro para o exercício da docência em 

Educação Física os fundamentos dos esportes, suas regras e a abordagem teórico conceitual 

sobre a história dos esportes. A preocupação com o conteúdo, naquele momento, ganhava 

relevância em relação à história do aluno e ao contexto social e suas implicações na prática 

educativa.  

Nesse momento da minha trajetória a atenção dada aos esportes era exacerbada, em 

detrimento à dança, à ginástica, às lutas e aos jogos e brincadeiras. Ao analisar essa 

experiência posso constatar que as aulas que ministrei na Educação Básica, por quatro anos, 

careciam de uma concepção crítico reflexiva.  

Mesmo admitindo essas limitações e observando as dificuldades com que eu e meus 

colegas exercíamos a profissão naqueles tempos de início de carreira, tinha clareza da 

minha afinidade com a prática da docência. Porém, essa convicção foi colocada em questão 

quando, de maneira insistente, um gestor muito próximo com vasta experiência na área da 

educação e pessoas da família apontavam para os desalentos e não reconhecimento da 

profissão. Dado o devido tempo optei por realizar o curso de Direito, o qual foi concluído 

em 2012.  

As experiências obtidas nos cinco anos de graduação em Direito foram 

significativas, pois me ajudaram a perceber que, por vezes, as minhas ações e 

posicionamentos eram contraditórios. O acesso a assuntos importantíssimos como: ações 

afirmativas, questões de constitucionalidade, direitos e garantias individuais e sociais, 

organização do Estado, Tribunal do Júri, foram impactantes na minha trajetória acadêmica, 

com repercussão na minha visão de mundo. Não poderia ser diferente! 

Enquanto cursava a graduação em Direito, iniciei a docência no ensino superior 

tornando-me responsável pelas disciplinas de Futebol e Natação. Um novo desafio se 

colocou: formar professores, o que exigia reflexão mais profunda acerca do contexto 

sociocultural, do currículo, da educação, inquietações que acompanham meu exercício 

docente, nesse nível de ensino. 

Ao terminar o curso de Direito e obter aprovação em exame da Ordem dos 

Advogados do Brasil me questionei em qual área deveria atuar, ou em qual das áreas 

poderia contribuir mais incisivamente para com a sociedade, numa perspectiva freireana. 

Não hesitei, escolhi a Educação Física. Ao refletir sobre minhas vivências reafirmei o 

sentido da minha existência: 
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Os homens [...] ao terem consciência de sua atividade e do mundo em que 

estão,  ao atuarem em função de finalidades que propõem e se propõem, ao 

terem o ponto de decisão de sua busca em si e em suas relações com mundo, 

e com os outros, ao impregnarem o mundo de sua presença criadora através 

da transformação que realizam nele, na medida em que dele podem separar-

se e, separando-se, podem com ele ficar, os homens, ao contrário do animal, 

não somente vivem, mas existem, e sua existência é histórica. (FREIRE, 

2011, p. 124). 

Convicto da minha escolha, em 2015, entrei em contato com o professor Marcos 

Garcia Neira a fim de participar do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar 

(GPEF)
2
, grupo este que se reúne quinzenalmente, na Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, para debater o ensino do componente na escola contemporânea, 

propor encaminhamentos para a prática pedagógica e analisar os resultados. O GEPEF 

desenvolve produção científica da área, tendo como referência teórica os fundamentos das 

teorias pós-críticas. 

Em meio a essas vivências, após seis anos distante da Educação Básica, retornei ao 

Ensino Fundamental II, no Colégio das Américas, no qual me encontro como docente. 

Retomar minha atuação nesse nível de ensino fortalece meu interesse por temáticas 

relativas às políticas públicas na área da educação.   

Os saberes adquiridos no percurso profissional e no ambiente acadêmico têm me 

oportunizado observar e analisar, com mais competência, os dilemas institucionais e 

multiculturais enfrentados pelas escolas na sua diversidade.  

Cabe acrescentar à trajetória delineada fatores conjunturais que estimularam o 

despertar do meu interesse pelo estudo pertinente a esta pesquisa. Dentre eles, destaca-se a 

iniciativa do Governo Federal, mais precisamente, do Ministério da Educação (MEC) que 

em 2015 tendo como ministro, o Professor Renato Janine Ribeiro, instalou o processo de 

elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), respeitando assim uma das 

exigências contidas na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. (BRASIL. 

Constituição Federal de 1988).  

Esse evento atraiu minha atenção e fomentou o desejo de integrar grupos de 

discussão da sociedade civil sobre a BNCC. Assim, com o objetivo de ampliar 

conhecimentos e enriquecer minha formação acadêmica me inscrevi e fui aprovado no 

processo seletivo do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo da PUC-

SP, em 2016.  

Os avanços conquistados em minha formação acadêmica foram perceptíveis, por 

                                                 
2
 O GPEF compartilha suas inúmeras produções por meio do sítio eletrônico: http://www.gpef.fe.usp.br/ 

http://www.gpef.fe.usp.br/
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meio da qualidade das disciplinas cursadas e participação em atividades programadas, 

assim como pela competência e comprometimento ético dos professores do Programa com 

a democratização da educação. Apaixonei-me pela PUC! Apaixonei-me pelo Programa!

 Contando com as novas aprendizagens adquiridas na Pós-Graduação stricto sensu e 

dando sequência à minha inserção nas discussões sobre a BNCC, no mesmo período, 

participei do “VI Seminário de Metodologia do Ensino de Educação Física”, organizado 

pelo GPEF/FEUSP - Grupo de Pesquisas em Educação Física/ Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, assumindo juntamente com o professor Wilson Alviano Júnior, 

a coordenação de um Grupo de Discussão: “Base Nacional de Educação Física: faz sentido 

a ideia de um currículo nacional?”.  

Os debates sobre o referido tema com professores de Educação Física da Educação 

Básica e do Ensino Superior propiciaram a socialização de críticas e questões, assim como a 

visualização de pontos positivos da BNCC que, na época, estava em sua segunda versão.   

Ainda no ano de 2016 participei do “Seminário Estadual sobre a Base Nacional 

Comum Curricular”, atuando como colaborador junto à Secretaria da Educação do Governo 

do Estado de São Paulo na elaboração dos textos introdutórios e do componente curricular 

Educação Física. 

Na sequência à participação nesses eventos, produzi em 2016, em coautoria com os 

professores Marcos Garcia Neira; Wilson Alviano Júnior, o artigo: “A primeira e segunda 

versões da BNCC: construção, intenções e condicionantes”, publicado pela “revista 

Eccos”(2016) que aborda o processo de construção da BNCC
3
. Essa experiência, em 

especial, somando-se às demais, consolidou meu interesse e envolvimento com a temática 

em questão. 

A possibilidade de estudar e acompanhar o processo de elaboração da BNCC 

permitiu que eu percebesse sob um olhar crítico as contradições do cenário político nacional 

vigente, o qual repercutiu no processo de elaboração da BNCC. Ocorreram mudanças 

significativas nas estruturas do governo federal, em especial, no interior do MEC, com 

substituições de ministro
4
, secretário executivo

5
 e presidência

6
 do INEP - Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - as quais interferiram no andamento 

dos trabalhos. 

Esse cenário, em articulação com a minha trajetória, foi instigador para realização 

                                                 
3
 Artigo disponível em:   http://www4.uninove.br/ojs/index.php/eccos/article/viewFile/6807/3374  

4
 Aloizio Mercadante deixou a pasta, sendo essa ocupada por Mendonça Filho. 

5
 Luiz Claudio Costa deixou a secretaria, sendo essa ocupada por Maria Helena Guimarães de Castro   

6
 Luiz Roberto  Liza Curi deixou a presidência, sendo essa ocupada por Maria Inês Fini. 

http://www4.uninove.br/ojs/index.php/eccos/article/viewFile/6807/3374


16 

 

da presente pesquisa que tem como objeto de estudo o documento oficial intitulado “Base 

Nacional Comum Curricular”
7
, em especial, o componente curricular Educação Física, 

aprovado pelo CNE e homologado pelas instâncias competentes em 20 de dezembro de 

2017. 

O referido documento homologado resulta de versões anteriores, sob coordenação  

do MEC – Ministério de Educação, e direta participação do CONSED - Conselho Nacional 

de Secretários de Educação e UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação, 

em atendimento ao caput do artigo 210, da Constituição Federal de 1988: “Serão fixados 

conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar formação básica 

comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”.  

Diante da complexidade da formulação dessa política educacional caracterizada por 

contextos de alternâncias de diversas ordens, surgiram contundentes questionamentos que 

instigaram o desenvolvimento da presente investigação, cujo problema pauta-se na questão 

central: Quais pressupostos sustentam o componente curricular Educação Física do Ensino 

Fundamental, apresentado na Base Nacional Comum Curricular? 

Da questão central decorre outra interrogação que orienta a realização desta 

pesquisa: Como os conceitos do Currículo Cultural e diversidade são considerados no 

componente curricular Educação Física do Ensino Fundamental e apresentados na Base 

Nacional Comum Curricular?  

Acerca da delimitação e da formulação do problema observou-se os ensinamentos 

de Chizzotti (2010): 

O problema, na pesquisa, não é uma definição apriorística, fruto de um 

distanciamento que o pesquisador se impõe para extrair as leis constantes 

que o explicam e cuja frequência e regularidade pode-se comprovar pela 

observação direta e pela verificação experimental. (CHIZZOTTI, 2010, p. 

81).  

Sendo assim, a investigação da questão central se circunscreve ao texto oficial da 

Base Nacional Comum Curricular e, em particular, a descrição do componente Educação 

Física para o Ensino Fundamental, considerando as tematizações pertinentes às versões 

anteriores, disponibilizadas para consulta pública. 

Pressupondo que a elaboração do documento Base Nacional Comum Curricular e, 

especificamente o componente Educação Física para o Ensino Fundamental se configuram 

para além de questões de ordem pedagógica, abrangendo outras instâncias como, o cenário 

                                                 
7
 Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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político-social, torna-se necessário refletir sobre as possíveis repercussões e impactos 

relativos à sua aplicabilidade, considerando até mesmo, questões de gestão. 

Nesse sentido, configura-se como objetivo geral deste estudo: Analisar a Base 

Nacional Comum Curricular quanto à concepção referente ao componente Educação Física 

para o Ensino Fundamental, identificando seus pressupostos e repercussões interpretativas 

pertinentes às versões disponibilizadas para consulta pública.  

Os objetivos específicos, articulados ao objetivo geral comportam as seguintes 

particularidades:  

- Identificar fatos históricos da educação brasileira que sinalizam movimentos 

relacionados ao processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino 

Fundamental e fundamentos teóricos pertinentes ao objeto da pesquisa; 

- Caracterizar o cenário político e social que contextualiza a elaboração da versão 

oficial do documento “Base Nacional Comum Curricular”;  

- Explicitar a concepção do componente Educação Física para o Ensino 

Fundamental segundo o documento oficial da BNCC e posicionamentos formalizados a 

partir da sua divulgação por meio de veículos de divulgação reconhecidos. 

Considerando a pertinência e atualidade da temática em questão, fundamental se 

torna recorrer a autores cujas obras oferecem subsídios referentes a conceitos como: 

currículo crítico, multiculturalismo, diversidade cultural e educação democrática 

relacionados à realidade brasileira.Inclui-se nesse sentido, contribuições de Paulo Freire, 

Michael Apple, Vera Maria Candau, Antonio Flavio Moreira, Alice Casemiro Lopes, 

Elizabeth Macedo, Marcos Garcia Neira, entre outros. 

 A escolha desses autores justifica-se pela adequação de seus fundamentos para 

compreensão da BNCC, enquanto documento normativo, que preconiza uma “uniformidade 

nacional” de conteúdo para a Educação Básica, e especificamente ao componente Educação 

Física. Segundo estipula o Plano Nacional de Educação, a BNCC refere-se a: 

[...] documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de 

modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional 

de Educação - PNE. (BNCC, 2017, p.7). (grifo do documento). 

Sob tais perspectivas, situam-se as discussões sobre o componente “Educação 



18 

 

Física” que exigem parâmetros teóricos conceituais condizentes para a devida percepção do 

seu significado frente a um movimento permanente em defesa de uma educação mais 

democrática. 

Com o intuito de responder às inquietações e problematizações expostas e visando o 

alcance dos objetivos delineados para este estudo, cabe explicitar os caminhos a serem 

trilhados com apoio em orientações metodológicas selecionadas. De início, quanto à 

abordagem norteadora das análises desenvolvidas, optou-se pela pesquisa qualitativa: 

Esta opção tem uma história recente que não pode ser ignorada, e 

desconhecer essa história pode levar a uma simplificação ingênua, conotar 

pejorativamente outros tipos de pesquisa ou acobertar simplismos 

metodológicos. A pesquisa qualitativa é uma orientação que abriga 

tendências diversas e pressupostos com raízes filosóficas distintas. A falta de 

uma fundamentação consistente pode resultar em oposição gratuita e 

infundada à mensuração e levar a uma rejeição elementar dos fundamentos e 

métodos de validação dos conhecimentos. (CHIZZOTTI, 2010, p. 8 - 9). 

A opção pela pesquisa qualitativa deve-se primeiramente por tratar-se da educação 

enquanto área pesquisada, já que, por sua natureza, dificulta ou impede “uma perfeita 

separação entre o sujeito da pesquisa, o pesquisador e o objeto de estudo.” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2015, p.5). As referidas autoras fundamentam, nesse sentido, a importância do 

enfoque qualitativo afirmando que: 

Com a evolução dos próprios estudos na área da educação, foi-se percebendo 

que poucos fenômenos nessa área podem ser submetidos a esse tipo de 

abordagem analítica, pois em educação as coisas acontecem de maneira tão 

inextricável que fica difícil isolar as variáveis envolvidas e, mais ainda, 

apontar claramente quais são as responsáveis por determinado efeito. 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2015, p. 4).  

Há reconhecimento de que os cientistas que aderem à pesquisa qualitativa assim o 

fazem, pelo fato de não entenderem que há um padrão único de pesquisa para toda e 

qualquer ciência. Defendem “que as ciências humanas têm sua especificidade – o 

comportamento humano e social – que faz delas ciências específicas, com metodologia 

própria.” (CHIZZOTTI, 2010, p. 79). Esta conduta se faz necessária para a compreensão 

dos fenômenos humanos e da realidade na sua complexidade.   

Ao lado da abordagem qualitativa, este estudo inclui como procedimento a análise 

documental de cunho analítico-descritivo e a pesquisa bibliográfica. A investigação tem 

como referência, dados obtidos em fontes documentais e produções pertinentes à temática 

em questão.  
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Acerca das técnicas de pesquisa, Lüdke e André (2015) as definem como “um 

conjunto de procedimentos que serve a uma ciência ou arte; é a habilidade para usar esses 

preceitos ou normas. Toda ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2015, p.189). As técnicas utilizadas no presente estudo incorporam, 

essencialmente, a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica. 

A respeito da pesquisa documental, esta utiliza como fonte documentos como: 

arquivos públicos, arquivos particulares e fontes estatísticas, elaboradas durante o momento 

em que o fato ocorre, ou depois. (MARCONI; LAKATOS, 2017).  

Apesar de não ser uma das técnicas mais exploradas, a pesquisa documental pode 

ser uma excelente ferramenta para investigações que têm como objeto de estudo os 

fenômenos que se inserem na área da educação. Esse procedimento contempla 

características que revelam seu potencial como fonte de dados que se legitimam pelo seu 

significado temporal: 

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser 

retiradas evidencias que fundamentem afirmações e declarações do 

pesquisador. Representam ainda uma fonte ‘natural’ de informação. Não são 

apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 

determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto. 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2015, p.45). 

Assim, em concordância com essas concepções inserem-se as fontes documentais 

consideradas para este estudo, dentre as quais se destacam: 

- Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Versão homologada pelo Ministro de Estado da 

Educação e pelo Presidente da República. (BRASIL. MEC, 2017); 

- Lei Federal n. 9.394/96 -  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN; 

- Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica - DCNs. (BRASIL, 2013); 

- Plano Nacional de Educação - PNE. (BRASIL, 2014); 

- Parecer CNE/CP n.15/2017. 

Observando o que vem sendo discutido e produzido pelo MEC, campo acadêmico, 

setores educacionais, sociedade civil e, em diferentes mídias sobre a BNCC e considerando 

os objetivos propostos, recorre-se, como dito, à pesquisa bibliográfica.  

Marconi e Lakatos (2017) assim explicitam: 
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A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda a 

bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, artigos científicos, impressos ou eletrônicos [...]. Sua 

finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi 

escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferencias 

seguidas de debates que tenham sido transcritas de alguma forma. 

(MARCONI; LAKATOS, 2017, p. 200). 

A pesquisa bibliográfica permite acessar uma gama expressiva de materiais. 

Entretanto, deve-se ter sempre presente o objeto de estudo da pesquisa, exigindo um 

conjunto ordenado de procedimentos e de cuidados nas escolhas dos caminhos 

metodológicos.  

No que tange ao procedimento desta investigação, considera-se três fases, sendo a 

primeira marcada pela investigação das soluções, constituída pelo levantamento do material 

bibliográfico e do teste do instrumento para levantamento das informações. A segunda fase 

refere-se à análise explicativa das soluções e, por fim, a última fase condiz com a síntese 

integradora das soluções. (SASSO DE LIMA; TAMASO MIOTO, 2007). 

No estudo em questão, no que se refere à pesquisa bibliográfica optamos por abarcar 

publicações como: teses, pesquisas, publicações avulsas e artigos científicos, observando as 

fases de identificação, localização, compilação e fichamento, conforme indicações técnicas 

indicadas a este tipo de procedimento.  (MARCONI; LAKATOS, 2017).  

Diante das produções acadêmicas disponíveis para a pesquisa bibliográfica, e 

objetivando fundamentar teoricamente a análise da versão final da BNCC, optou-se, além 

das publicações acima mencionadas, pelas seguintes fontes:  

- “Posicionamento do CBCE sobre o documento da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) publicado pelo MEC”, maio de 2017; 

- Documento produzido pelo CBCE: “Sobre a dança na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) da Educação Física Escolar”, dezembro de 2015; 

- Documento produzido pela Associação Brasileira de Currículo - ABdC encaminhado ao 

CNE no contexto das Audiências públicas sobre a BNCC/2017; 

- Declaração do Fórum dos Cursos de Formação de Professores das Universidades Públicas 

Estaduais Paulistas, 17 de maio de 2018; 

- Carta aos conselheiros do Conselho Nacional de Educação – César Callegari, Brasília, 29 de 

junho de 2018; 

- Artigo publicado pela Revista Brasileira de Ciências do Esporte: Incoerências e 
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inconsistências da BNCC de Educação Física – Marcos Garcia Neira, maio, 2018a. 

Acreditamos que esse estudo possa contribuir para o questionamento e reflexões dos 

pressupostos, objetivos e ações que configuram a Base Nacional Comum Curricular, 

especificamente em relação ao componente Educação Física. E, por decorrência, assume-se 

também a expectativa de ressignificá-la e criar possíveis e concretas saídas à aplicabilidade 

desta política, sobretudo no que tange à consideração dos valores democráticos, justiça 

social e multiculturalidade, segundo a visão de Paulo Freire, Michael Apple, Meira, entre 

outros. 

Consoante ao acima exposto apresenta-se a seguinte organização estrutural deste 

estudo: 

Capítulo 1.  Educação Brasileira: percurso sócio-histórico. Apresenta-se de forma 

sucinta, um resgate histórico da educação no Brasil, desde a chegada dos jesuítas até os dias 

atuais, não deixando de observar o contexto em que se apresentava o País em cada um 

desses momentos. 

 Capítulo 2.  Currículo, Educação e Formação Escolar. São abordadas as diferentes 

concepções de currículo e seus significados para a educação. Incluem-se também reflexões 

e sistematizações sobre teorias curriculares de Educação Física, em particular, referência ao 

objeto de estudo desta pesquisa.  

Capítulo 3.  Base Nacional Comum Curricular e Educação Física. Apresentam-se 

as exigências legais para a sua existência, a estrutura do documento como um todo, bem 

como, a análise de pontos cruciais do documento à luz dos referenciais bibliográficos e 

documentais, com destaque para os pressupostos que embasam o componente Educação 

Física. 

As Considerações Finais contemplam destaques dos principais resultados das 

análises desenvolvidas e perspectivas possíveis de contribuição do estudo realizado. 
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CAPÍTULO 1 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA – PERCURSO SÓCIO-HISTÓRICO 

A compreensão de políticas públicas, de modo geral, e suas deliberações legais 

decorrem da conjuntura que as geram, assim como de fatos que marcam historicamente o 

contexto socioeconômico cultural e repercutem em diferentes dimensões da vida em 

sociedade. Estudos sobre a realidade educacional impõem a necessidade de identificar 

processos que, historicamente, levam à definição de políticas públicas, como a Base 

Nacional Comum Curricular e, especificamente, no caso desta pesquisa, o componente 

“Educação Física” e seus fundamentos. 

A história da educação no Brasil deve ser considerada enquanto parte do processo de 

desenvolvimento social. Segundo Saviani (1987), a compreensão do sistema educacional 

brasileiro exige que não se perca de vista a totalidade social da qual o sistema educativo faz 

parte. 

Deve-se considerar também que a dinâmica de cada momento histórico e social gera 

processos de resistências, aceleramentos e recuos, intermediados por normas, regulamentos, 

concepções filosóficas e políticas, recursos e instituições, entre tantos outros, conforme 

assinala Freitag (1986). Esses processos impactam diretamente nas concepções de 

educação, nas formas de organização da escola, e na delimitação dos parâmetros 

curriculares. 

A opção por contextualizar e registrar os acontecimentos históricos relacionados à 

educação brasileira encontra, no presente estudo, respaldo nos posicionamentos de Saviani 

e de Durkheim, respectivamente: 

[...] a consciência de que, como toda pesquisa, a investigação histórica não é 

desinteressada. Consequentemente, o que provoca o impulso investigativo é 

a necessidade de responder a alguma questão que nos interpela na realidade 

presente. Obviamente isso não tem a ver com o ‘presentismo’ nem mesmo 

com o ‘pragmatismo’. Trata-se, antes, da própria consciência da 

historicidade humana, isto é, a percepção de que o presente se enraíza no 

passado e se projeta no futuro. Portanto, eu não posso compreender as suas 

raízes, o que implica o estudo de sua gênese. (SAVIANI, 2013, p. 4). 

A análise de Saviani mostra-se em sintonia com Durkheim quando este observa que 

somente o entendimento histórico educacional ocorrerá, 
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Quando se estuda historicamente a maneira pela qual se formaram e se 

desenvolveram os sistemas de educação, ‘inseridos no conjunto de outros 

fenômenos sociais como a religião, a organização política, o grau de 

desenvolvimento das ciências, do estado da indústria, etc.’ (DURKHEIM, 

2014, p. 48). 

 Afirma ainda que,  

[...] separadas dessas causas históricas, os sistemas de educação tornam-se 

incompreensíveis. (DURKHEIM, 2014, p. 48). 

A contextualização da educação no Brasil e a priorização de determinados fatos, 

para fins deste estudo, cujo objeto remete-se a uma das mais recentes políticas públicas, 

realizam-se a partir de uma periodização histórica, com o intuito de considerar as 

articulações das análises na dimensão temporal. Em relação à periodização, Saviani 

explicita que : 

[...] não é um dado empírico, isto é, não está inscrita no próprio movimento 

objetivo dos fenômenos históricos investigados. A periodização, enquanto 

uma exigência de compreensão do objeto é, antes, uma questão teórica que 

se põe para o historiador ao enfrentar a tarefa de organizar os dados visando 

explicar o fenômeno que se propôs a investigar. (SAVIANI, 2013, p. 12). 

Em relação à história do Brasil pode ser estudada e retratada considerando a história 

da educação
8
brasileira. No entanto, esta afirmação não condiz com a história de muitos 

países, principalmente os do continente europeu, que apresentam uma forma de organização 

pautada preliminarmente na religião
9
. Importante lembrar que o Brasil “entra apenas para a 

história da ‘civilização ocidental e cristã’ em 1500, com a chegada dos portugueses.” 

(SAVIANI, 2013, p.25).  

Até 1549 os colonizadores tiveram muitas de suas missões fracassadas, quando 

aportou em terras tupiniquins um grupo de jesuítas, enviado por Dom João II, então rei de 

Portugal. Nesse momento foram criados seminários e escolas para converter os gentios, 

possibilitando assim, afirmar que o início da gestão da educação no Brasil efetivou-se por 

meio de uma instituição privada (Igreja Católica), a qual exerceu significativa participação 

na formação da intelectualidade brasileira. 

                                                 
8
 O termo educação utilizado pelo autor se refere a um sistema organizado, público e universal, inaugurado por 

Martinho Lutero (1483-1546), que produziu uma reforma global do sistema de ensino alemão. 
9
 Os países do velho continente primeiramente se organizaram: religiosamente (adotando uma religião oficial – 

quase sempre monoteísta), adotando uma: Forma de Estado (seja Unitário, seja Federalismo ou Confederação), 

uma Forma de Governo (Monarquia ou República), um Sistema de Governo (Parlamentar, Presidencial, ou 

Semipresencial), para só depois organizarem seus sistemas escolares. 
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No que se refere ao período de colonização do Brasil, segundo Saviani (2013), três 

aspectos foram responsáveis pela inserção do país no chamado mundo ocidental: a 

educação, a colonização e a catequese. Percebe-se assim a importância da educação na 

constituição administrativa e “política” do Brasil. 

Acerca da periodização das ideias pedagógicas no Brasil, Saviani (2013, p.19) 

caracteriza em quatro períodos, iniciando com o “Monopólio da vertente religiosa da 

pedagogia tradicional” (1549-1759); o segundo é identificado pela “Coexistência entre as 

vertentes religiosa e leiga da pedagogia tradicional” (1759-1932); o terceiro sobre a 

“Predominância da pedagogia nova” (1932-1969) e o quarto período é retratado como a 

“Configuração da concepção pedagógica produtivista.” (1969 - 2001). 

1.1 Acerca da história das concepções pedagógicas no Brasil 

Pedagogia Jesuítica  

O primeiro período, “Monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional”, teve 

como finalidade “a inculcação nos colonizados das práticas, técnicas, símbolos e valores dos 

colonizadores.” (SAVIANI, 2013, p. 29). Essa ação visava  que os colonizados 

incorporassem jeitos e trejeitos dos colonizadores europeus, e é reconhecida por Holanda 

(2014) ao afirmar: 

A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado 

de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição 

milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico 

em consequências. Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, 

nossas instituições, nossas ideias, e timbrando em manter tudo isso em 

ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns 

desterrados em nossa terra. Podemos construir obras excelentes, enriquecer 

nossa humanidade de aspectos novos e imprevistos, elevar à perfeição o tipo 

de civilização que representamos: o certo é que todo o fruto de nosso 

trabalho ou de nossa preguiça parece participar de um sistema de evolução 

próprio de outro clima e de outra paisagem. (HOLANDA, 2014, p.35). 

Destaca-se ainda neste primeiro período (1549-1759), a chegada de um grupo de 

jesuítas e com eles, o Padre Manoel da Nóbrega que instituiu a instrução e a catequese dos 

indígenas e, para tanto, “forjou um plano de ensino adaptado ao nosso país, segundo o que 

ele entendia que era a sua missão.” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2009, p. 25). Tal plano, 

segundo Saviani (2013): 
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[...] Iniciava-se com o aprendizado do português (para os indígenas); 

prosseguia com a doutrina cristã, a escola de ler e escrever e, opcionalmente, 

canto orfeônico e música instrumental; e culminava, de um lado, com a 

gramática latina para aqueles que se destinavam à realização de estudos 

superiores na Europa - Universidade de Coimbra. (SAVIANI, 2013, p. 43). 

Frontalmente atacado por Darcy Ribeiro (2015), o plano foi definido como “Um 

somatório de violência mortal, de intolerância, prepotência e ganância. Todas as qualidades 

mais vis se conjugaram para compor o programa civilizador de Nóbrega.” (RIBEIRO, 2015, 

p. 41). Acrescenta ainda Ribeiro(2015) uma qualificação dessa política ao explicitar seus 

componentes: 

Esse plano inclemente é o documento mais expressivo da política higienista 

jesuítico-lusitana. Em sua eloquência espantosa, um dos argumentos de que 

lança mão é a alegação da necessidade de pôr termo à antropofagia, que só 

cessará, diz ele, pondo fim, ‘à boca infernal de comer a tantos cristãos’.  

(RIBEIRO, 2015, p. 40). 

Os jesuítas tiveram o controle da educação brasileira, abrindo instituições 

educacionais
10

, principalmente no litoral brasileiro, sendo que “A pedagogia aplicada 

nesses colégios evoluiu do plano de Nóbrega para a adoção do sistema do Ratio Studiorum, 

o plano da Companhia de Jesus.” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2009, p. 25). A Ratio 

Studiorum, ou ordem dos estudos, tinha como objetivo:  

[...] formação integral do homem cristão, de acordo com a fé e a cultura 

daquele tempo. Esse plano de estudos articulava um curso básico de 

humanidades com um de filosofia seguido por um de teologia. A formação 

culminava com uma viagem de finalização de estudos na Europa. 

(GHIRALDELLI JÚNIOR, 2009, p. 26). 

Análises realizadas com base em uma ótica distinta incorporam a interpretação de 

que “Mesmo realizada artificialmente, a civilização dos indígenas do Brasil foi obra quase 

exclusiva dos padres da Companhia; resultando de esforço seu a cristianização, embora 

superficial e pela crosta de grande número de caboclos.” (FREYRE, 2006, p.219). 

Até 1759, o sistema Ratio Studiorum, conhecido também, como plano de estudos da 

Companhia de Jesus
11

, esteve presente no Brasil, sendo que: 

                                                 
10

 [...] Principalmente devido ao plano da redima adotado pela Coroa em 1564, em que dez por cento dos 

impostos arrecadados pela colônia brasileira eram revertidos à manutenção dos colégios jesuíticos. (SAVIANI, 

2013). 
11

 “A Companhia de Jesus foi oficializada pela Igreja em 1540. Nasceu em uma época caracterizada por conflitos 

e divisões dentro da Igreja, sendo a Reforma Protestante o principal deles. Era também a época da expansão das 

fronteiras geográficas, com a descoberta da América e a abertura de novas rotas comerciais na Ásia, e das 
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Em termos históricos, foi por esse código que se pautaram a organização e as 

atividades dos numerosos colégios fundados e dirigidos pela Companhia de 

Jesus. Essas instituições multiplicaram-se rapidamente, chegando a um total 

de 728 casas de ensino em 1750, nove antes da expulsão dos jesuítas do 

Brasil e dos demais domínios portugueses, e 23 anos antes da supressão da 

Ordem pelo Papa Clemente XIV. (SAVIANI, 2013, p. 57). 

Na obra “Educação Física, currículo e cultura”, Neira e Nunes (2009) desenvolvem 

análises pertinentes em relação à presença dos jesuítas no Brasil e às concepções que 

permeavam sua ação pedagógica. 

[...] Apesar de enfatizar o humanismo, a ação pedagógica dos jesuítas foi 

marcada pelas formas dogmatizadas de pensamento, contrárias a qualquer 

posicionamento crítico. Privilegiavam o exercício da memória e o 

desenvolvimento do raciocínio; dedicavam atenção ao preparo dos padres-

mestres, dando ênfase à formação do caráter e sua formação psicológica para 

conhecimento de si mesmo e do aluno. Dessa forma, não se poderia pensar 

em uma prática pedagógica e, muito menos, em uma didática que buscasse 

uma perspectiva transformadora na educação. (NEIRA; NUNES, 2009, p. 

62). 

Pedagogia Pombalina 

A expulsão dos jesuítas representou o fim do primeiro período das ideias 

pedagógicas no Brasil, marcada pelo monopólio da vertente religiosa, e, por decorrência, 

teve início, conforme a periodização elaborada por Saviani (2013), o período mais longo, 

caracterizado pelo convívio entre as vertentes religiosa e leiga da pedagogia tradicional. 

Esse segundo período sofreu forte influência das ideias iluministas que estavam 

florescendo no continente europeu, fazendo surgir no cenário político português alguns 

nomes, em especial, Sebastião José de Carvalho e Melo, que se tornaria o Marquês de 

Pombal em 1769 – com inclinação a uma visão racionalista pautada pela lógica. Em seus 

posicionamentos, os “pensadores” dessa época, segundo Saviani (2013), 

[...] Defendiam o desenvolvimento cultural do império português pela 

difusão das novas ideias de base empirista e utilitarista; pelo ‘derramamento 

das luzes da razão’ nos mais variados setores da vida portuguesa; mas 

voltaram-se especialmente para a educação que precisaria ser libertada do 

monopólio jesuítico, cujo ensino se mantinha, conforme entendiam, preso a 

Aristóteles e avesso aos métodos modernos de fazer ciência. (SAVIANI, 

2013, p. 80). 

                                                 
mudanças radicais no campo das ciências e das letras. A companhia tentou dar uma resposta a esses desafios, 

atuando em três campos: defesa e promoção da fé cristã; propagação da fé nos territórios coloniais; educação da 

juventude. A atividade educativa tornou-se a principal tarefa dos jesuítas.” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2009, p. 

25). 
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Sob o regime
12

 de Marquês de Pombal, muitas medidas foram realizadas para retirar 

Portugal da dependência inglesa, dentre elas o encerramento das atividades dos jesuítas, 

quando “Por meio do Alvará de 28 de junho de 1759, determinou-se o fechamento dos 

colégios jesuítas introduzindo-se as aulas régias a serem mantidas pela Coroa” (SAVIANI, 

2013, p. 82). Os reflexos da expulsão dos jesuítas no Brasil são explicados por Ribeiro:  

Expulsos os jesuítas, a situação piorou muito, porque as suas missões foram 

entregues, ao Norte, às famílias de contemplados que passaram a explorá-las 

como fazendas privadas. Nas outras regiões, algumas missões foram 

entregues a ordens religiosas consentidas nessa função, porque eram ainda 

mais propensas a servir ao governo e aos colonos do que seus escravos pela 

Companhia. Alguns foram postos sob a direção de administradores civis que, 

podendo cobrar porcentagens sobre os índios que arrendavam ou colocar os 

índios a trabalhar em suas próprias fazendas fizeram disso um alto negócio. 

Tão bom que alguns deles se esforçaram e lograram o supremo favor de se 

tornarem hereditários das antigas mansões. (RIBEIRO, 2015, p. 81). 

Além do fechamento dos colégios jesuítas, em 1759, o Alvará de 28 de junho 

estipulou a reforma dos estudos básicos, correspondente ao ensino primário e secundário.  

Em relação ao ensino secundário, o Alvará de 28 de junho de 1759 atentou aos 

estudos das chamadas humanidades – gramática latina, grego e retórica. Já em relação aos 

estudos menores - as aulas régias
13

 de primeiras letras - a novidade ficou por conta da 

introdução de filosofia racional e moral. (SAVIANI, 2013). 

No que tange à reforma dos estudos maiores, a Universidade de Coimbra foi o lugar 

representativo dessas transformações, sendo que:  

As influências no sentido da laicização do ensino e da sociedade em geral, em 

Portugal, começaram a serem percebidas, de forma mais pronunciada, em 1760 com a 

publicação das Cartas sobre a educação da mocidade, de Ribeiro Sanches. Nesta obra, são 

valorizadas as excelências do método experimental e as virtudes da Matemática como 

                                                 
12

 Esse regime subordinou os organismos políticos e sociais ao poder central; enquadrou a nobreza eliminando os 

privilégios de nascimento; nobilitou os agentes da indústria e do comércio; neutralizou os conflitos de classe; 

extinguiu a Confraria do Espírito Santo da Pedreira ou Mesa dos Homens de Negócio (1755), criando a Junta 

do Comércio (1756) e a Aula do Comércio (1759); instituiu a política dos diretórios visando a subtrair os 

indígenas do controle eclesial (1757); expulsou os jesuítas (1759); vinculou a Igreja ao Estado, tornando-a 

independente de Roma (1760); criou o Colégio dos Nobres (fundado em 1761 e aberto em 1766); aboliu a 

diferença entre cristãos velhos e novos (1768); criou a Real Mesa Censória (1768); secularizou a Inquisição, 

tornando-a um instrumento do Estado (1769); e decretou a reforma dos estudos menores (1759) e maiores 

(1772), segundo Saviani (2013, p. 82). grifo do autor. 
13

 “As aulas régias eram sinônimo de escolas que, por sua vez, se identificavam com determinadas cadeiras, 

funcionando, em regra, na casa dos próprios professores. Daí as expressões ‘aulas de primeiras letras’, ‘aulas de 

latim’, ‘de grego’, ‘de filosofia’, etc. Eram aulas avulsas, portanto, os alunos podiam frequentar uma ou outra 

indiferentemente, pois, além de avulsas, eram isoladas, isto é, sem articulação entre si.” (SAVIANI, 2013, p. 

108).(grifo do autor). 
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elemento indispensável ao exercício do rigor e do raciocínio lógico. Duas consequências, 

uma imediata e outra posterior: a criação do Colégio dos Nobres em Lisboa e a Reforma 

Pombalina da Universidade de Coimbra, ambas baseadas em modelos educativos inspirados 

na física de Newton e na filosofia do inglês John Locke. [conforme explicitado no site da 

Universidade de Coimbra.]
14

 

A reforma dos estudos efetivada por meio dos novos Estatutos da 

Universidade de Coimbra teve o sentido de orientar a vida cultural 

portuguesa pela ideologia iluminista. Partindo de uma crítica incisiva ao 

espírito escolástico predominante no período em que a universidade esteve 

sob controle jesuítico; desenvolveu uma longa, minuciosa e contundente 

análise crítica da ética de Aristóteles, os reformadores decidiram-se 

transformar radicalmente a tradicional universidade portuguesa. Para isso, 

substituíram as disputas escolásticas e o ensino verbalístico pelos estudos 

históricos na Faculdade de Teologia, de Direito e de Cânones; em lugar do 

estudo livresco expresso nos comentários dos tratados antigos, introduziram 

o método experimental, valorizando o contato entre os alunos e doentes dos 

hospitais públicos nos cursos de medicina e instalando laboratórios de física 

e química associados a instrumentos científicos para demonstração prática. 

(SAVIANI, 2013, p. 93). (Grifo do autor).  

No Brasil, José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho, nascido em 1742, bispo de 

Olinda, nomeado em 1794, oriundo de uma família abastada, defensor da escravidão e do 

tráfico negreiro, foi a Portugal para estudar filosofia, letras e direito canônico na 

Universidade de Coimbra. Em seu retorno de terras europeias, trouxe consigo os estatutos
15

 

que fundaram, em 1800, o Seminário de Olinda, sob as normas do livro: “O verdadeiro 

método de estudar” [1746]
16

, de autoria do Padre Luiz Antonio Verney. (SAVIANI, 2013). 

 Ghiraldelli Júnior (2009) acerca de Azeredo Coutinho, assim se expressa: 

Foi um intelectual destacado, que escreveu uma série de estudos em 

economia voltados para o Brasil. Em pedagogia, colocou o Seminário de 

Olinda sob as normas do livro O verdadeiro método de estudar, do Padre 

Luiz Antonio Verney, que por sua vez foi inspirado no filósofo inglês John 

Locke (1632-1704). É interessante notar que John Locke, ao falar da 

educação do gentleman, insistiu que este deveria abandonar uma educação 

que priorizasse, nesta ordem, a eloquência, a virtude e a sabedoria, em favor 

de uma educação que priorizasse, nesta ordem, a virtude, a sabedoria, a 

educação e o conhecimento. Com isto, Locke se posicionou claramente 

                                                 
14

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA. A reforma pombalina do estudo das ciências. Disponível em: 

https://www.uc.pt/org/historia_ciencia_na_uc/Textos/cienciasexactas/areformapombalina 
15

 Estatutos do Recolhimento de Nossa senhora da Glória, educandário para moças fundado em Recife, e do 

Seminário Episcopal de Nossa Senhora da Graça, conhecido posteriormente, como o Seminário de Olinda. 

(SAVIANI, 2013, p. 110). 
16

 Ano da publicação da obra. 
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contra certo tipo de humanismo vigente, mais afeito à ‘cultura de verniz’ que 

à utilidade. (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2009, p. 28). (grifo do autor). 

Primeiras tentativas de organização da educação pública  

Importante destacar que Azeredo entendia o Seminário de Olinda “como elemento 

de estratégia de reativação da força material do reino português, que deveria permanecer 

unificado sob o comando de um déspota esclarecido.” (SAVIANI, 2013, p. 113). 

Entretanto, o Seminário formou adeptos à república, sendo inclusive, o centro da revolução 

dos padres (1817), também conhecida como revolução pernambucana, que buscava a 

independência do Brasil de Portugal, a implantação de um regime republicano e a 

elaboração de uma constituição.  

Mesmo diante de divergências, as orientações de Azeredo vigoraram até 1836, 

sendo substituídas por “novos estatutos que direcionaram a instituição exclusivamente à 

formação teológica e ao cultivo da religiosidade.” (SAVIANI, 2013, p. 113). No que tange 

às reformas pombalinas, estas “se contrapõem ao predomínio das ideias religiosas e, com 

base nas ideias laicas inspiradas no iluminismo, instituem o privilégio do Estado em matéria 

de instrução.” (SAVIANI, 2013, p. 114).  

Em 1822, data importante para o País, ocorreu a Proclamação da Independência, 

sendo que “No discurso de inauguração e instalação dos trabalhos da Assembleia 

Constituinte, em 3 de maio de 1823, o imperador destacou a necessidade de uma legislação 

especial sobre a Instrução Pública. ” (SAVIANI, 2013, p. 119). Importantíssimo destacar que 

já em 1822 havia uma preocupação com “a organização de um sistema de escolas públicas, 

segundo um plano comum a ser implementado em todo o território do novo Estado.” 

(SAVIANI, 2013, p. 119). 

As escolas graduadas e o ideário do Iluminismo republicano  

No fim do Império e início da República foram delineados os primeiros traços de 

uma política educacional estatal, fruto do fortalecimento do Estado. 

Com base na primeira Constituição de 1824, em vigor dois anos após a 

Independência do Brasil, houve a substituição da proposta de uma política nacional de 

ensino pela regulamentação da instrução primária gratuita a todos os cidadãos e pela criação 

de colégios e Universidades a garantir o ensino dos elementos das ciências, belas artes e 



30 

 

artes. Destaca-se que a elaboração desta Constituição teve por referência as monarquias 

liberais europeias, em particular, a francesa. (VASCONCELOS, 2008). 

Em relação ao liberalismo, este se configurou marcado pelo desenvolvimento das 

ideias filosóficas presentes no contexto da modernidade na Europa. Notadamente, com os 

ideais da Revolução Francesa pode-se compreender que o liberalismo é um movimento que 

se destacou não só pelos ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, como também 

estabeleceu uma forte reação ao pensamento medieval ao implementar a doutrina 

contratualista. Do mesmo modo que o racionalismo e o empirismo abriram as portas para o 

desenvolvimento da ciência, a corrente liberal se destacou no desenvolvimento da política e 

da natureza humana, marcada pela valorização dos direitos naturais e do contratualismo 

apresentados por Hobbes, Locke e Rousseau. A discussão das ideias liberais no Brasil 

exerceu forte poder na Constituição de 1824. Em um primeiro momento, as ideias liberais 

de Locke marcaram a evolução do pensamento liberal brasileiro. (VASCONCELOS, 2008). 

 O Decreto n. 7147/1879 deve ser destacado, pois dispõe sobre a reforma do ensino 

primário e secundário no Município da Corte e o Superior em todo o Império. Nele foi 

estabelecido que “[...] é completamente livre o ensino primário e secundário no município da 

Corte e superior em todo o Império.” Foram até definidas as disciplinas constituintes do 

programa das escolas primárias. 

Apesar da criação de legislação preconizando a descentralização do ensino primário e 

secundário gratuito, esta não foi viabilizada por conta da inexistência de projetos políticos 

que pudessem garantir a sua implantação em todo o território brasileiro.  

A partir da Proclamação da República, em 1889, o Brasil constituiu-se em República 

Federativa. Outros decretos e/ou atos normativos surgiram tratando a educação, como o 

Decreto n.6, de 19 de novembro de 1889 ao estipular como “condição para o exercício da 

cidadania, a alfabetização das pessoas.” (Cury et al. (1997) e, por sua vez,  o  Decreto n.7, de 

20 de novembro de 1889, a garantir a “instrução pública em todos os graus”, entre outros. 

(CURY et al. 1997).  

Na Primeira República Brasileira - período que abarca desde a Proclamação da 

República, em 15 de novembro de 1889 até a Revolução de 1930 - o Brasil passou a ser 

nominado como Estados Unidos do Brasil, e teve sua segunda Constituição promulgada – a 

Constituição de 1891. 

Essa nova Constituição também tratou da questão do direito à educação. No entanto, 

mesmo com algumas mudanças estruturais do poder público, segundo Teixeira (1969, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1889
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_de_1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1891
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p.295), “o ensino apresentava-se deficiente e o sistema adequado à estagnação social 

necessária à manutenção dos privilégios existentes”. 

Passados trinta anos da Proclamação da República, ainda nos anos 1920, significativa 

parcela da população com mais de cinco anos ainda se encontrava analfabeta. Somente no 

período da Revolução de 30 é que a aconteceram proposições  mais incisivas para a 

reformulação do sistema público de educação, apesar de alguns esforço de períodos  

anteriores, em direção à organização do sistema educacional no país como um todo.  

(VIDAL, 2005). 

Regulamentação nacional do ensino e o ideário pedagógico renovador  

Significativo destacar que a Escola surgiu, no Brasil, como instância de realização do 

ideário liberal, organizando-se como sistema de ensino a partir do século XIX, apesar de 

existir desde o Brasil Colônia. A crença na escola redentora da humanidade, na visão do 

liberalismo, marcou a organização do sistema brasileiro, que se apresentou insuficiente e 

ineficiente. (LUCKESI, 1994). 

Há de se assinalar que o modelo econômico emergente da época passou a exigir do 

trabalhador o domínio da leitura e da escrita, mesmo que restritamente, ainda mais 

considerando que no período da Primeira República não foram concedidas oportunidade a 

todos cidadãos, no que concerne ao acesso à escolarização. (VIDAL, 2005). 

Em 1932 foi lançado o “Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova”, liderado por 

educadores que consideravam fundamental a educação como meio de intervenção e 

mudança da sociedade brasileira. Entre os educadores destacaram-se: Fernando Azevedo, 

Anísio Teixeira, Lourenço Filho. 

O movimento “escolanovista” - ocorrido em pleno período de mudanças no quadro 

político, em decorrência da Revolução de 1930 - reivindicava fundamentalmente a 

concretização de um projeto voltado à reformulação educacional do país. Entre os pontos 

estavam: uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. Outros quesitos também 

estavam na agenda do Manifesto: a formação de professores, a criação do Conselho 

Nacional de Educação, entre diversas reivindicações. Importante destacar, ainda neste 

período, que o Conselho Nacional de Educação teve sua criação com base no Decreto 

n.19.850, de 11 de abril de 1931, conforme citado no portal do Ministério da Educação
17

. 
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 Disponível em: www.portal.mec.gov.br 

http://www.portal.mec.gov.br/
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A partir da Constituição de 1934 passou-se a considerar como necessária a elaboração 

de um Plano Nacional de Educação – PNE, porém sem levantamento e estudo de dados sobre 

a realidade educacional brasileira.  O artigo 151 da referida Constituição preconizava a 

responsabilidade dos Estados na organização do sistema educacional em consonância com as 

diretrizes estabelecidas pela União.
18

 

Ressalta-se ainda, que o texto da Constituição de 1934 recebeu forte influência da 

Constituição Alemã, de 1919, sobretudo ao mencionar artigos na esfera dos direitos sociais, 

incluindo a educação como direito (art. 5º, art. 148, entre outros).  A questão da educação 

como direito e acesso a todos domiciliados no país é destacada no art.149:  

Art. 149 [...] direito de todos a ser ministrada pela família e pelos poderes 

públicos, cumprindo a estes proporcionar o acesso a brasileiros e 

estrangeiros domiciliados no país, de modo a possibilitar o desenvolvimento 

eficiente de valores da vida moral e econômica [...]. (BRASIL. Constituição 

de 1934, art.149). 

O movimento dos Pioneiros da Escola Nova influenciou na configuração de escola e 

do sistema escolar. Com a criação do Ministério da Educação e Saúde, em 1930, o ensino 

brasileiro sofreu reformulações em todos os graus, mediante os Decretos n.19851, n.19852 e 

n.19850. Por sua vez, o Decreto-lei n.19890, de 18 de abril de 1931 dispõe sobre a 

organização do ensino secundário. 

[...] A educação superior brasileira teve como um dos primeiros marcos 

estruturais de regulação legislativa,  o Decreto-lei n. 19.851, promulgado em 

11 de abril de 1931, na gestão de Francisco Campos à frente do Ministério 

da Educação e Saúde Pública. O decreto-lei recebeu a denominação 

“Estatuto das universidades brasileiras”. Na mesma data, foram baixados 

mais dois decretos-lei: o n. 19.850, que criava o Conselho Nacional de 

Educação - CNE, e o n. 19.852, que tratava da Organização da Universidade 

do Rio de Janeiro-URJ. (ROTHEN, 2008, p.143). 

Parte da legislação dos anos 30 foi incorporada pela Constituição de 1937. E, um dos 

diferenciais desta constituição dizia respeito ao ensino profissionalizante, incluindo a 

obrigação das indústrias de oferecerem escolas profissionalizantes de aprendizagem, na área 

de sua especialidade, com vistas a atender a crescente demanda do mercado. Evidenciava-se 

nesta época, crescimento da concepção tecnicista. 

Destaca-se, no entanto, que a Constituição de 1937, outorgada em 10 de novembro de 

1937, após o golpe de Estado, apresentava conteúdo “pretensamente” democrático e reduzida 
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 Disponível em: www2.camara.leg.br/plano-nacional-de-educacao/histórico.  
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autonomia. Manteve por meio do artigo 130, o princípio da obrigatoriedade e da gratuidade 

do ensino. 

A Constituição de 1946, promulgada em 18 de setembro de 1946, contemplou, de 

modo específico, alguns pontos de ordem social, como forma de enfrentar as condições 

advindas do Estado autoritário. Destacava-se, por exemplo, o artigo n. 166, no Título VI – Da 

Família, da Educação e da Cultura que assinala:  “a educação é direito de todos e será dada no 

lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana”. 

A Constituição de 1946, associada à reorganização da economia, no fim do Estado 

Novo, apontou mudanças políticas e econômicas com o intuito de consolidar um novo 

projeto social após a ditadura e o fim da Segunda Guerra Mundial. 

No que se refere à educação, basicamente duas tendências se polarizaram, além é claro, de 

outros interesses do mercado, no sentido de influenciar a elaboração da primeira LDB. 

Crise da pedagogia nova e articulação da pedagogia tecnicista   

Assim, na década de 1960, o sistema educacional brasileiro foi reorganizado pela 

Lei das Diretrizes e Bases da Educação n.4024, de dezembro de 1961. Essa legislação 

resultou de fortes embates entre os defensores da escola pública e os da escola privada, 

incluindo também outras questões de debates da sociedade. A Lei abriu caminhos para a 

privatização do ensino; apoiou interesses das classes economicamente privilegiadas, entre 

outros pontos. Conforme estipulado na LDB de 1961, foi elaborado, pelo então, Conselho 

Federal de Educação, o primeiro Plano Nacional de Educação – PNE
19

. 

Ressalta-se que, entre os anos de 1945 e 1960, passou-se a questionar incisivamente 

a tendência humanista moderna que, segundo Saviani (2013), resultou em forte articulação 

social direcionada à concepção tecnicista de educação, ligada a um projeto “econômico”e 

de “ modernização” do país. 

Contudo, por volta de 1968, paralelamente ao predomínio dessa tendência, emergiram 

críticas à concepção tecnicista e à política educacional vigente. As discordâncias foram 

sustentadas pelas teorias crítico - reprodutivistas. Essas teorias contribuíram para abalar a 

crença da educação como “redentora da humanidade” e como instância autônoma em relação 

à sociedade. 
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 PNE. Documento- referência da política educacional brasileira, para todos os níveis de governo, contempla um 

diagnóstico da educação no país e, a partir deste, apresenta princípios, diretrizes, prioridades, metas e estratégias 

de ação para enfrentamento dos problemas educacionais do país. Disponível em: www.portal.mec.gov.br 
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A Constituição de 1967 foi outorgada em 24 de janeiro de 1967 e elaborada pelo 

Congresso Nacional, a que o Ato Institucional n.4 atribuiu função de poder constituinte 

originário ("ilimitado e soberano"). O Congresso Nacional, transformado em Assembleia 

Nacional Constituinte e já com os membros da oposição afastados, elaborou, sob pressão dos 

militares, uma Carta Constitucional promulgada que buscou legalizar e institucionalizar 

ditadura.  A Constituição de 1967 foi alterada pelo Ato Institucional n.5, em 1968 e pela 

Emenda Constitucional n.1, de 1969. 

Confronto entre as pedagogias críticas e a pedagogia do capital humano, a concepção 

produtivista de educação  

A Lei n. 5692/71, promulgada em 11 de agosto de 1971 surgiu com o propósito de 

“[...] fixar as Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus”. Destaca-se, no entanto, que 

muitos dos elementos centrais dos discursos que tiveram início na década de 1960 

mantiveram-se e as críticas recaíram, sobretudo, quanto à falta de articulação dos níveis de 

ensino, separação dos ensinos clássico e científico e falta de um ensino mais 

profissionalizante que pudesse preparar mão- de- obra qualificada para o trabalho.  Tais 

discursos atrelavam-se à adoção de políticas educacionais, com forte apoio de capital 

estrangeiro, principalmente, com base nos acordos MEC/USAID – United States Agency for 

International Development, firmados nos anos 1960 com o ministério da educação brasileira, 

segundo Queirós (2014).  

Para tanto, foram estabelecidos convênios de assistência técnica e cooperação 

financeira à educação brasileira. Entre junho de 1964 e janeiro de 1968, período de maior 

intensidade nos acordos, foram firmados 12, abrangendo desde a educação primária (atual 

ensino fundamental) ao ensino superior. O último dos acordos firmados foi no ano de 1976, 

conforme Queirós (2014). Tais acordos inseriram-se num contexto histórico fortemente 

marcado pelo tecnicismo educacional da teoria do capital humano, com base na concepção 

de educação atrelada ao pressuposto do desenvolvimento econômico. Nesse contexto, a 

“ajuda externa para a educação tinha por objetivo fornecer as diretrizes políticas e técnicas 

para uma reorientação do sistema educacional brasileiro, à luz das necessidades do 

desenvolvimento capitalista internacional”.
20

 

                                                 
20

 MEC/USAID. Disponível em: http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_mec-

usaid%20.htm 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_mec-usaid%20.htm
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_mec-usaid%20.htm
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O que se quer enfatizar é que a organização da educação do país estava tomando novos 

rumos, com acentuada preocupação nos ensinos técnico e profissionalizante. Em relação ao 

Ensino Fundamental visava-se suprimir a barreira dos testes de admissão para o ginásio e uma 

ampliação de 4 para 8 anos, com preparo vocacional, de modo que os dois últimos anos do 

currículo fossem voltados para uma sondagem de aptidões. 

No rol das justificativas pela opção da Reforma educacional encontrava-se, em 

especial, ao menos no discurso, a preocupação com um ensino mais articulado e integral de 

forma a torná-lo atrelado às necessidades da sociedade da época. 

A função da Escola do 1º grau estava embasada em uma concepção de que a 

educação desse respaldo a um ensino produtivo, que se integrasse ao desenvolvimento 

tecnológico e científico do país e que tornasse a pessoa capaz de articular o ensino básico 

recebido com os anseios do mercado de trabalho, conforme assinalado por Queirós (2014).  

Assim, segundo o artigo 4º da LDB n. 5692/71 haveria um núcleo comum obrigatório em 

âmbito nacional, “e uma parte diversificada para atender às reais necessidades, às 

peculiaridades locais, aos planos de estabelecimentos e às diferenças individuais dos 

alunos.” (BRASIL. LDB n. 5692, 1971).  

O núcleo comum do ensino de 1º grau, portanto, foi estruturado com a inserção das 

seguintes disciplinas - relação esta que inclui a Educação Física: Comunicação e Expressão - 

Língua Portuguesa; Estudos Sociais - Geografia, História Organização Social e Política 

Brasileira; Ciências - Matemática Ciências Físicas e Biológicas; Educação Física; Educação 

Artística; Educação Moral e Cívica; Programas de Saúde e Ensino Religioso (nas escolas 

oficiais e de matrícula facultativa).  

 Especificamente sobre a Educação Física, Castellani Filho (2013) nos explica que: 

Teve ela – dada a contundente presença tecnicista nas Leis n. 5.540/68 e 

5692/71 – reforçando o seu caráter instrumental, caráter esse que, num 

primeiro instante, veio a configurar-se no zelar, enfaticamente, pela 

preparação, recuperação e manutenção da força de trabalho, buscando, com 

esse proceder, assegurar ao ímpeto desenvolvimentista então em voga mão 

de obra fisicamente adestrada e capacitada. Esse caráter instrumental 

evidencia-se ainda mais quando o Decreto n. 69.450/71, em seu artigo 1º, 

refere-se a ela como sendo ‘[...] ATIVIDADE que, por seus meios, processos 

e técnicas, desenvolve e aprimora forças física, morais, cívicas, psíquicas e 

sociais do educando (constituindo-se em) um dos fatores básicos para a 

conquista das finalidades da Educação Nacional[...]’. “O termo ATIVIDADE,  

empregado no texto legal tem a sua definição expressa formalmente no 

Parecer n. 853, de 12 de novembro de 1971, do Conselho Federal de 

Educação, CFE, e na Resolução n. 8, de 1º de dezembro do mesmo ano e 

daquele mesmo Conselho, ganhando a conotação de um fazer prático não 
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significativo de uma reflexão teórica”. (CASTELLANI FILHO, 2013, p. 83 

e 84). 

 Destaca-se que a Educação Física no contexto escolar esteve associada à teoria da 

economia da educação. 

Cenário Educacional Pós-Constituição Federal de 1988 

A Constituição Federal de 1988, alcunhada de “Constituição Cidadã”, marcou a 

transição de um Estado autoritário (1964 – 1985) para um Estado democrático de direito.  

O Estado autoritário tinha como características: força excessiva do Poder Executivo 

frente aos Poderes Legislativo e Judiciário; controle da sociedade civil pelo Estado, 

mediante torturas físicas e psicológicas; e, principalmente, constituía-se em freio ao 

fortalecimento democrático que ganhava força nas décadas de 1950 e 1960, com as lutas 

pelas reformas de base nos planos agrário, financeiro, urbano, administrativo e 

universitário. Tais medidas buscavam tanto um fortalecimento do Estado na área 

econômica, como o controle dos investimentos oriundos de outros países no Brasil. 

O Golpe de 64 gerou resistências na busca de justiça social e respeito aos 

fundamentos essenciais da democracia, mediante a necessidade de se construir um país com 

menos desigualdade social. Como todo golpe de estado, há patrocinadores. O golpe de 1964 

foi apoiado pelos militares, Estados Unidos, empresários, alguns veículos de comunicação e 

alguns setores da sociedade. Um dos movimentos de apoio foi a Marcha da Família
21

 com 

Deus e pela Liberdade realizada em São Paulo (Praça da Sé), no dia 19 de março de 1964, 

dia de São José, padroeiro da família, exatos doze dias antes do Golpe.  

Apesar de inúmeros percalços sofridos pela sociedade brasileira durante os governos 

dos militares, estes não conseguiram impedir a reabertura política que culminou na 

promulgação da Constituição Federal, em 1988. Esta Carta Magna proporcionou à 

sociedade brasileira sonhar com um país melhor, tendo como valores de referência a 

cidadania e a dignidade da pessoa humana.  

Não por acaso, a Carta Magna foi alcunhada de “Constituição Cidadã”, ao atribuir a 

intenção de construir e garantir uma sociedade mais democrática, conforme previsto no 

enunciado do inciso I do artigo 3º, que trata dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, da CF/88, assim expresso:  

                                                 
21

 A participação da sociedade paulistana foi importante para a ascensão dos Governos Militares instalados no 

Brasil a partir de 1964, da década de 1970 e meados da década de 1980. 
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Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL. Constituição da 

República Federativa do Brasil, 1988). 

No que tange à educação, a Lei Maior do País de 88 nos presenteou com um enorme 

avanço, qual seja: declará-la como um direito público subjetivo, conforme prescreve o §1° 

do artigo 208 “O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo”.  

Assegurar a educação, como um direito público subjetivo, significa garantir o acesso 

a um serviço público fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, solidária. 

Assim, permite ao cidadão reivindicar, por meio de “remédios” Constitucionais: mandado 

de segurança coletivo
22

, o mandado de injunção
23

 e a ação civil pública
24

, o ensino 

obrigatório a ser exigido do Estado. 

O artigo 205 é outro importante destaque dado à educação na CF/88: 

Art.205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento das pessoas, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. (BRASIL. Constituição da República 

Federativa do Brasil, 1988, art.205). 

Por sua vez, artigo 6º, da CF/1988 estabelece a educação como o primeiro direito 

social: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 

a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Nota-se o tratamento dado à 

educação como um bem público.  

                                                 
22

 CF/88, art. 5º, LXIX: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoas jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; combinado com LXX: o 

mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso 

Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento 

há pelo menos um anos, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. (BRASIL.Constituição 

Federal, 1988). 
23

 CF/88, art. 5º, LXIX: Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne 

inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania. (BRASIL. Constituição Federal,1988). 
24

 CF/88, art. 129, III: São funções institucionais do Ministério Público: [...] – promover o inquérito civil e a ação 

civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos. (BRASIL. Constituição Federal, 1988). 
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[...] Este reconhecimento positivado, dentro de um Estado Democrático de 

Direito, tem atrás de si um longo caminho percorrido. Da instrução própria 

das primeiras letras no Império, reservada apenas aos cidadãos, ao ensino 

primário de quatro anos nos estados da Velha República, do ensino primário 

obrigatório e gratuito na Constituição de 1934 à sua extensão para oito anos 

em 1967, derrubando a barreira dos exames de admissão, chegamos ao 

direito público subjetivo e ao novo conceito de “educação básica”. (CURY, 

2008, p. 295). 

Após a promulgação da CF/88, outros documentos importantes surgiram no país 

tratando da Educação. Entre eles, destaca-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

Lei n.8.069/1990, que, além de expressar inúmeros avanços à proteção da criança e do 

adolescente, também reforça, na íntegra, o caput do artigo 205, da CF/88, assim como o 

tratamento dado à educação como direito público subjetivo, conforme o § 1°, artigo 54. O 

ECA, além de reforçar conquistas significativas relacionadas à educação, também se 

preocupou em resguardar direitos das crianças e adolescentes, como não podia ser diferente, 

conforme prescreve os artigos 16, 17, 18,18-A e 18-B, do Capítulo II, que trata do direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade.  

Oito anos após a promulgação da Carta Magna foi publicada a Lei9394/96 que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB), e assinala como avanço a 

delimitação do termo “Educação Básica” em nosso ordenamento jurídico, sendo esta 

estruturada por etapas e modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. Mais significativo ainda, foi a atenção dada aos grupos sociais que 

historicamente em nosso País foram deixados às margens, como relata Cury (2008): 

A educação básica, por ser um momento privilegiado em que a igualdade 

cruza com a equidade, tomou a si a formalização legal do atendimento a 

determinados grupos sociais, como as pessoas portadoras de necessidades 

educacionais especiais, como os afrodescendentes, que devem ser sujeitos de 

uma desconstrução de estereótipos, preconceitos e discriminações, tanto pelo 

papel socializador da escola quanto pelo seu papel de transmissão de 

conhecimentos científicos, verazes e significativos. [...] Já os jovens adultos 

que não tiveram oportunidade de se escolarizar na idade própria podem e 

devem ser sujeitos de um modelo pedagógico próprio e apoiados com 

recursos que os façam recomeçar sua escolaridade sem a sombra de um novo 

fracasso [...]. As comunidades indígenas também devem ser sujeitos de um 

modelo próprio de escola, guarnecido por recursos e respeito à sua 

identidade cultural peculiar. (CURY, 2008, p. 300 - 301). 

Aos excluídos, lembrado por Cury, juntam-se: os imigrantes, os refugiados e todos 

aqueles que, de alguma forma, não têm por parte do Estado a garantia de seus Direitos 

fundamentais.  
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Educação no século XXI – novos marcos legais 

Em período histórico mais recente foi promulgada a Lei n. 010172/2001 aprovando 

o Plano Nacional de Educação (PNE).  Foi estabelecida com o objetivo de cumprir o que 

rezava o artigo 214
25

 da CF/88: “A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 

duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos 

níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam à [...]”.  

A análise realizada por Dourado (2010), sobre o PNE (2001-2010), destaca novos 

marcos nos processos de organização da educação brasileira. Assim explicita:  

[...] é fundamental ressaltar que a aprovação do PNE suscitou, 

paradoxalmente, novos marcos para os processos de organização e gestão da 

educação nacional. A este respeito, a CONAE, ao dar centralidade à 

construção do novo PNE como política de Estado, sinaliza a importância e, 

ao mesmo tempo, revela a necessidade histórica de superação dos atuais 

limites do plano vigente, no que concerne à sua proposição e materialização 

(DOURADO, 2010, p. 694). 

Em 2003, o avanço no que se refere aos documentos legais, firmou-se com a 

deliberação do Estatuto do Idoso, Lei n. 10741/2003. Em seu artigo 2º encontra-se a 

menção dos direitos fundamentais: “Art.2º - O idoso goza de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana”. Combinado com o caput do artigo 21 legaliza o direito à 

educação: “O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, 

adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele 

destinados.” (BRASIL. Constituição Federal, 1988, art.21). 

A sociedade deve criar oportunidades para que, permanentemente, as 

pessoas idosas possam aprender a ressignificar sua existência, jamais 

admitindo a possibilidade da indiferença em suas ações e relações com o 

outro. Motivados por novas aprendizagens, os idosos se capacitarão para 

reforçar e adquirir competências necessárias para recusara indiferença e a 

apatia, de modo a agir, reagir, divergir, participar, lutar por mudanças. 

(SILVEIRA, 2009,p.14). 

 Compreender a educação como um bem, um direito que acompanha o ser humano 

por toda vida, inclusive na fase da velhice representa, de fato, grande avanço ao admitir as 
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 O art. 214, da CF/88 foi alterado pela Emenda Constitucional n. 59, de 2009, recebendo a seguinte redação: “ 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema 

nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. [...].” 

(BRASIL.Constituição Federal, 1988). 
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características demográficas da população brasileira relacionadas à realidade da extensão da 

longevidade humana. 

No ano de 2010, o Conselho Nacional de Educação - CNE, por meio da Resolução 

n. 4, de 13 de julho de 2010, definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica, devendo estas, obrigatoriamente, serem observadas em planejamentos de 

escolas públicas e privadas, assim como na elaboração de sistemas de ensino. No que tange 

ao conceito base, Cury (2008) expõe: 

[...] como a todo conceito corresponde um termo, vê-se que, 

etimologicamente, ‘base’, onde procede a expressão ‘básica’, confirma esta 

acepção de conceitos e etapas conjugadas sob um só todo. ‘Base’ provém do 

grego basis, eóse corresponde, ao mesmo tempo, a um substantivo: pedestal, 

fundação, e a um verbo: andar, pôr em marcha, avançar. (CURY, 2008, p. 

294). 

Após as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais ocorreu grande esforço para a 

aprovação do segundo PNE (Lei n. 13.005/2014). Este é fruto de amplo debate envolvendo 

diversos setores sociais e do poder público no estabelecimento de objetivos e metas para o 

ensino infantil, básico e superior, em conformidade ao previsto na Carta Magna de 88, mais 

precisamente no artigo 214:  

Art. 214. A lei estabelecerá o Plano nacional de educação, de duração 

decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 

regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 

em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas 

dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:  

I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento 

escolar;III - melhoria da qualidade do ensino;IV - formação para o 

trabalho;V - promoção humanística, científica e tecnológica do País; VI - 

estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do produto interno bruto. (BRASIL. Constituição Federal, 

1988, art.214). 

É patente que a CF/88 atribuiu ao PNE a responsabilidade de articular o sistema 

nacional de educação, em consonância com o inciso I, do artigo 9º, da Lei n. 9394/96 – que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional: 

Art. 9º - A União incumbir-se-á de: I – elaborar o Plano Nacional de 

Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios. (BRASIL. Lei n.9394/ 1996).   

O referido Plano contém 10 (dez) diretrizes, 20 (vinte) metas e inúmeras estratégias 
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que devem ser observadas para que os objetivos sejam cumpridos até 2024. Todavia, 

algumas barreiras e dificuldades referentes a esse prazo podem ser identificadas. Entre elas, 

encontra-se a atual crise político-econômica, principalmente, do Poder Executivo Federal, e 

a situação do Fundo Social do Pré-Sal, que destinaria uma parcela da participação no 

resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, assim 

como a prescrição de outros recursos para cumprimento do inciso VI, do artigo 214, da 

Constituição Federal de 1988. 

Nesse sentido, consoante aos marcos legais anteriores, o PNE afirma a importância 

de uma Base Nacional Comum Curricular para o Brasil, com o foco na aprendizagem como 

estratégia para fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades 

(Meta 7), referindo-se a direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Em 2017, 

com a alteração da LDB por força da Lei n. 13.415/2017, a legislação brasileira passou a 

utilizar concomitantemente duas nomenclaturas para se referir às finalidades da educação:  

Art. 35. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de 

aprendizagem, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas 

seguintes áreas do conhecimento [...]  

Art. 36. § 1º A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas 

competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos 

em cada sistema de ensino. (BRASIL.Lei n.13415/ 2017,art.35). 

A opção por esse capítulo deve-se à importância do contexto histórico da Educação 

e da Educação Física no processo de compreensão, em maior amplitude, dos movimentos e 

das intenções das políticas públicas quando associadas às constituições brasileiras.   

Nos capítulos que seguem, a temática Base Nacional Comum Curricular e sua 

relação ao componente Educação Física é apresentada com mais detalhes e, por 

decorrência, aprofundada em suas peculiaridades. 
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CAPÍTULO 2 

CURRÍCULO: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO ESCOLAR 

O presente capítulo aborda o conceito de currículo, destacando inicialmente, a sua 

fundamentação teórica; focaliza a seguir, a teoria curricular tradicional nas vertentes 

tecnocrática e progressivista. Na sequência, trata da teoria curricular crítica e teorias 

curriculares de Educação Física. As análises se ancoram em estudiosos representativos 

nessas temáticas, como: Paulo Freire, Michael Apple, Demerval Saviani, Vera Candau, 

Antonio Flávio Moreira,Tomaz Tadeu da Silva, Alice Casemiro Lopes, Elizabeth Macedo, 

Marcos Garcia Neira, Valter Bracht, e Jocimar Daolio, entre outros. 

Cabe destacar preliminarmente que o currículo se constitui referência central no 

desenvolvimento de práticas educativas. A discussão sobre esse campo vem se tornando 

interesse crescente junto a várias instâncias como: a escola, a academia, a família, entre 

outras. Uma das razões, além da relevância de ordem pedagógica, social e política, diz 

respeito ao aumento e à diversidade do contingente que demanda, em especial, por 

formação escolar, sobretudo nas últimas décadas.  

Questões relevantes vêm impondo discussões na área da educação como: O que 

deve ser ensinado na escola? Concebe-se debater em sala de aula temas como: gênero, 

drogas? Qual o tempo de permanência dos alunos em ambiente escolar? Preocupações 

como essas decorrem de indicativos relacionados ao aumento do acesso ao sistema escolar, 

principalmente nos últimos trinta anos, fazendo despertar uma atenção maior da sociedade 

brasileira para com a educação expressa no âmbito da sociedade política e civil.  

Entretanto, ao analisar o currículo com profundidade e cientificidade, percebe-se 

que sua dimensão é muito maior que o significado presente nas discussões rotineiras. Tal 

afirmação é constatada quando se concebe currículo como prática social histórica, 

indissociavelmente ligada à cultura. Caracteriza-se como um componente temporal, 

dinâmico, gerador de mudanças, de acordo com as intenções daqueles que o elaboram, a 

influir na constituição de identidades, concepções de mundo e, principalmente, nas disputas 

de poder. Moreira e Silva (2013) sintetizam essas ideias salientando que:  

[...] o currículo é considerado um artefato social e cultural. Isso significa que 

ele é colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua 

história, de sua produção contextual. O currículo não é um elemento 

inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social. O 

currículo está implicado em relações de poder, o currículo transmite visões 
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sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades individuais 

e sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendental e 

atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas específicas e 

contingentes de organização da sociedade e da educação. (MOREIRA; 

SILVA, 2013, p.13-14). 

Assim, tendo em vista as diversas dimensões que abrangem o currículo, defini-lo 

também não se torna tarefa fácil. Portanto, admite-se que a complexidade do conceito de 

currículo é uma de suas características mais expressivas, assim como a possibilidade de seu 

entendimento relacionado aos procedimentos de inclusão e exclusão de conhecimentos 

disponíveis no acervo cultural no qual está inserido. Sobre esses aspectos, Silva (2007) 

considera que o currículo, 

[...] sempre é o resultado de uma seleção: de um universo mais amplo de 

conhecimentos e saberes; seleciona-se aquela parte que vai constituir, 

precisamente, o currículo. As teorias do currículo, tendo decidido quais 

conhecimentos devem ser selecionados, buscam justificar por que “esses 

conhecimentos” e não “aqueles” devem ser selecionados. (SILVA, 2007, 

p.15).  

Tendo como apoio a etimologia da palavra, currículo pode ser compreendido como 

um caminho a ser seguido, correspondendo a uma orientação que indica um trajeto para se 

chegar ao lugar desejado, o qual pode ser uma estrada, uma rua, uma vereda. Independente 

da escolha, seguir a direção implica estar em constante movimento, jamais estático: 

Muitos de nós nos perdemos no meio do caminho, mas o caminho – currere-

não é uma rodovia interestadual. Se estivermos de fato em uma estrada 

engarrafada, é menos provável que possamos encontrar nosso próprio 

caminho. Pensar na vida como uma jornada requer movimento, encontrar 

obstáculos assim como surpresas agradáveis, permanecer vigilante, aceitar 

nosso destino, guiarmo-nos nesse sentido, seguir nosso senso de orientação, 

ora tomando um rumo, ora outro. Saber para onde ir em seguida requer 

aquele salto de fé que costumávamos associar à teologia, mas que continua, 

ainda hoje, em um mundo onde não existe nada além de história. Podemos 

ainda não ter certeza de qual atitude tomar em seguida, mas precisamos nos 

mover, conforme somos carregados pelo tempo. (PINAR, 2016, p.177). 

Com a intenção de delimitar o conceito de currículo, Moreira e Candau (2007) 

restringem o termo às atividades organizadas por instituições escolares com intenções 

educativas. Por consequência, referem-se única e exclusivamente à escola, mesmo 

entendendo que há outros espaços em que esforços pedagógicos ocorrem, como é o caso, 

dos meios de comunicação de massa, dos movimentos sociais organizados, igrejas, 

sindicatos, partidos, empresas, etc.  
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Ainda que se delimite a análise do currículo às instituições escolares, as concepções 

de currículo são muitas. Silva (2007) contribui para o entendimento dessa questão central:  

[...] aquilo que o currículo é depende precisamente da forma como ele é 

definido pelos diferentes autores e teorias. Uma definição não nos revela o 

que ele é, essencialmente, o currículo: uma definição nos revela o que uma 

determinada teoria pensa o que o currículo é. (SILVA, 2007, p. 14).  

Por certo, uma das tarefas dos especialistas em currículo não é precipuamente a 

busca por uma visão conceitual “acabada”, mas sim, por uma sinalização de quais 

conhecimentos devem ser ensinados aos alunos, segundo Silva (2007). 

Salienta-se também que ao se definir o que os alunos devem aprender implicado está 

em descartar uma parcela do conhecimento produzido pelo homem, ao mesmo tempo que 

optar por determinadas produções, entre as quais consideradas “mais valiosas”.  

No que se refere ao valor do conhecimento, Pinar (2016) nos esclarece que:  

A questão-chave sobre currículo – que conhecimento vale mais? – é animada 

pela ética, história e política. Como tal, é uma questão corrente, pois a 

proximidade do momento histórico, a particularidade do local e a 

singularidade da própria individualidade da pessoa se torna articulada por 

meio da matéria – história, poesia, ciência, tecnologia – que se estuda e se 

ensina. (PINAR, 2016, p. 217). (grifo do autor). 

Portanto, toda discussão sobre a seleção e a legitimação de determinados 

conhecimentos em detrimento de outros, por decorrência, tem subentendida uma concepção 

de prática educativa em conformidade a uma visão conceitua curricular e de seus 

componentes, como: conteúdos, disciplina escolar, ou organização disciplinar
26

. 

Vale lembrar que escolhas e intenções atrelam-se a determinadas prioridades como, 

por exemplo, a seleção de conhecimentos considerados mais valiosos que outros. Dessa 

forma, o currículo, pode ser caracterizado como um campo de disputas, fruto de 

representações de diversas instituições sociais, uma vez que, segundo Apple (2013): 

A educação está intimamente ligada à política da cultura. O currículo nunca 

é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum modo aparece 

nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de uma 
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 Para Lopes e Macedo (2011, p. 107), a organização disciplinar é “uma tecnologia de organização e controle de 

saberes, sujeitos, espaços e tempos em uma escola. Trata-se de uma sistemática de organização do trabalho 

pedagógico que se expressa em um quadro de horário, no qual temos um professor designado para uma turma, 

em um dado horário e em determinado espaço, para ministrar um conjunto de conteúdos previamente definidos 

no currículo. Esses conteúdos são submetidos a um sistema de avaliação, sob responsabilidade do professor da 

turma”. 
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tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo 

acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e 

concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam 

um povo. (APPLE, 2013, p.71). (grifo do autor). 

Todas essas tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas na 

arena do currículo “não são em vão”. Seguramente, os currículos são determinantes em 

“amoldar sujeitos” para que esses desempenhem, no futuro, papéis específicos na 

sociedade. Sendo assim, nesse campo, antes da disputa sobre quais conhecimentos são mais 

valiosos, ou mais importantes, define-se que indivíduo se deseja formar: 

Nas teorias do currículo, entretanto, a pergunta “o quê”? nunca está separada 

de uma outra importante pergunta: “o que eles devem ou elas devem ser?” 

ou, melhor, “o que eles e elas devem se tornar?”, Afinal, um currículo busca 

precisamente modificar as pessoas que vão “seguir” aquele currículo. Na 

verdade, de alguma forma, essa pergunta precede à pergunta “o quê?”, na 

medida em que as teorias do currículo deduzem o tipo de conhecimento 

considerado importante justamente a partir de descrições sobre o tipo de 

pessoa que elas consideram ideal. Qual é o tipo de ser humano desejável 

para um determinado tipo de sociedade? Será a pessoa racional e lustrada do 

ideal humanista de educação? Será a pessoa otimizadora e competitiva dos 

atuais modelos neoliberais de educação? Será a pessoa ajustada aos ideais de 

cidadania do moderno estado-nação? Será a pessoa desconfiada e crítica dos 

arranjos sociais existentes preconizada nas teorias educacionais críticas? A 

cada um desses “modelos” de ser humano corresponderá um tipo de 

conhecimento, um tipo de currículo. (SILVA, 2007, p.15).  

 Ao compreender que o currículo influi na formação de “um tipo de sujeito”, admite-se 

por consequência, que há abertura para outras configurações.   

Dessa forma, ressalta - se o currículo como um dos principais componentes sociais a 

contribuir na formação da identidade dos sujeitos. Isto porque o acesso a determinados 

textos, saberes, concepções de mundo, entre tantos quesitos, representa em forças 

fundamentais na constituição de cada pessoa enquanto cidadão e ator no espaço social.   

Silva (2007) se reporta a essa questão afirmando que: 

No fundo das teorias do currículo está, pois, uma questão de “identidade” ou 

de “subjetividade”. Se quisermos recorrer à etimologia da palavra 

“currículo”, que vem do latim curriculum, “pista de corrida”, podemos dizer 

que no curso dessa “corrida” que é o currículo acabamos por nos tornar o 

que somos. Nas discussões cotidianas, quando pensamos em currículo 

pensamos apenas em conhecimento, esquecendo-nos de que o conhecimento 

que constitui o currículo está inextricavelmente, centralmente, vitalmente, 

envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: na nossa 

identidade, na nossa subjetividade. Talvez possamos dizer que, além de uma 

questão de conhecimento, o currículo é também uma questão de identidade. 
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É sobre essa questão, pois, que se concentram também as teorias do 

currículo. (SILVA, 2007, p.15). (grifo do autor)  

As reflexões expressas anteriormente remetem a um dos temas polêmicos e visíveis 

no processo de elaboração da Base Nacional Comum, qual seja, caracterizá-la como um 

currículo.  

Considerando questionamentos de renomados pesquisadores entende-se que não se 

trata de sinônimos (“base nacional curricular” e “currículo”), mas de componente 

importante como orientação formalmente reconhecida para os sistemas de ensino e 

unidades escolares.  O próprio documento oficial demarca que não se trata de um currículo, 

entretanto, a Associação Brasileira de Currículo (ABdC) faz um questionamento pertinente: 

[...] a Base se intitula Comum e Curricular. Ao negar sua condição de 

currículo o faz reduzindo-o a uma questão de ordenamento e 

sequenciamento de conteúdos, o que traz ao conceito de currículo feições e 

arranjos materiais/procedimentais que se coadunam com uma lógica 

tecnicista. Se não é currículo, é o que? Somente listagem de conteúdos 

definidos como essenciais? (ABdC,2017, p.3). 

Em relação à indagação da ABdC, acerca da identificação da BNCC como currículo 

ou listagem de conteúdos, a discussão carece de atenção rigorosa, considerando reflexões 

desenvolvidas por Paulo Freire relativas aos sujeitos e articulações presentes no ato de 

educar: 

[...] O problema fundamental, de natureza política e tocado por tintas 

ideológicas, é saber quem escolhe os conteúdos, a favor de que, contra quê. 

Qual o papel que cabe aos educandos na organização programática dos 

conteúdos; qual o papel, em níveis diferentes, daqueles e daquelas que, nas 

bases, cozinheiras, zeladores, vigias, se acham envolvidos na prática 

educativa da escola; qual o papel das famílias, das organizações sociais, da 

comunidade local? (FREIRE, 2013 [recurso digital]). 

Essas ponderações iniciais, a serem ampliadas posteriormente, permitem destacar 

que quando se pensa em currículo, não se pode ignorar as desigualdades sociais que 

retratam a miséria na fartura, as discriminações de ordem étnico-racial, religiosa, de gênero 

e outras, presentes na sociedade contemporânea.  

Ao admitir a existência dos dilemas, inicialmente delineados, relativos à temática 

desta pesquisa, constata-se a importância das políticas educacionais, práticas educativas e 

seus alicerces curriculares, o que demanda estudo sobre as teorias de currículo. Nesta 

direção foram incluídas no presente capítulo sistematizações sobre a teoria curricular 
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tradicional e crítica, tendo como desdobramento, a finalidade de caracterizar as teorias 

curriculares da Educação Física.  

2.1. A Teoria Curricular Tradicional 

Trajetórias históricas indicam que as discussões sobre as concepções de currículo 

vêm de longa data, haja vista o lançamento do livro The child and the currriculum (1902)
27

, 

do estadunidense John Dewey. A obra surgiu com o objetivo de contribuir na constituição 

de uma sociedade mais democrática, com participação efetiva dos professores na 

construção de uma nova ordem social. Os escritos de Dewey já apontavam preocupação 

“[...] com o desenvolvimento de uma comunidade democrática num país que parecia 

encontrar-se em risco de perder o seu compasso moral e espiritual.” (TEITELBAUM; 

APPLE, 2001, p. 197). 

Dewey foi o maior representante de uma linha da teoria tradicional chamada 

“progressivismo” que, entre outros objetivos, buscava a formação de sujeitos engajados em 

construir uma sociedade menos desigual. Lopes e Macedo (2011) esclarecem que:  

[...] para os progressistas, a educação se caracteriza como meio de diminuir 

as desigualdades sociais geradas pela sociedade urbana industrial e tem por 

objetivo a construção de uma sociedade harmônica e democrática. 

Reconhecem, no entanto, em níveis diferenciados, dependendo dos autores, 

que a distribuição desigual do poder na sociedade não é um fenômeno 

natural, mas uma construção social passível de mudança pela ação humana. 

A educação poderia, portanto, ser um instrumento para formar indivíduos 

capazes de atuar na busca dessas mudanças. (LOPES; MACEDO, 2011, p. 

23). 

Dewey apontava a necessidade de respeitar os interesses de cada aluno, bem como 

suas experiências. Para tanto, Lopes e Macedo (2011) explicam que na visão de Dewey, o 

foco central do currículo deve estar na:  

[...] resolução de problemas sociais. O ambiente escolar é organizado de 

modo a que a criança se depare com uma série de problemas, também 

presentes na sociedade, criando oportunidades para ela agir de forma 

democrática e cooperativa. As atividades curriculares e os problemas são 

apresentados às crianças para que elas, em um mesmo processo, adquiram 

habilidade e estimulem sua criatividade. O currículo compreende três 

núcleos: as ocupações sociais, os estudos naturais e a língua. Os conteúdos – 

assuntos que se relacionam a problemas de saúde, cidadania e meios de 

comunicação – deixam de ser o foco da formulação curricular, tornando-se 
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 Ano da publicação da obra nos Estados Unidos da América. 
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uma fonte através da qual os alunos podem resolver os problemas que o 

social lhe coloca. (LOPES; MACEDO, 2011, p.23 - 24).  

Destaca-se que a obra de Dewey foi significativa para o escolanovismo. A partir da 

realidade americana dos anos de 1930, John Dewey escreveu suas obras, todas elas 

centradas na busca por uma nova organização social que tinha como eixo, a democracia. 

Para Dewey (1959, p.212) citado em Verástegui (2012), a democracia é a condição 

para que a educação promova o aprimoramento da vida social e humana; respeitando a 

pluralidade e, ao mesmo tempo, procurando interesses comuns. [...].   

 Nesse projeto vários segmentos necessitavam estar incluídos, dentre eles, a escola, 

enquanto instância a ser conectada às rápidas mudanças pelas quais o mundo passava. 

Paralelamente a este período, no Brasil - apesar de diferenças da realidade 

americana em relação à brasileira - havia forte apelo ao processo de industrialização e de 

urbanização. Nesse sentido, as transformações por modernização de que o país necessitava 

deveriam envolver além dos setores produtivos e a elite brasileira, a população em geral, 

sobretudo quanto à mudança da forma de pensar e de estar neste ambiente. Daí porque a 

escola passou a ser ressaltada como espaço fomentador da ideia de mudança - uma escola 

transformada, uma educação nova para tempos novos. O manifesto dos Pioneiros da 

Educação de 1932 retratava a importância da mudança e da democracia para o país alcançar 

outros estágios do desenvolvimento social. 

[...] a concepção deweyana de movimento – entendida como sinônimo de 

mundo em mudança – desempenhou papel relevante no pensamento 

educacional renovador brasileiro naquelas décadas. [...] na proposta 

deweyana, a filosofia é uma reflexão sobre a experiência dos homens no 

mundo real. [...] A sociedade almejada por Dewey é a democracia, um modo 

de vida cooperativo em que todas as definições advém de consensos obtidos 

mediante livre e aberta participação. A democracia pode ser alcançada 

somente por intermédio da reconstrução moral se os conhecimentos e 

métodos da ciência puderem contribuir para tanto. [...]. A educação escolar 

integra-se a esse projeto de reconstrução. (CUNHA, 2001). 

Assim, para John Dewey a escola não poderia ser uma preparação para a vida, mas 

sim, a própria vida. Vida entendida como vida-experiência a propiciar a reconstrução 

permanente da aprendizagem. Esse movimento uma vez democratizado implicaria em 

igualar oportunidades a todos. Esta sim seria a função da escola. 

Os princípios de Dewey estão na base das reformas educacionais ocorridas 

nos anos 1920, no Brasil, levadas a cabo por educadores conhecidos como 

escolanovistas. Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, por exemplo, foram 
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responsáveis pelas reformas ocorridas na Bahia (1925) e no Distrito Federal 

(1927). Mais recentemente, a proposta pedagógica dos Centros Integrados de 

Educação Pública - CIEPs traz alguns elementos do progressivismo de 

Dewey. (LOPES; MACEDO, 2011, p. 24). 

Além das contribuições trazidas por Dewey, uma proposta mais atrelada a um 

currículo científico surgiu nos Estados Unidos da América. Aderente à teoria tradicional do 

currículo, mas com uma vertente tecnocrática, John Franklin Bobbitt impactou o sistema 

escolar estadunidense ao escrever a obra The curriculum (1918)
28

. O referido livro sofreu 

grandes influências da Administração Científica, como relata Silva (2007, p.23): “Bobbitt 

queria transferir para a escola o modelo de organização proposto por Frederick Taylor”.  

A abordagem da Escola de Administração Científica de Taylor foi explicitada por 

Chiavenato (2003), ao destacar o sentido da aplicabilidade dos métodos científicos nessa 

área. Assim,  

A abordagem básica da Escola da Administração Científica se baseia na 

ênfase colocada nas tarefas. O nome Administração Científica é devido à 

tentativa de aplicação dos métodos da ciência aos problemas da 

Administração a fim de aumentar a eficiência industrial. Os principais 

métodos científicos aplicáveis aos problemas da Administração são a 

observação e a mensuração. [...] A preocupação original foi eliminar o 

fantasma do desperdício e das perdas sofridas e elevar os níveis de 

produtividade por meio da aplicação de métodos e técnicas da engenharia 

industrial. (CHIAVENATO, 2003, p.54). 

Bobbitt entendia que o sistema escolar deveria dar atenção especial à eficiência, 

detalhando assim, sua finalidade por meio de objetivos específicos de modo que as 

avaliações dos processos educativos pudessem diagnosticar o alcance dos mesmos, com 

base nos  resultados obtidos, segundo Silva (2007). 

Ressalta-se que o momento social em que atravessava os Estados Unidos da 

América, ainda mais sob influência das ideias de Bobbitt, desnudaram-se questões que 

deviam ser observadas, principalmente quando relacionadas a temas impactantes para a 

sociedade. Um dos pontos controversos referia-se à discussão, elaboração, votação e 

ratificação da Décima-oitava
29

 e Décima-nona
30

 Emendas à Constituição dos Estados 

Unidos. 
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 Ano da publicação da obra nos Estados Unidos da América. 
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 A este propósito, ver na literatura científica: BARROSO, Luís Roberto. Liberdade de expressão, direito à 

informação e banimento da publicidade de cigarro. Revista de Direito Administrativo v. 224, p. 31-50, 2001. 
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 Sobre a Décima-nona Emenda à Constituição dos Estados Unidos, ver: ABREU, Zina. Luta das mulheres pelo 

direito de voto: movimentos sufragistas na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Arquipélago - Revista da 

Universidade dos Açores, p. 443-469, 2002. 
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A primeira dessas questões tratava da proibição, manufatura, venda ou transporte de 

bebidas alcoólicas (alcunhada de Lei Seca) e, a segunda tratava do não cerceamento ao 

direito de voto em razão do sexo (conhecida como Sufrágio Feminino). Nota-se que as duas 

emendas têm essências distintas, sendo uma conservadora e outra progressista. 

Diante desse cenário, Bobbit defendeu ideias conservadoras, como relata Silva 

(2007). 

Tal como uma indústria, Bobbitt queria que o sistema educacional fosse 

capaz de especificar precisamente que resultados pretendia obter, que 

pudesse estabelecer métodos para obtê-los de forma precisa e formas de 

mensuração que permitissem saber com precisão se eles foram realmente 

alcançados. O sistema educacional deveria começar por estabelecer de forma 

precisa quais são os seus objetivos. Esses objetivos, por sua vez, deveriam se 

basear num exame daquelas habilidades necessárias para exercer com 

eficiência as ocupações profissionais da vida adulta. O modelo de Bobbitt 

estava claramente voltado para a economia. Sua palavra chave era 

'eficiência'. O sistema educacional deveria ser tão eficiente quanto qualquer 

outra empresa econômica. (SILVA, 2007, p.22-23).  

Atento aos ensinamentos da Escola da Administração Científica, Bobbit propunha 

que a escola fosse eficiente, no sentido que os alunos se tornassem economicamente 

preparados para a vida adulta. Destaca-se pois, que segundo Lopes e Macedo, “o 

eficientismo social não se refere, em nenhum momento, a conteúdos, ou à sua seleção, 

deixando de lado mesmo a discussão sobre se haveria alguma disciplina importante para a 

formação dos alunos”. (LOPES; MACEDO, 2011, p. 22). 

Difícil compreender como a obra de Bobbit que pouco se preocupava com a 

preparação para a cidadania, com as questões culturais, com a saída do homem do campo 

para a cidade, com a primeira guerra mundial, com a luta das mulheres por uma sociedade 

mais justa, se mostrou tão influente no campo do currículo. Silva (2007) nos detalha os 

motivos de sua influência. 

 

A atração e influência de Bobbitt devem-se provavelmente ao fato de que 

sua proposta parecia permitir à educação tornar-se científica. Não havia por 

que discutir abstratamente as finalidades últimas da educação: elas estavam 

dadas pela própria vida ocupacional adulta. Tudo o que era preciso fazer era 

pesquisar e mapear quais eram as habilidades necessárias para as diversas 

ocupações. Com um mapa preciso dessas habilidades, era possível, então, 

organizar um currículo que permitisse sua aprendizagem. (SILVA, 2007, 

p.23). 
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Após anos de influência do progressivismo de Dewey e do eficientismo de Bobbit, 

outras vertentes curriculares surgiram num contexto que se caracterizava por alterações 

ocorridas no mundo pós Segunda Guerra Mundial e o advento da Guerra Fria. Uma nova 

concepção de currículo compõe os novos rumos dessa realidade, atrelado aos 

acontecimentos sociais, com destaque para conceitos como “aperfeiçoamento” do 

eficientismo, por meio de Ralph Tyler, assim como do “neotecnicismo”.  

Em relação à Tyler, Lopes e Macedo (2011) asseveram: 

Com uma abordagem eclética, Ralph Tyler se propõe a articular abordagens 

técnicas, como as eficientistas, com o pensamento progressivista. [...]. A 

racionalidade proposta por Tyler se impõe, quase sem contestação, por mais 

de vinte anos, no Brasil e nos EUA.  (LOPES; MACEDO, 2011, p. 25).  

Pontos centrais da proposta de Tyler dizem respeito a um conjunto de procedimentos 

de forma linear e administrativa, envolvendo basicamente quatro etapas, conforme Lopes e 

Macedo (2011): definição dos objetivos de ensino; seleção e criação de experiências de 

aprendizagem apropriadas; organização de experiências a garantir maior eficiência ao 

processo de ensino; e avaliação. O destaque para Tyler estava na formulação dos objetivos. 

Ainda na atualidade, tais pontos são marcantes na elaboração de muitos currículos. 

 [..] a racionalidade tyleriana faz mais do que responder às questões até então 

centrais da teoria curricular. Estabelece um vínculo estreito entre currículo e 

avaliação, propondo que a eficiência da implementação dos currículos seja 

inferida pela avaliação do rendimento dos alunos. Ainda que sua abordagem 

processual – objetivos/processo educativo/avaliação do atingimento dos 

objetivos – tenha uma matriz comportamental, tem sido utilizada na 

formulação de currículos com diferentes aportes teóricos [...]. Tyler define, 

assim, uma nova agenda para a teoria curricular, centrada na formulação dos 

objetivos, com repercussões que, ainda hoje, podem ser vistas nos 

procedimentos de elaboração de currículos. (LOPES;MACEDO, 2011, 

p.25).  

No âmbito das teorias clássicas, cabe evidenciar o neotecnicismo - outro integrante 

da vertente tecnocrática - que passa a integrar a concepção da “Pedagogia das 

Competências”. Torna-se necessário entender essa nova configuração, considerando 

possíveis aproximações desse conceito com a proposta da BNCC e das concepções 

neoliberais. 

Em relação ao neoliberalismo, corrente que se instalou a partir da década de 1980, 

período esse marcado por aberturas políticas e por fatos geradores de mudanças 

significativas de várias ordens como: as ameaças nucleares; a queda do Muro de Berlim, 
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além do desenvolvimento do IBM/PC - International Business Machines/Pussy Computer ; 

o surgimento de inovações como os produtos da Apple Macintosh e pelas primeiras 

interfaces gráficas, como por exemplo, o Windows, entre outros quesitos.  

No campo político-econômico, em vários países, foram incorporadas as concepções 

de Friedrich Hayek, centradas em uma visão neoliberal. As nações de maior destaque a se 

reestruturarem sob o enfoque neoliberal foram: os Estados Unidos da América (no governo 

de Ronald Wilson Reagan – 1981-1989); a Alemanha (no governo de Helmut Josef Michael 

Kohl – 1982-1998
31

) e a Inglaterra (no governo de Margaret Hilda Thatcher – 1979-1980). 

Importante mencionar que quase todos os países da Europa Ocidental se curvaram às ideias 

de Hayek, autor da obra “O caminho da servidão” (1984) ao preconizar: a defesa pela 

desregulamentação do mercado, a abertura das economias nacionais, a privatização dos 

serviços públicos, entre outras medidas que tinham como objetivo avançar contra o Estado 

intervencionista e de bem-estar, segundo Anderson (1995).  

A partir da crise dos anos 1980, o modelo neoliberal, que já estava 

amplamente difundido nas economias centrais do ocidente, começa a ganhar 

força nos países da América Latina. No Brasil, com a gradual abertura 

política, a partir do final da década de 1970, se reacendem as discussões 

acerca dos modelos de desenvolvimento possíveis para o país. Com a 

impossibilidade de se retomar o modelo do período anterior e a dificuldade 

em se estabilizar a economia do país, a doutrina neoliberal começa a ocupar 

espaço nas forças políticas. (PACOLLA, 2016, p.36). 

O período da redemocratização no país já não mais comportava aceitar as ideias 

sustentadas pelo modelo desenvolvimentista, o que permitiu o avanço do modelo neoliberal, 

sobretudo porque as estratégias adotadas não foram capazes de estabilizar a economia e 

retomar o crescimento.  

A principal distinção deste sistema para o anterior reside na ascensão do 

capital financeiro, que passa a ocupar um papel primordial no processo de 

acumulação capitalista a partir de então, protagonizando, ao lado das grandes 

corporações transnacionais, o principal setor da economia capitalista na 

atualidade. Os países centrais conservaram, portanto, o monopólio dos 

processos de produção tecnológica e logística produtiva, aliados ao novo 

epicentro da economia mundial, o capital financeiro, concentrado pelos 

grandes bancos e empresas desses países. (PACOLLA, 2016, p. 38) 
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Adiciona-se a esses eventos, o ocorrido no final da década de 1980 - o Consenso de 

Washington - reunião promovida por John Williamson, fato histórico relevante, com o 

objetivo de discutir as reformas necessárias para a América Latina e que teve 

desdobramentos, conforme descritos por Saviani (2013):  

[...] Os resultados dessa reunião foram publicados em 1990. Na verdade, 

Williamson denominou Consenso de Washington o conjunto das 

recomendações saídas da reunião porque teria contatado que tratava de 

pontos que gozavam de certa unanimidade, ou seja, as reformas sugeridas 

eram reclamadas pelos vários organismos internacionais e pelos intelectuais 

que atuavam nos diversos institutos de economia. (SAVIANI, 2013, p. 427).     

O âmbito cultural neoliberal remete a uma das preocupações centrais, qual seja, a 

identificação do significado do saber, e como é produzido, disseminado e legitimado. As 

discussões desenvolvidas pelo filósofo francês Jean-François Lyotard
32

 integram o conceito 

de pós-modernidade, a designar “o estado da cultura após as transformações que afetaram 

as regras dos jogos da ciência, da literatura e das artes a partir do final do século XIX”. 

(LYOTARD, 2009).  Assim, segundo o autor, “o saber muda de estatuto, ao mesmo tempo, 

que as sociedades entram na idade pós-industrial e as culturas no tempo pós-moderno.” 

Afirma-se ainda que os avanços tecnológicos, como a microeletrônica, a internet, a 

robótica, acabaram por permitir novas formas de vivenciar o contemporâneo.  

No entanto, ressalta-se que as transformações na esfera da produção, dos valores, 

das questões sociais, entre outras, levaram a privilegiar a heterogeneidade; a incerteza, o 

descontínuo, sem pretender definir o universal e o imutável. Nesse sentido, os impactos de 

tais concepções repercutiram incisiva e diretamente na educação.  

Saviani (2013) ao retomar os questionamentos sobre o “neotecnicismo” e a 

“pedagogia das competências”, expressa que tanto o tecnicismo como o neotecnicismo têm 

implicações diretas nas práticas pedagógicas, já que determinantes sociais e históricos 

pressionaram por mudanças no campo educacional.  

Há de se assinalar, conforme Mira e Romanowski (2009), que nas últimas décadas 

ocorreram reestruturações no sistema capitalista (alterações do sistema de produção antes 

taylorista/fordista agora para toyotismo; o capitalismo realizado por organizações 

transnacionais as quais passaram a desenvolver mecanismos de controle não só do campo 

econômico, mas também do social, cultural, etc.; alterações nos processos técnicos de 

produção tendo em vista as rápidas mudanças tecnológicas, entre outros quesitos), 
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repercutindo em mudanças na esfera do trabalho, reconfigurando o tecnicismo para 

neotecnicismo e resultando no surgimento de novas demandas para a escola. 

Entre as novas demandas da escola estão novas determinações voltadas 

principalmente à organização do trabalho pedagógico, conforme assinala Saviani (2013): 

O empenho em introduzir a ‘pedagogia das competências’ nas escolas e nas 

empresas moveu-se pelo intento de ajustar o perfil dos indivíduos, como 

trabalhadores e como cidadãos, ao tipo de sociedade decorrente da 

reorganização do processo produtivo. Por isso nas empresas se busca 

substituir o conceito de qualificação pelo de competência e, nas escolas, 

procura-se se passar do ensino centrado nas disciplinas de conhecimento 

para o ensino por competências referidas a situações determinadas. Em 

ambos os casos o objetivo é maximizar a eficiência, isto é, tornar os 

indivíduos mais produtivos tanto em sua inserção no processo de trabalho 

como em sua participação na vida da sociedade. (SAVIANI, 2013, p. 437- 

438). (grifo do autor).   

Relacionadas a esse novo cenário, as ideias pedagógicas sofreram e ainda sofrem:  

[...] grande inflexão: passam a assumir no próprio discurso o fracasso da 

escola pública, justificando sua decadência como algo inerente à 

incapacidade do Estado de gerir o bem comum. Com isso se advoga, 

também no âmbito da educação, a primazia da iniciativa privada regida pelas 

leis do mercado. (SAVIANI, 2013, p. 428).  

Para o novo perfil do trabalhador exige-se o desenvolvimento de “[...] habilidades 

que necessitam ser desenvolvidas pelo sistema educacional [...]”, conforme assinala Freitas 

(1995, p.127).   

A flexibilização requerida como forma de adaptação às mudanças do mundo do 

trabalho propõe o desenvolvimento de habilidades cognitivas e de comportamento, tais 

como:  

[...] análise, síntese, estabelecimento de relações, rapidez de respostas, 

criatividade diante de situações desconhecidas, comunicação clara e precisa, 

interpretação e uso de diferentes linguagens, capacidade para trabalhar em 

grupo, gerenciar processos e estudar continuamente [...]. (KUENZER, 2002, 

p. 86). 

Como destacado, o neotecnicismo relacionado à pedagogia das competências nas 

escolas e empresas instaurou como objetivo maximizar a eficiência. (SAVIANI, 2013). 

Fazendo relação com a BNCC, identifica-se na parte introdutória desta proposta a presença 

de dez (10) competências gerais, cujo conteúdo evidencia o quanto tal documento se reporta 

a essa forma de conceber a educação. A relação entre a BNCC e a pedagogia das 
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competências será retomada com maior profundidade no próximo capítulo. 

2.2. Teoria Curricular Crítica  

No campo do currículo, de forma especifica, propostas foram anunciadas 

(principalmente nos EUA, Inglaterra, França e Brasil), em contraponto, principalmente às 

ideias de Bobbitt, tendo como referências autores como: Paulo Freire, Louis Althusser, 

Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Michael Young, Willian Pinar, Michael Apple. 

Vale destacar que essas propostas não configuram consenso. Daí porque: 

[...] o neomarxismo, a teoria crítica da Escola de Frankfurt, as teorias da 

reprodução, a nova Sociologia da Educação inglesa, a psicanálise, a 

fenomenologia, o interacionismo simbólico e a etnometodologia começaram 

a servir de referencial a diversos teóricos preocupados com questões 

curriculares (MOREIRA; SILVA, 2013, p. 21). 

Ainda que todos os autores mencionados se enquadrassem nas chamadas teorizações 

críticas, encontra-se entre as obras publicadas diferenças de abordagem, como expõe Silva 

(2007, p. 30): 

É preciso fazer uma distinção, inicialmente, entre, de um lado, as teorizações 

críticas mais gerais como, por exemplo, o importante ensaio de Althusser 

sobre ideologia ou o livro conjunto de Bourdieu e Passeron,  A reprodução, 

e, de outro, aquelas teorizações centradas de forma mais localizada em 

questões de currículo, como, por exemplo, a 'nova sociologia da educação' 

ou o 'movimento de reconceptualização' da teoria curricular. (SILVA, 2007, 

p. 30).  

No que tange às Teorias Críticas, fica evidente que se tornaram importantes no 

sentido de “ampliar nossa compreensão sobre as íntimas e estreitas relações entre 

conhecimento, poder e identidade social e, portanto, sobre as múltiplas formas pelas quais o 

currículo está centralmente envolvido na produção do social. [...]” (SILVA, 2013, p. 185). 

Destaca-se o poder como principal temática dessas teorias voltadas a análise de relações tão 

complexas.  

Diferentemente das ideias de Bobbitt, de enfoque tecnicista, aprisionado em uma 

racionalidade técnica, com ênfase em objetivos, controles, estratégias, avaliações etc., as 

teorias críticas questionam no campo do currículo aspectos significativos sobre educação e 

outras culturas, enfatizando a importância da recomposição dos espaços no interior das 

escolas. 
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As diferenças entre o modelo tradicional de currículo e as teorias críticas foram 

adequadamente observadas por Silva (2007):  

Ao tomar o status quo como referência desejável, as teorias tradicionais se 

concentravam, pois, nas formas de organização e elaboração do currículo. Os 

modelos tradicionais de currículo restringiam-se à atividade técnica de como 

fazer o currículo. As teorias críticas sobre o currículo, em contraste, 

começam por colocar em questão precisamente os pressupostos dos 

presentes arranjos sociais e educacionais. As teorias críticas desconfiam do 

status quo, responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais. As 

teorias tradicionais eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação. As teorias 

críticas são teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical. 

Para as teorias críticas, o importante não é desenvolver técnicas de como 

fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender 

o que o currículo faz. (SILVA, 2007, p. 30). (grifo do autor). 

Essa contextualização histórica sobre as teorias críticas de currículo se complementa 

quando são explicitados conceitos que compõem seus fundamentos como: posição crítica, 

práxis, currículo democrático, poder e cultura, prática educativa,  invasão cultural, leitura de 

mundo, entre outros. Dada a importância significativa desses conceitos para a teoria crítica, 

intenta-se explicitá-los, conforme segue. 

Quanto à “posição crítica”, esta se refere a não alienação; diz respeito ao 

posicionamento ativo, do fazer parte da defesa dos mais necessitados e oprimidos, 

conforme esclarece Freire (2015): 

A posição crítica é a em que, tomando distância epistemológica da 

concretude em que estou, com o que a conheço melhor, descubro que a única 

forma de dela sair está na concretização do sonho, que vira, então, nova 

concretude. Por isso, aceitar o sonho do mundo melhor e a ele aderir é 

aceitar entrar no processo de criá-lo. Processo de luta profundamente 

ancorado na ética. De luta contra qualquer tipo de violência. De violência 

contra a vida das árvores, dos rios, dos peixes, das montanhas, das cidades, 

das marcas físicas de memórias culturais e históricas. De violência contra os 

fracos, os indefesos, contra as minorias ofendidas. De violência contra os 

discriminados não importa a razão da discriminação. Da luta contra a 

impunidade que estimula no momento entre nós o crime, o abuso, o 

desrespeito aos mais fracos, o desrespeito ostensivo à vida. Vida que, na 

desesperada e trágica forma de estar sendo de certa faixa da população, se 

continua ainda sendo um valor, é um valor sem estimação. É algo com que 

se joga por um tempo qualquer de que só o acaso fala. Vive-se apenas 

enquanto não morto se pode provocar a vida. (FREIRE, 2015, p. 154-155). 

Freire, considerado um dos maiores expoentes da teoria crítica, revela em suas obras 

o comprometimento com a vida, em seu sentido mais amplo. A compreensão deste 

posicionamento é fundamental para entender não apenas a teoria crítica, mas também as 
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ideias freireanas. Em tempos em que alguns defendem uma escola sem ideologia, sem 

posicionamento político, com a atenção voltada ao ensino das competências, temos nas 

teorias críticas a abertura ao contraponto por meio da visão crítica.  

A teoria crítica tem também no conceito de “práxis” um fundamento essencial para a 

compreensão da relação do currículo com as principais demandas do povo brasileiro. Para 

Freire (2011), “[...] a práxis é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-

lo”. “Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor – oprimido.” (FREIRE, 

2011, p. 52).  

Exercitar a práxis impõe à educação, o compromisso de possibilitar ao aluno 

exercitar a capacidade de reflexão que permita constatar a desigualdade social que assola o 

Brasil. Essa reflexão deve ser acompanhada de ação que transforme a realidade objetiva. 

(FREIRE, 2011).  

Acerca do “currículo democrático”, na concepção da teoria crítica, Apple e Beane 

(1997) apresentam argumentos de grande relevância que possibilitam refletir sobre o 

significado e as relações implícitas nesse conceito:  

[...] Numa sociedade democrática, nenhum indivíduo ou grupo de interesse 

pode reivindicar a propriedade exclusiva do saber e dos significados 

possíveis. Da mesma forma, um currículo democrático inclui não apenas o 

que os adultos julgam importante, mas também as questões e interesses dos 

jovens em relação a si mesmos e a seu mundo. Um currículo democrático 

propõe aos jovens que abandonem o papel passivo de consumidores do saber 

e assumam o papel ativo de ‘elaboradores de significados’. Reconhece que 

as pessoas adquirem conhecimento tanto pelo estudo de fontes externas 

quanto pela participação em atividades complexas que requerem a 

construção de seu próprio conhecimento. (APPLE; BEANE, 1997, p. 29- 

30). 

Ao articular os conceitos “currículo democrático” e “práxis”, tratados anteriormente, 

percebe-se uma correlação de significados, pois, “A partir do momento em que alguém 

compreende e toma consciência do seu papel no mundo, sua transformação se torna 

inevitável e gera, portanto, uma ação para atingir tal fim.” (STRECK et al., 2016, p. 326). 

Apple e Beane (1997) reportam-se a essa ideia quando discutem o conceito de 

escolas democráticas e ressaltam o papel de protagonista do conhecimento a ser assumido 

pelos jovens. Reflexões respaldadas nesse enfoque conceitual são de grande importância na 

realização de estudos de propostas de políticas públicas, como a BNCC.  

Tema igualmente relevante para a teoria crítica é a “prática educativa”, que “implica 

sempre a existência de sujeitos, aquele ou aquela que ensina e aprende e aquele ou aquela 
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que, em situação de aprendiz, ensina também, a existência do objeto a ser ensinado e 

aprendido – a ser reconhecido e conhecido – o conteúdo, afinal.” (FREIRE, 2013 [recurso 

digital]). 

Destaca-se na obra de Paulo Freire uma concepção de educação que se estabelece 

“horizontalmente”, em que os envolvidos possuem um papel significativo no processo de 

ensino-aprendizagem. Sendo assim, entende-se que a construção constante do processo 

educativo não se efetiva por meio de um documento de caráter normativo, mas sim pela 

relação de troca entre todos os agentes envolvidos: alunos, professores, coletivo docente, 

gestores e comunidade de modo geral. 

Os fundamentos da teoria crítica são de imensa importância quando se discute temas 

como uma Base Nacional Comum Curricular destinada a países como o nosso, com tanta 

diversidade cultural, social, religiosa e econômica. Sendo assim, documentos oficiais dessa 

natureza devem rejeitar a possibilidade de qualquer tipo de “invasão cultural” na escola, em 

respeito à cultura de origem.  

[...] surpreendemos na teoria antidialógica, uma outra característica 

fundamental – a invasão cultural [...] Desrespeitando as potencialidades do 

ser a que condiciona, a invasão cultural é a penetração que fazem os 

invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a esta sua visão do 

mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua expansão. Neste 

sentido, a invasão cultural indiscutivelmente alienante, realizada maciamente 

ou não, é sempre uma violência ao ser da cultura invadida, que perde sua 

originalidade ou se vê ameaçado de perdê-la. (FREIRE, 2011, p. 205). 

Frente a essa perspectiva, constata-se que as escolas brasileiras, principalmente as 

situadas nas metrópoles e em municípios fronteiriços estão permeadas por inúmeras 

comunidades que possuem contextos culturais diversos. Portanto, entende-se que é 

inaceitável a escola e o Estado, como instâncias a garantir, por direito, a todos a Educação, 

permitirem processos de dominação cultural de qualquer natureza (gênero, raça, religião, 

sexualidade, nacionalidade, etc.).  

Não se trata de uma tarefa simples, isso porque quando uma “estrutura social se 

denota como estrutura rígida, de feição dominadora, as instituições formadoras que nela se 

constituem estarão, necessariamente, marcadas por seu clima veiculando seus mitos e 

orientando sua ação no estilo próprio da estrutura”. (FREIRE, 2011, p. 208).   

Em consonância com Freire, em adesão à teoria crítica, Apple (2016) explicita o 

processo de controle e imposição de cultura pelo poder:  
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As escolas não apenas controlam as pessoas; elas também ajudam a controlar 

o significado. Pelo fato de preservarem e distribuírem, o que se percebe 

como ‘conhecimento legítimo’ – ‘o conhecimento que todos devem ter’ -, as 

escolas conferem legitimidade cultural ao conhecimento de determinados 

grupos.
33

 Todavia, isso não é tudo, pois a capacidade de um grupo tornar seu 

conhecimento o ‘conhecimento de todos’ se relaciona ao poder desse grupo 

em uma arena política e econômica mais ampla. O poder e a cultura, então 

precisam ser vistos não como entidades estáticas sem conexão entre si, mas 

como atributos das relações econômicas existentes em uma sociedade. Estão 

dialeticamente entrelaçados de forma que o poder e o controle econômicos 

se apresentam interconectados com o poder e o controle culturais. (APPLE, 

2016, p. 103-104). 

Escapar das amarras controladoras de grupos que dominam a dinâmica social, 

política, jurídica e econômica é fundamental para a transformação de uma sociedade 

opressora para uma sociedade mais democrática, mais justa. A teoria crítica, através das 

suas denúncias e anúncios, do seu compromisso e ética para com a vida, pode proporcionar 

aos que dela se apropriarem, quiçá, um outro mundo.  “[...] algo, pelo menos, esperamos 

que permaneça: nossa confiança no povo. Nossa fé nos homens e na criação de um mundo 

em que seja menos difícil amar”. (FREIRE, 2011 p. 253). 

2.3. Teorias Curriculares da Educação Física  

Os fundamentos da teoria crítica de currículo compõem o referencial teórico no qual 

se apoiam as análises sobre o objeto de estudo desta pesquisa: “o componente Educação 

Física”,considerando sua origem e os currículos pertinentes a esta área de conhecimento. 

Inicialmente, recorre-se aos ensinamentos de Bracht (1999) em busca de alguns 

arcabouços históricos com o intuito de contextualizar o processo da constituição da 

Educação Física como parte da compreensão desse componente curricular:  

A constituição da educação física, ou seja, a instalação dessa prática 

pedagógica na instituição escolar emergente dos séculos XVIII e XIX foi 

fortemente influenciada pela instituição militar e pela medicina. A 

instituição militar tinha a prática – exercícios sistematizados que foram 

ressignificados (no plano civil) pelo conhecimento médico. Isso vai ser feito 

numa perspectiva terapêutica, mas principalmente pedagógica. Educar o 

corpo para a produção significa promover saúde e educação para a saúde 

(hábitos saudáveis, higiênicos). Essa saúde ou virilidade (força) também 

pode ser (e foi) ressignificada numa perspectiva nacionalista/patriótica. 

(BRACHT, 1999, p.72 e 73). 
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Segundo Bracht (1999), é de longa data a influência da área médica no campo da 

Educação Física, o que revela a preocupação excessiva de muitos professores com a 

melhoria da aptidão física, o controle em relação aos alimentos, os hábitos de higiene e com 

as correções posturais dos alunos.  

Fortalecendo a ideia da influência médica na Educação Física, Bracht (1999) ao 

tratar da sua origem, reporta-se a Le Breton (1995), para afirmar que “a medicina 

representa, em nossas sociedades, um saber em alguma medida oficial sobre o corpo”. Para 

tanto, Bracht (1999) descreve mais elementos a respeito do surgimento da área Educação 

Física: 

[...] se deu, por um lado, para cumprir a função de colaborar na construção 

de corpos saudáveis e dóceis, ou melhor, com uma educação estética (da 

sensibilidade) que permitisse uma adequada adaptação ao processo 

produtivo ou a uma perspectiva nacionalista, e por outro, foi também, 

legitimado pelo conhecimento médico-científico do corpo que referendava 

as possibilidades, a necessidade e as vantagens de tal intervenção sobre o 

corpo. (BRACHT, 1999, p.73). 

Esse olhar médico acerca da Educação Física não permitiu que este componente 

curricular focasse em situações mais urgentes na escola, como é o caso do “outro”, do 

“diferente”, estabelecendo por decorrência, preconceitos de todas as formas, das “relações 

de poder” nas práticas corporais, com acréscimo de todas as suas possíveis consequências. 

Pode-se constatar que os dias atuais estão repletos de amplas mudanças na forma de 

como “olhar esta prática social – Educação Física”. Tais mudanças, de alguma maneira, ao 

longo do tempo, absorveram os cenários: político, social e histórico que permearam o país.  

Suas transformações se alinharam aos interesses de cada época, seja como 

instrumento de implantações de ações higienistas, defesa de um pensamento 

desenvolvimentista, atendimento aos pressupostos neoliberais ou à busca de 

uma formação crítica. Desde o surgimento, suas intenções foram e são as 

mais diversas, caracterizando um campo bastante complexo em que 

posicionamentos há algum tempo questionados volta e meia ressuscitam para 

assombrar professores e alunos.  (NEIRA, 2015, p.235).  

Adota-se o entendimento de Bracht (2014, p. 25), ao definir a Educação Física 

“como uma prática que tematiza com a intenção pedagógica as manifestações da cultura 

corporal de movimento”. Logo, o autor elege a cultura corporal de movimento aliada a 

outros possíveis elementos do componente curricular, como: a atividade física ou o 

movimento humano. Destaca-se assim, que esse posicionamento torna-se importante para a 

compreensão da Educação Física na perspectiva crítica.  
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No que se refere ao termo “currículo”, este é adotado em substituição à expressão 

“abordagem”, ou “tendências pedagógicas”, sendo estas, as mais adotadas nos livros e em 

outras produções científicas da área de Educação Física. A escolha se dá em observância às 

diferenciações apresentadas por Neira (2016): 

Na leitura da Educação Física, tem sido frequente o uso de ‘tendências 

pedagógicas’ (Ghiraldelli Junior,1988; Castellani Filho,1988; Bracht, 1999) 

ou abordagens’ (Darido, 2003; Campos, 2011) para definir o que neste texto 

denominamos ‘currículos´. Sem desmerecer essas classificações, em seu 

lugar empregamos o termo ‘currículo’ fundamentado em Silva (2011), para 

quem, ‘todas as teorias pedagógicas e educacionais são também teorias do 

currículo’ (p.21). Indo ao encontro do que advogam Nunes e Rúbio (2008) e 

Rocha et al. (2015), entendemos que as propostas existentes na área 

concebem diferentemente os objetivos, conteúdos, atividades de ensino, 

formas de avaliação, fundamentos, concepções de aprendizagem e, 

principalmente, projetos de cidadão almejados.  (NEIRA, 2016, p.68).  

Considerando os currículos sobre a área Educação Física, destacam-se quatro obras 

de relevância que apresentam conceituações reconhecidas das últimas décadas, o que 

justifica sua caracterização, embora possam ter ocorrido modificações no pensamento de 

seus autores em relação às concepções sobre a Educação Física. São elas: “Educação Física 

Escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista”; “Educação de Corpo 

Inteiro”; “Metodologia do Ensino de Educação Física” e “Pedagogia da cultura corporal: 

crítica e alternativas”.  

Inicia-se o estudo sobre os currículos de Educação Física com a obra “Educação 

Física Escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista” (1988)
34

, de autoria de 

Tani et al., que desenvolve o conceito de “currículo desenvolvimentista da Educação 

Física”. De acordo com os autores, “o centro das preocupações e interesses da Educação 

Física está no movimento humano” (p. 13); cabe ao professor desse componente curricular 

oportunizar variações de experiências motoras:   

A Educação Física na Pré-escola e nas quatro primeiras séries do Ensino de 

1º Grau deve proporcionar às crianças oportunidades que possibilitem um 

desenvolvimento hierárquico do seu comportamento motor. Este 

desenvolvimento hierárquico deve, através da interação entre o aumento da 

diversificação e complexidade, possibilitar a formação de estruturas cada vez 

mais organizadas e complexas.  (TANI et al., 1988, p. 62). 

O trabalho de Bonetto et al. (2017), centralizado em fundamentos interdisciplinares 

apresenta um enfoque complementar de abordagem. Os autores descrevem o currículo 
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 Ano de publicação da obra. 
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desenvolvimentista como uma proposta que:  

[...] se ancora nas teorias psicobiológicas, principalmente nas teorias 

desenvolvimentistas de Jean Piaget e os estudos taxonômicos de David 

Gallahue, nos quais o desenvolvimento dos sujeitos caracteriza-se por uma 

sequência fixa de mudanças morfológicas e funcionais. Nessa perspectiva, os 

diferentes aspectos do desenvolvimento estão intimamente relacionados e 

seguem níveis hierárquicos rígidos, dependentes das condições genéticas 

(maturacionais) e sociais (experiências). (BONETTO et al., 2017, p. 456). 

Conforme exposto anteriormente, a influência do discurso médico é marcante no 

currículo desenvolvimentista, centrando-se no aspecto “movimento”, e excluindo todas as 

possibilidades de interpretação do sentido social da Educação Física quando tematiza as 

práticas corporais.  

A segunda obra mencionada “Educação de Corpo Inteiro” (1989), de João Batista 

Freire, configura o “currículo construtivista da Educação Física”. O autor é enfático, em seu 

posicionamento, acerca da área Educação Física: 

[...] No meu entender, a Educação Física não é apenas educação do ou pelo 

movimento: é educação de corpo inteiro, entendendo-se, por isso, um 

corpo em relação com outros corpos e objetos, no espaço. Educar 

corporalmente uma pessoa não significa provê-la de movimentos 

qualitativamente melhores, apenas. Significa também educá-la para não se 

movimentar, sendo necessário para isso promover-se tensões e relaxamentos, 

fazer e não-fazer. (FREIRE, J.B.,1997, p.84).(grifo do autor). 

Daolio (2010) contribui para a compreensão do currículo construtivista da Educação 

Física, ao entender que a proposta de João Batista Freire, 

[...] esteja de alguma forma influenciada pela clássica separação entre a 

ordem natural e ordem social
35

, como no iluminismo rousseauniano do 

século XVIII. A cultura infantil própria às crianças – sua capacidade para 

brincar, jogar e fantasiar – corresponderia à ordem natural humana e a escola 

tradicional corresponderia à ordem social, impedindo a criança de 

desenvolver seu potencial natural. Nessa perspectiva, a educação física teria 

por finalidade preservar a condição natural humana das crianças, 

estimulando suas habilidades motoras e seu desenvolvimento corporal e 

libertando-o do jogo do contrato social representado pela escola tradicional. 

(DAOLIO, 2010, p. 28). 
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 Daolio (2010) esclarece que para Jean-Jacques Rousseau “[...] na explicação do ser humano, havia a divisão 

entre a ordem natural e a ordem social. Assim, o ser humano nascia com uma natureza potencialmente boa, 

cabendo à sociedade – ao ‘contrato social’, para utilizar um termo do próprio Rousseau – garantir e preservar 

essa condição natural. Daí sua proposta educacional conceber, em primeiro lugar, uma ‘educação negativa’, 

visando impedir a influência social indesejável, que macularia a natureza boa do ser humano”. (p. 28).  



63 

 

Em relação ao currículo construtivista da Educação Física, nota-se também uma 

preocupação excessiva com o corpo e o movimento, na educação corporal. Entendemos que 

se torna discutível ao manter a ideia central do currículo desenvolvimentista, mesmo com 

uma ênfase menor, ao não observar considerar em suas temáticas desafios que os alunos 

precisam enfrentar. 

A obra “Metodologia do Ensino de Educação Física”, de Soares et al. (2012), que 

remete ao currículo crítico - superador, também busca definir a Educação Física, porém na 

sua relação com a questão cultural e linguística da corporeidade: 

A Educação Física é uma disciplina que trata, pedagogicamente, na escola, 

do conhecimento de uma área denominada aqui de cultura corporal. Ela será 

configurada com temas ou formas de atividades, particularmente corporais, 

como as nomeadas anteriormente: jogo, esporte, ginástica, dança ou outras, 

que constituirão seu conteúdo. O estudo desse conhecimento visa apreender 

a expressão corporal como linguagem. (SOARES et al., 2012, p.62). 

O currículo crítico-superador da Educação Física, ao eleger a cultural corporal como 

objeto de estudo da Educação Física, ao posicioná-lo no campo da linguagem, avança 

consideravelmente no entendimento dessa área de conhecimento. 

Por sua vez, a publicação de Neira e Nunes (2006) propõe a ampliação de 

possibilidades de ensino e aprendizagem da prática da Educação Física Escolar considerando 

as constantes mudanças, as dificuldades e os desafios encontrados no ambiente escolar.  Os 

autores tratam de temas como: Cultura, que fundamenta as propostas voltadas para a 

pedagogia da cultura corporal; Cultura Escolar/Cultura da Escola, tema que analisa a cultura 

vivida diariamente nas escolas; Currículo e a Educação Física, uma visão crítica para a 

construção de um currículo escolar “que favoreça a pedagogia da cultura corporal”; Cultura 

Corporal, tema que transporta a linguagem corporal para questões sociais e escolares, entre 

outros pontos. O objetivo desta publicação foi o de subsidiar os profissionais a que possam 

construir, a partir das próprias ideias, uma prática transformadora para a Educação Física 

Escolar, tomando como referência o acúmulo de conhecimentos e experiências sobre a 

pedagogia da cultura corporal. 

A pedagogia da cultura corporal exige a consideração de conceitos de 

cultura, currículo e métodos mais  rigorosos do que aqueles tradicionalmente 

contemplados pelo senso comum. Assim, em lugar de pensar a Educação 

Física como componente que formata e modifica os corpos dos alunos, esta 

obra adotou uma concepção de prática escolar como espaço de luta, como 

meio de atualização histórico-cultural, ou seja, como  local de apropriação da 

cultura com vistas à formação do homem histórico. Cultura foi entendida no 
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seu sentido mais amplo, como tudo aquilo que o homem produz em termos 

de valores, conhecimentos, objetos, crenças, tecnologias, costumes, arte, 

ciência, práticas corporais, enfim, tudo que o homem cria para produzir- se 

historicamente e da luta para validar suas produções.A educação consiste, 

pois, na mediação pela qual se processa a formação integral do homem em 

sua dimensão histórica. Desta perspectiva, considerar a prática escolar da 

Educação Física atrelada a essa visão de educação constitui-se, como vimos, 

em levar em conta em que medida se alcança essa formação, tendo presentes 

as dimensões individual e social. (NEIRA; NUNES, 2006, p.273).  

O currículo cultural da Educação Física, segundo Neira (2018b) propõe-se a:  

 [...] colocar em ação uma política da diferença por meio do 

reconhecimento da cultura corporal dos vários grupos que coabitam a 

sociedade, ela prioriza procedimentos democráticos para a definição dos 

temas e atividades de ensino, além de valorizar experiências de reflexão 

crítica sobre a ocorrência social das práticas corporais, aprofundando e 

ampliando os conhecimentos dos alunos mediante o confronto com outras 

representações e manifestações. (NEIRA, 2018b, p. 9). (grifo nosso).  

Rompendo com a lógica homogeneizadora, o Currículo Cultural da Educação Física 

não privilegia determinada cultura em detrimento de outra. Pelo contrário, por meio do 

enfrentamento, problematiza as relações de poder, e avança ao potencializar a pedagogia da 

diferença. As reflexões de Neira (2011) sistematizam as principais características do 

conceito de currículo cultural: 

Sob influência dos Estudos Culturais e do multiculturalismo crítico, o 

currículo cultural da Educação Física é concebido como espaço-tempo de 

encontro das culturas corporais, construção de identidades e diferenças, 

questões de discriminação e preconceitos étnicos, de gênero, orientação 

sexual, habilidade ou padrão corporal, entre outros; possibilita uma leitura 

dos grupos de pequena representação, hierarquizados pelos sistemas 

hegemônicos –  econômico, político, social e cultural – diferenciados pelas 

suas atitudes e interesses; intenta identificar a opressão e a subalternização 

de culturas e sujeitos, erros históricos no processo de formação identitária 

dos negros, da mulher, dos homossexuais, dos pobres, dos deficientes e 

daqueles vistos como incapazes, molengas, fracos, lerdos etc. (NEIRA, 

2011, p. 202). 

Em relação à escola, o currículo cultural de Educação Física é entendido como 

espaço para discussão, vivência, ampliação da cultura corporal, pois dessa forma será 

possível formar cidadãos que identifiquem e questionem as relações de poder existentes 

historicamente e que impedem o reconhecimento das diferenças. (NEIRA, 2018b).  

Conforme observado nas teorias curriculares críticas e posteriormente nas teorias 

curriculares de Educação Física, um currículo objetiva formar determinado tipo de pessoa, 
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com características específicas. Logo, para os currículos de Educação Física 

comprometidos com a formação de uma sociedade menos desigual, não violenta e mais 

democrática, é impensável a negação de discussões acerca do gênero e relações de poder 

nas práticas corporais. Neira (2018b) destaca que:   

As reformas curriculares realizadas no Brasil nos últimos vinte anos 

denotam a intenção de formar cidadãos que possam construir uma sociedade 

menos desigual. Buscando coerência com tal propósito, não são poucos os 

sistemas e instituições de ensino que têm revisado objetivos de 

aprendizagem, conteúdos, práticas educativas e formas de avaliação. 

Portanto, nestes tempos em que democracia, justiça social, diálogo e 

inclusão são princípios basilares das políticas públicas em educação, é 

inconcebível a permanência de currículos que segregam, excluem e 

estigmatizam. (NEIRA, 2018b, p. 7).  

As apresentações sobre as teorias de currículo permitem constatar que as concepções 

são diversas e que as ideologias estão presentes em cada uma delas, tornando possível a 

compreensão do currículo como uma arena de disputas. Dessa forma, a BNCC como 

política pública deve ser interpretada a partir da relação que estabelece com a concepção de 

currículo. 
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CAPÍTULO 3 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR e EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Os debates sobre a definição de uma base nacional curricular para a Educação Básica 

ganharam amplitude em especial nos últimos anos, principalmente após a edição da Portaria 

n.592, de 17 de junho de 2015, que instituiu a Comissão de Especialistas para a Elaboração de 

Proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

O tema foi apresentado na ordem do dia em diferentes espaços envolvendo 

especialmente, escolas, universidades, grupos de pesquisa, veículos de comunicação, dentre 

outros. Diante desse contexto e dando sequência às reflexões e sistematizações anteriormente 

apresentadas, desenvolve-se neste capítulo a análise do documento em questão, tendo como 

foco central, o componente curricular “Educação Física” para o Ensino Fundamental, 

conforme previsto nos objetivos desta pesquisa.  

Para devida compreensão da BNCC, de modo geral e no que se refere à especificidade 

da Educação Física, delineia-se inicialmente o contexto sócio-político e histórico no qual o 

documento foi elaborado e publicado, demarcando posicionamentos de movimentos 

educacionais envolvidos que mais se destacaram. 

3.1. Processo de construção da BNCC 

Contexto Histórico inicial 

Em princípio, delinear esse contexto implica em reportar ao momento em que o Brasil 

passou a sediar, em 2013, a Copa das Confederações de futebol
36

, a Copa do Mundo e os 

Jogos Olímpicos (este último, pela primeira vez, em continente sul-americano). Nesse 

momento reconhecia-se no país a promoção de políticas e ações afirmativas que se 

propunham a combater a desigualdade social.  

As perspectivas sociais e políticas que compunham esse cenário foram reconfiguradas 

pela influência de fatos ocorridos em 06 de junho de 2013, dias antes da abertura da Copa das 

Confederações. Nesta data ocorreu um protesto em decorrência do aumento de tarifas de 
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 Torneio de futebol organizado pela FIFA (Fédération Internationale de Football Association) que ocorre a 

cada quatro anos e conta com a participação da seleção nacional do país-sede (que também será sede da Copa do 

Mundo do ano que se segue), das seleções nacionais campeãs dos continentes e do último campeão mundial da 

Copa do Mundo.  
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ônibus, metrô e trem, organizado pelo Movimento Passe Livre
37

 o que repercutiu no 

fechamento de quatro das principais vias da cidade de São Paulo: Avenida Paulista, Avenida 

23 de maio, Avenida 9 de Julho e Avenida São Luís, acarretando desdobramentos históricos.  

O protesto, ou vandalismo como interpretado por alguns veículos de comunicação, foi 

se ampliando com a incorporação de diferentes grupos e novas reivindicações ao movimento, 

como: fim da corrupção, melhoria dos serviços públicos, em especial, da saúde, educação e 

segurança pública.  

No ano seguinte, em 06 de outubro de 2014, ocorreram eleições estaduais e federais, o 

que resultou em um novo Congresso com posicionamentos mais resistentes a temas urgentes, 

como é o caso do aborto, descriminalização da maconha, casamento entre pessoas do mesmo 

sexo etc. Diferentemente, a questão da redução da maioridade penal ganhou adesão.  

Destaca-se também como marca histórica desse período o fato ocorrido em 15 de 

março de 2015, quando uma multidão se reuniu na Avenida Paulista e em outros pontos do 

Brasil para se manifestar contra a presidente Dilma Rousseff, com participação de alguns 

grupos de oposição, dentre os quais: Vem pra Rua
38

, Movimento Brasil Livre (MBL)
39

, 

Revoltados Online.  

No estado de São Paulo, destacou-se o fato de o Governador Geraldo Alckmin  ter 

decidido em setembro de 2015, reorganizar o ensino estadual, mediante a publicação de um 

projeto que dividia as escolas da rede pública estadual por ciclo de ensino, com o argumento 

de oferecer aos alunos um espaço apropriado para a sua faixa etária. Em outubro do mesmo 

ano, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo divulgou uma lista contendo 94 

(noventa e quatro) escolas que seriam fechadas devido à reestruturação.  

 Meses após essa tomada de decisão do governo de São Paulo, mais precisamente em 9 

de novembro, alunos ocuparam
40

uma escola em Diadema, sendo apenas a primeira de muitas 

que se seguiram. O número de escolas ocupadas chegou a mais de 200 por todo o Estado. As 
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 O Movimento Passe Livre se apresenta como “um movimento social, autônomo, apartidário, horizontal e 

independente, que luta por um transporte público de verdade, gratuito para o conjunto da população e fora da 

iniciativa privada”.  Disponível em: <tarifazero.org/mpl/>. Acesso em: 10 set. 2017.   
38

O Vem pra Rua se apresenta em sua página da internet como “um movimento suprapartidário, democrático  e 

plural que surgiu da organização espontânea da sociedade civil para lutar por um Brasil melhor”. Disponível em: 

<http://www.vemprarua.net/sobre-nos/>. Acesso em: 10 set. 2017. 
39

O MBL não se apresenta em seu endereço virtual, assim como em sua página da rede social Facebook. 

Entretanto, é possível destacar duas de suas características: a defesa do liberalismo econômico e a redução do 

tamanho do Estado. 
40

 Utiliza-se o verbo transitivo direto (VTD) “ocupar,” em detrimento da palavra “invadir”, pois o   entendimento 

é de que a escola é do aluno, podendo este apenas ocupar. Ele entra sem usar a força, preenchendo um espaço 

que historicamente, após muitas lutas, se tornou seu. Na oração envolvendo o sujeito aluno e o objeto direto 

escola, o verbo não poderia ser outro, que não o ocupar, como no caso: o aluno ocupa (VTD = quem ocupa, 

ocupa algum lugar) a escola. 
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últimas escolas foram desocupadas apenas em janeiro de 2016, com a decisão de suspensão da 

reorganização pelo governador. 

Acrescenta-se ainda nesse cenário que em outubro de 2015, o PMDB apresentou o 

Programa “Uma Ponte para o Futuro”, elaborado pela Fundação Ulysses Guimarães. Na parte 

introdutória, o Programa indicava que “destinava-se a preservar a economia brasileira e tornar 

viável o seu desenvolvimento, devolvendo ao Estado a capacidade de executar políticas 

sociais que combatessem efetivamente a pobreza e criassem oportunidades para todos.” 

(PMDB, 2015, p.2). A educação foi abordada no Programa, quando este versou sobre o 

“Retorno a um Orçamento Verdadeiro”: 

[...] é necessário em primeiro lugar acabar com as vinculações 

constitucionais estabelecidas, como no caso dos gastos com saúde e com 

educação, em razão do receio de que o Executivo pudesse contingenciar, ou 

mesmo cortar esses gastos em caso de necessidade, porque no Brasil o 

orçamento não é impositivo e o Poder Executivo pode ou não executar a 

despesa orçada (PMDB, 2015, p. 9). 

Nota-se que o tratamento dado à educação e à saúde pelo referido Programa vai ao 

encontro da Constituição Federal de 1988, já que esta delibera sobre a implementação de 

políticas que consolidem um Estado de bem social no Brasil.   

O Programa “Uma Ponte para o Futuro” era um indicativo de que a relação entre o 

partido da presidente da República Dilma Rousseff, PT e do então, vice-presidente Michel 

Temer, PMDB estava desgastada, o que culminou no seu rompimento março de 2016 e na 

abertura do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados. Com o afastamento 

provisório da presidente pelo Senado Federal, o então, vice-presidente assumiu 

provisoriamente.  

Em 31 de agosto o Senado Federal entendeu que Dilma Rousseff cometeu crimes de 

responsabilidade fiscal ao contratar operações de crédito com instituição financeira controlada 

pela União e editar decretos de crédito suplementar, sem autorização do Congresso Nacional, 

acarretando como condenação, a perda do cargo de Presidenta da República do Brasil.  

Na política internacional, mais precisamente no continente europeu, um plebiscito 

marcou a saída
41

 do Reino Unido da União Europeia
42

. Foi a primeira vez que um país deixou 
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 Também conhecida como BREXIT = contração das palavras em inglês “saída” (exit) e “britânica”. 
42

 “A União Europeia é uma união econômica e política de características únicas, constituída por 28 países  

europeus que, em conjunto, abarcam grande parte do continente europeu. A EU foi criada após a Segunda 

Guerra Mundial. A intenção era incentivar a cooperação econômica, partindo do pressuposto de que se os países 

tivessem relações comerciais entre si se tornariam economicamente dependentes uns dos outros, reduzindo assim 

os riscos de conflitos. Dessa cooperação econômica resultou a criação da Comunidade Econômica Europeia 
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o bloco. Já nos Estados Unidos da América o empresário Donald Trump, do Partido 

Republicano, se tornou o 45° presidente em 9 de novembro de 2016, com uma campanha 

repleta por mensagens xenofóbicas, machistas, homofóbicas, racistas e de defesas de temas 

polêmicos, como por exemplo, o nacionalismo.  

Ainda no âmbito internacional,em 7 de maio de 2017, os franceses foram às urnas para 

decidir entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen, sendo que esta  representava uma ameaça 

para aqueles que sonhavam com um mundo sem fronteiras, já que defendia o fim da 

imigração e da globalização.  

A saída do Reino Unido da União Europeia, a vitória de Macron, e mesmo Le Pen não 

vencendo, mas conseguindo disputar o segundo turno, comprovam que ideias conservadoras 

estavam ganhando força em algumas partes do mundo.  

Concomitantemente ao cenário exposto e marcado pelo avanço das ideias liberais no 

Brasil e no mundo, ocorreu a construção da BNCC. Esse processo de construção demandou 

etapas de organização, discussão e elaboração. 

BNCC – etapas de organização, discussão e elaboração    

Inicialmente, considera-se significativa para a contextualização histórica da construção 

da BNCC se referir à Portaria n.592, de 17 de junho de 2015, uma vez que instituiu a 

Comissão de Especialistas para a Elaboração de Proposta da Base Nacional Comum 

Curricular. 

Dois meses antes da Portaria n. 592, em abril de 2015, o professor Renato Janine 

Ribeiro
43

 foi designado Ministro da Educação, alguém da área e não apenas um nome 

político.Ressalta-se o fato de ter um educador à frente do Ministério naquele momento. 

Renato Janine foi responsável por iniciar a elaboração da BNCC, com a criação da Comissão 

responsável por sua elaboração em 17 de junho de 2015, por meio da Portaria n.592, do 

Ministério da Educação. 

Destaca-se que “Em maio de 2015, 116 pessoas foram convidadas para trabalhar na 

construção da primeira e segunda versões da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).” 

(NEIRA; SOUZA JÚNIOR, 2016, p. 189). Este grupo foi responsável pela elaboração da 

                                                 
(CEE) em 1958, então constituída por seis países: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países 

Baixos. Desde então, assistiu-se a criação de um enorme mercado único em permanente evolução”. Disponível 

em: <https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_pt>. Acesso em: set. 2017. 
43

 Professor titular de ética e filosofia política da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo. 
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versão preliminar. Entre setembro de 2015 e maio de 2016 ocorreu uma consulta pública no 

portal oficial
44

 da BNCC, recebendo muitas contribuições.  

Apesar de relevante trabalho prestado, o ministro Renato Janine Ribeiro foi 

comunicado de sua saída no dia 30 de setembro de 2015, ficando apenas seis meses no cargo. 

A sua exoneração se deu por conta de uma reorganização ministerial necessária para evitar o 

impeachment da presidente Dilma.  

O lugar deixado por Renato Janine Ribeiro foi ocupado por Aloizio Mercadante Oliva 

que permaneceu até o afastamento
45

 de Dilma Rousseff. Em março de 2016, a 2ª versão 

revista
46

 da BNCC foi publicada, observando as contribuições decorrentes da “participação de 

leitores críticos que emitiram pareceres acerca da primeira versão. Associações científicas 

ligadas aos segmentos ou componentes curriculares também se reuniram e enviaram suas 

observações.” (NEIRA; ALVIANO JÚNIOR; ALMEIDA, 2016, p. 36). 

Em agosto de 2016, o então vice-presidente da República, Michel Temer, anunciou a 

reforma do ensino médio por meio de uma Medida Provisória
47

. A Medida pode ser 

considerada uma afronta à participação democrática, pois não foi  estabelecido um diálogo 

coletivo com setores da sociedade, assim como não houve abertura para a negociação. 

Em 06 de abril de 2017, o MEC tornou pública a terceira versão da BNCC, sendo 

remetida ao Conselho Nacional de Educação
48

 para análise e aprovação.  Em 20 de dezembro 

de 2017 foi definido o resultado final referente à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental.  

Na medida em que o Brasil percorria esse complexo contexto político, social, 

econômico e cultural, conforme delineado anteriormente, com trocas de presidentes da 

República, de ministros da educação, etc., as versões da BNCC eram discutidas e elaboradas, 

resultando em mudanças significativas na concepção do documento oficial, inclusive com a 

alteração do posicionamento dos grupos em relação a BNCC. Já aqueles que antes eram 

contrários à existência de uma base nacional comum, em especial, os de princípios 

                                                 
44

 Portal da BNCC. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 
45

 Em 17 de abril de 2016, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o relatório pró-impeachment e 

autorizou o Senado Federal a dar andamento ao julgamento. O objeto do relatório era o crime de 

responsabilidade, conforme o artigo 85 da CF/88.  
46

Após a troca ministerial ocorrida por conta do afastamento da presidenta Dilma, o novo grupo responsável pela 

elaboração da BNCC entendeu que não se tratava da 2ª versão e sim da 1ª versão, pois a anterior seria a versão 

preliminar. 
47

O artigo 62 da CF/88 trata da Medida Provisória: “Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da 

República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso 

Nacional. (BRASIL, 1988). 
48

 Órgão normativo do sistema nacional de educação, composto pelas Câmaras de Educação Básica e de 

Educação Superior. Tem atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministério da Educação, 

responsável por apreciar a proposta da BNCC, que ao ser homologada pelo Ministério da Educação se 

transformou em norma nacional. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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conservadores, estranhamente, se tornaram a favor, mas de outra base, apoiada em outra 

concepção. 

Referente à predominância de grupos conservadores, o movimento constatado no Brasil 

nos últimos anos assemelha-se ao ocorrido nos Estados Unidos da América, conforme 

retratado por Michael Apple: 

É precisamente nos tempos de hoje que essas questões devem ser levadas 

mais a sério. Estamos vivendo uma época – que podemos denominar 

restauração conservadora – de gravíssimos conflitos em torno da política 

do conhecimento oficial. Acredito mesmo que esteja em jogo a própria ideia 

de educação pública e a própria ideia de um currículo que responda às 

culturas e histórias de amplos e crescentes segmentos da população 

americana. (APPLE, 2013, p. 73). (grifo do autor). 

Diante do contexto exposto, a versão homologada pelo MEC, sob responsabilidade do 

atual governo, sofreu mudanças significativas, pouco dialogando com as duas primeiras 

versões, elaboradas no período do governo anterior, conforme constatado pela “Declaração do 

Fórum dos cursos de formação de Professores das Universidades Públicas Estaduais 

Paulistas”:  

1. Apesar do histórico de formulação da BNCC desde 2013, é 

perceptível uma abrupta mudança de rumos do debate pela atual gestão do 

governo federal, com descarte de versões anteriores e ausência de 

identificação de fontes e autores das novas versões sugeridas. 

(DECLARAÇÃO DO FÓRUM DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES, 2018, p. 1). 

Mantendo o posicionamento acima relatado, registra-se que a segunda versão foi 

constituída após a consulta pública que recebeu muitas contribuições por meio do Portal da 

Base
49

, pela participação de leitores críticos e associações científicas (NEIRA; ALVIANO 

JÚNIOR; ALMEIDA, 2016).  

Ao estabelecer e respeitar o diálogo com a sociedade é possível assegurar que a 

segunda versão da BNCC possuiu uma essência democrática ao respeitar a democracia, que 

em grego significa: demos, o povo e krátos, o poder. A concepção de que o poder é do povo 

revelou-se nessa segunda versão, constituída por intermédio da participação popular e em 

observância ao parágrafo único do artigo primeiro da CF/88: “Todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

                                                 
49

O Portal da Base (http://basenacionalcomum.mec.gov.br/) possibilitou professores, estudantes, redes de ensino 

e sociedade como um todo  interagir e acompanhar o processo de elaboração da BNCC. 
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Constituição”. 

Situar esse intrincado cenário, e especificamente os fatos do panorama nacional 

permitiu visualizar indicadores que possibilitassem a compreensão de interesses políticos, 

sociais e econômicos presentes na construção da BNCC, explícita ou implicitamente 

expressos nessa conjuntura.  

3.2  Legislação da Educação no Brasil e Indicadores Curriculares 

A discussão sobre a presença de um núcleo comum curricular não é recente no país, 

sendo a sua efetivação fruto de sinalizações e exigências ocorridas ao longo da história 

brasileira, conforme se constata no artigo17, do Decreto-lei n. 4.244/42
50

: 

Art. 17. As disciplinas comuns aos cursos clássico e científico serão 

ensinadas de acordo com um mesmo programa, salvo a matemática, a 

física, a química e a biologia, cujos programas terão maior amplitude no 

curso científico do que no curso clássico, e a filosofia, que terá neste mais 

amplo programa do que naquele. (BRASIL.Decreto-lei n.4244/1942, art.17). 

(grifo nosso).  

Para situar a questão do núcleo comum, no Parecer CNE n.1570/2017 há explicitação 

de dados referentes às anteriores Leis de Diretrizes e Bases da Educação. Assim é que: 

A Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que fixava as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, também dedicou atenção à organização de um núcleo 

central de estudos no âmbito do ensino médio da agora denominada 

Educação Básica, dividido em ginasial e colegial, em cujas séries 

determinado número de disciplinas deveria ser ministrado [...].  (BRASIL. 

Parecer CNE n.1570/ 2017, p. 1).  

O artigo 35 da Lei n.4024/ 1961, mesmo de forma implícita, tratou o assunto, 

confirmando a proposição da predominância de disciplinas e conteúdos, no caso considerando 

os ciclos: 

                                                 
50

 A determinação legal de elaboração de uma base nacional comum curricular pode ser percebida como 

resultado de um longo processo evolutivo na história da educação brasileira. Ainda que a tradição normativa 

nesse campo, durante muito tempo, tenha se voltado, no que se refere às etapas equivalentes ao atualmente 

denominado nível da Educação Básica, apenas para a educação secundária, já aí se fazia presente o conceito da 

formação comum, associada à noção de nacionalidade. Por exemplo, o Decreto-lei n. 4.244, de 9 de abril de 

1942, a chamada Lei Orgânica do Ensino Secundário previa, com detalhes, a forma de organização acadêmica 

desse nível de ensino, dividido em curso ginasial, clássico e científico, bem como a lista de disciplinas e 

respectiva seriação ao longo da duração dos cursos. (BRASIL. CNE.Parecer homologado pela Portaria n.1570/ 

2017, p. 1).  Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2017-pdf/78631-pcp015-17-pdf/file 

http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2017-pdf/78631-pcp015-17-pdf/file
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Art. 35. Em cada ciclo haverá disciplinas e práticas educativas, obrigatórias 

e optativas.  

§ 1º Ao Conselho Federal de Educação compete indicar, para todos os 

sistemas de ensino médio, até cinco disciplinas obrigatórias, cabendo aos 

conselhos estaduais de educação completar o seu número e relacionar as de 

caráter optativo que podem ser adotadas pelos estabelecimentos de ensino. 

§ 2º O Conselho Federal e os conselhos estaduais, ao relacionarem as 

disciplinas obrigatórias, na forma do parágrafo anterior, definirão a 

amplitudee o desenvolvimento dos seus programas em cada ciclo. 

§ 3º O currículo das duas primeiras séries do 1° ciclo será comum a todos os 

cursos de ensino médio no que se refere às matérias obrigatórias. (BRASIL. 

Lei n.4024/ 61, art.35). (grifo nosso). 

Diferentemente dessas formulações, a Lei n. 5.692/71 que fixou as Diretrizes e Bases 

para o ensino de 1° e 2° graus, o núcleo comum foi apresentado de forma explícita: 

Art. 4º - Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum, 

obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender, 

conforme as necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades 

locais, aos planos dos estabelecimentos e às diferenças individuais dos 

alunos. 

§ 1º -  Observar-se-ão as seguintes prescrições na definição dos conteúdos 

curriculares:  

I - O Conselho Federal de Educação fixará para cada grau as matérias 

relativas ao núcleo comum, definindo lhes os objetivos e a amplitude.  

II - Os Conselhos de Educação relacionarão, para os respectivos sistemas de 

ensino, as matérias dentre as quais poderá cada estabelecimento escolher as 

que devam constituir a parte diversificada.  

III - Com aprovação do competente Conselho de Educação, o 

estabelecimento poderá incluir estudos não decorrentes de materiais 

relacionadas de acordo com o inciso anterior.  

§2º - No ensino de 1º e 2º graus dar-se-á especial relevo ao estudo da língua 

nacional, como instrumento de comunicação e como expressão da cultura 

brasileira.  

§ 3º - Para o ensino de 2º grau, o Conselho Federal de Educação fixará, além 

do núcleo comum, o mínimo a ser exigido em cada habilitação profissional 

ou conjunto de habilitações afins.  

§ 4º - Mediante aprovação do Conselho Federal de Educação, os 

estabelecimentos de ensino poderão oferecer outras habilitações 

profissionais para as quais não haja mínimos de currículo previamente 

estabelecidos por aquele órgão, assegurada a validade nacional dos 

respectivos estudos. (BRASIL. Lei n.5692/ 71, art. 4º). (grifo nosso).  

A caracterização desse panorama a fim de identificar formalizações relativas à defesa 

da necessidade de uma base nacional comum a ser incorporada nos currículos da educação 

formal não se resumia à esfera legislativa, mas tornou-se visível também no posicionamento 

de algumas entidades voltadas à educação, como é o caso da ANPEd- Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa, conforme se observa no Parecer CNE homologado pela Portaria n. 

1570/2017.   
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A concepção de que a educação escolar deveria conter um conjunto nuclear 

de estudos seguiu presente na discussão de propostas de normas legais. O 

primeiro projeto para uma nova lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, o Projeto de Lei n. 1.258, de 1988, de autoria do Deputado 

Octávio Elísio, apresentado à Câmara dos Deputados, em novembro do 

mesmo ano, logo após, portanto, a promulgação da Constituição Federal, 

afirmava, em sua justificativa, estar fundamentado em estudo elaborado pela 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa (ANPEd) e apresentado 

durante a XI Reunião da Associação, em Porto Alegre, em abril de 1988. 

(BRASIL. Parecer homologado pela Portaria  n.1570/ 2017, p. 2).  

Na Constituição Federal de 1988, o caput do artigo 210 menciona a exigência de 

fixação de “conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação 

básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.” (BRASIL. 

Constituição Federal, 1988).  

Em respeito à Carta Magna, a LDB vigente de 1996, incumbiu a União, em seu artigo 

9º, inciso IV de: 

Art.9º estabelecer, em colaboração com os Estados, o DF e os Municípios, 

competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o 

ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de 

modo a assegurar formação básica comum. (BRASIL. Lei n. 9394/ 96, 

art.9º).  

Encontra-se ainda em outro componente dessa Lei, no artigo 26,
51

 do Capítulo II que 

trata da Educação Básica, a retomada do tema em sentido amplo, quando determina que: 

Art.26 Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e dos educandos. (Redação dada pela Lei n. 12.796, de 

2013). (BRASIL. Lei n. 9394/ 96, art.26).          

Ao encontro da LDB n. 9394/96, a Resolução CEB/CNE n. 7/2010 que fixou as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino fundamental de 9 (nove) anos, em seu artigo 

49 reza que: 

Art. 49 O Ministério da Educação, em articulação com os Estados, os 

Municípios e o Distrito Federal, deverá encaminhar ao Conselho Nacional de 

Educação, precedida de consulta pública nacional, proposta de expectativas 

                                                 
51

O artigo que se segue vigorou até 2013, sendo alterado por força da Lei n. 12.796/2013: “Art. 26 Os currículos 

do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela”. (BRASIL. Lei n. 9394/1996).   
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de aprendizagem dos conhecimentos escolares que devem ser atingidas pelos 

alunos em diferentes estágios dos Ensino Fundamental (art. 9º, §3º
52

, desta 

resolução). (BRASIL. Resolução CEB/CNE, n.7/ 2010, art.49).      

Apesar de indicações presentes em diversos documentos normativos, apenas com o 

Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei n. 13.005, de 2014, ocorreu a 

estipulação de um prazo
53

 de dois anos, para que o MEC elaborasse uma proposta de direitos 

e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para o ensino fundamental.  

Em alguns trechos no PNE aparece, de forma explícita
54

, a necessidade da 

implementação de uma BNCC, como a estratégia 2.2, da meta 2
55

, destinada ao Ensino 

Fundamental:  

Estratégia 2.2 - pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

no âmbito da instância permanente de que trata o §5º do art. 7º desta Lei, a 

implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que 

configurarão a base nacional comum curricular do ensino fundamental. 

(BRASIL. Lei n.13005/ 2014, estratégia 2.2).          

No que se refere ao Ensino Médio, determinações relativas à base nacional comum 

curricular são encontradas nas estratégias 3.3 e 7.1, das metas 3 e 7 respectivamente: 

Estratégia 3.3- pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

no âmbito da instância permanente de que trata o §5º do art. 7º desta Lei, a 

implementação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

que configurarão a base nacional comum curricular do ensino médio. 

(BRASIL. Lei n.13005/ 2014, estratégia 3.3).          

Estratégia 7.1 - estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, 

diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos 

                                                 
52

 Art. 9º, § 3, da Resolução CEB/CNE n. 7/2010: “Os conhecimentos escolares são aqueles que as diferentes 

instâncias que produzem orientações sobre o currículo, as escolas e os professores selecionam e transformam a 

fim de que possam ser ensinados e aprendidos, ao mesmo tempo em que servem de elementos para a formação 

ética, estética e política do aluno (BRASIL. Resolução CEB/CNE, n.7/ 2010, art.9º). 
53

 A Lei n. 13.005 que aprova o Plano Nacional de Educação estabelece a Estratégia: “2.1) o Ministério da 

Educação, em articulação e colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverá, até o final do 

2º (segundo) ano de vigência deste PNE, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida 

de consulta pública nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) 

alunos (as) do ensino fundamental”. (BRASIL. Lei n.13005/ 2014). 
54

 A Lei n. 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, também faz referência a uma formação 

básica comum, conforme se lê na Estratégia “3.2 - O Ministério da Educação, em articulação e colaboração com 

os entes federados e ouvida a sociedade mediante consulta pública nacional, elaborará e encaminhará ao 

Conselho Nacional de Educação - CNE, até o 2
o 

(segundo) ano de vigência deste PNE, proposta de direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) de ensino médio, a serem atingidos nos 

tempos e etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a garantir formação básica comum”. (BRASIL. 

Lei n.13005/ 2014, estratégia 3.2). 
55

 A Lei n.13.005/2014 que aprova o Plano Nacional de Educação estabelece também como Meta: “2- 

Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e 

garantir que, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PNE”. (BRASIL. Lei n.13005/ 2014, meta 2). 
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currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos 

(as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a 

diversidade regional, estadual e local. (BRASIL. Lei n.13005/ 2014, 

estratégia 7.1).          

Percebe-se que no campo legal, pelo menos nos últimos 80 anos, o Estado brasileiro, 

independentemente do momento político que passava, indicou a intenção da construção de um 

núcleo comum. Após a Constituição Federal de 1988, as indicações legais pontuando a 

necessidade de uma base nacional comum curricular aumentaram, sendo a mesma 

concretizada por meio da Resolução CNE/CP n. 2, de 22 de dezembro de 2017. 

3.3 Caracterização do Documento  

A versão final da BNCC define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da 

Educação Básica. Composta por 468 páginas, o documento apresenta a seguinte estruturação: 

Apresentação; Introdução – composta pelas competências gerais da Educação Básica, dos 

marcos legais que embasam a BNCC, dos fundamentos pedagógicos da BNCC, e do pacto 

interfederativo e a implementação da BNCC; Estrutura da BNCC; A etapa da Educação 

Infantil e a etapa do Ensino Fundamental. 

De início, na apresentação da BNCC, o Ministro de Estado da Educação, Mendonça 

Filho, destacou que: 

A BNCC é um documento plural, contemporâneo, e estabelece com clareza 

o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os 

estudantes, crianças, jovens e adultos, têm direito. Com ela, redes de ensino 

e instituições escolares públicas e particulares passam a ter uma referência 

nacional obrigatória para a elaboração ou adequação de seus currículos e 

propostas pedagógicas. Essa referência é o ponto ao qual se quer chegar em 

cada etapa da Educação Básica, enquanto os currículos traçam caminho até 

lá. (BRASIL. BNCC, 2017, p. 5).   

Percebe-se que o documento oficial, na fala do Ministro, sofreu mudança significativa 

quando comparado à versão anterior, pois agora se “estabelece com clareza o conjunto de 

aprendizagens essenciais e indispensáveis”; a segunda versão apresentava os “[...] direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que devem orientar a elaboração de 

currículos para as diferentes etapas de escolarização.” (BRASIL. BNCC – segunda versão, 

2016, p. 24). (grifo nosso). 

Nota-se também que o Ministro é taxativo ao afirmar que a BNCC é o ponto central ao 
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qual se quer chegar em cada etapa da Educação Básica, enquanto os currículos traçam 

caminho até lá. Conforme abordado no capítulo 2, o currículo não se resume a “traçar 

caminhos”. Esse entendimento, em nossa opinião, é discutível segundo os fundamentos 

relativos ao tema, apresentados anteriormente. Nessa linha, o presidente da Comissão 

Bicameral do CNE encarregada da BNCC, Cesar Callegari, fez um alerta ao entender que: “O 

CNE deve ser vigilante contra tentativas de reduzi-la à condição de currículo único e currículo 

mínimo como lamentavelmente, parece estar acontecendo.” (CALLEGARI, 2018 p. 2).  

Outro destaque a registrar é que as alterações de uma BNCC menos impositiva, 

inicialmente são direcionadas adiante, para a elaboração de um documento mais rígido. 

Assim, na segunda versão se esperava que a BNCC fosse “[...] balizadora do direito dos/as 

estudantes da Educação Básica” (BRASIL.BNCC,2016,p.25). Diferentemente, a versão final 

expressa que “as redes de ensino e instituições escolares públicas e particulares passam a ter 

uma referência nacional obrigatória para a elaboração ou adequação de seus currículos e 

propostas.” (BRASIL. BNCC – versão final homologada pelo CNE 2017, p. 5). (grifo nosso). 

Além das alterações, notam-se incoerências ao tratar o tema “preconceito”, tão 

relevante para a construção de uma sociedade que se almeja menos violenta e aberta ao 

diálogo.  

A BNCC expressa o compromisso do Estado Brasileiro com a promoção de 

uma educação integral voltada ao acolhimento, reconhecimento e 

desenvolvimento pleno de todos os estudantes, com respeito às diferenças e 

enfrentamento à discriminação e ao preconceito. (BRASIL. BNCC, 2017, p. 

5). 

A incongruência está na ideia de “respeito às diferenças e enfrentamento à 

discriminação e ao preconceito” (BRASIL.BNCC,2017,p.5), sem enfatizar a promoção da 

igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual. 

Nessa direção, evidencia-se a manifestação do Colégio Brasileiro de Ciências do 

Esporte (CBCE): “[...] a terceira versão da BNCC [...] sucumbe às pressões de segmentos 

conservadores quando suprime a discussão sobre identidades de gênero e Orientação Sexual”. 

(COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 2017, p.2). Estudos realizados 

reconhecem que a segunda versão concebeu o tema de maneira diferenciada, conforme 

explicita Neira (2017): 

No seu texto introdutório, a BNCC-II recupera os princípios éticos, políticos 

e estéticos que permitiram a afirmação de sete direitos à aprendizagem e ao 

desenvolvimento para todas as crianças e jovens. Em linhas gerais, 
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explicitam a preocupação com a diversidade, as questões de gênero, etnia, 

classe e experiências variadas, bem como afirmam o compromisso da escola 

com a formação dos sujeitos para a construção de uma sociedade menos 

desigual, o que passa simultaneamente pela adoção de uma postura inclusiva 

e reconhecedora das diferenças. (NEIRA, 2017, p. 2). 

Corroborando com as considerações críticas acerca da exclusão do tema gênero e 

orientação sexual, o então presidente da Comissão Bicameral do CNE, Antonio Cesar Russi 

Callegari, em seu voto favorável ao parecer e ao projeto de resolução da BNCC, fez as 

seguintes ressalvas:   

[...] a exclusão das referências ao gênero e orientação sexual, sendo que o 

MEC e a maioria dos membros do CNE acabaram cedendo às pressões das 

milícias fundamentalistas ultraconservadoras que se posicionaram contra a 

existência dessas questões na BNCC (apresentei emendas para a sua 

reincorporação ao texto, infelizmente rejeitadas) [...]. (BRASIL. CNE. 

Parecer homologado pela Portaria n.1570/2017, p.45). 

Entende-se que a ausência de um posicionamento enfático por parte da BNCC em 

relação às questões apontadas possibilita caracterizá-la como uma “abordagem 

assimilacionista”, conceito esse advindo do multiculturalismo crítico, cuja compreensão é 

explicitada por Candau (2014):  

A abordagem assimilacionista parte da afirmação de que vivemos numa 

sociedade multicultural, no sentido descritivo. Uma política assimilacionista 

– perspectiva prescritiva – vai favorecer que todos se integrem na sociedade 

e sejam incorporados à cultura hegemônica. No caso da educação, promove-

se uma política de universalização da escolarização. Todos e todas são 

chamados a participar do sistema escolar, mas sem que se coloque em 

questão o caráter monocultural e homogeneizador presente na sua dinâmica, 

tanto no que se refere aos conteúdos do currículo quanto às relações entre os 

diferentes atores, às estratégias utilizadas nas salas de aula, aos valores 

privilegiados, etc. (CANDAU, 2014, p. 25 e 26). 

Nota-se que apesar da BNCC declarar ser orientada “[...] pelos princípios éticos, 

políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva [...]” (BRASIL.BNCC, 2017, p. 7), ela optou por não inserir as 

referências quanto ao gênero e orientação sexual. Destaca-se que no campo destinado à 

Educação Física, os termos racismo, xenofobia, machismo também não são encontrados. 

A versão final da BNCC também não abrangeu as modalidades da Educação Básica 

presentes na segunda versão, as quais contemplavam,  



79 

 

[...] nas diferentes áreas de conhecimento, temáticas referentes à 

interculturalidade, à sustentabilidade socioambiental, assim como às causas 

históricas, políticas, econômicas e sociais das diferentes formas de 

discriminação e exclusão, contribuindo para a identificação e a superação 

das desigualdades socialmente construídas. (BRASIL. BNCC – segunda 

versão, 2016, p. 35). 

Entende-se que as modalidades
56

 de Educação Básica existentes na segunda versão da 

BNCC poderiam contribuir para a identificação e a superação das desigualdades socialmente 

construídas.  

Posteriormente à apresentação do documento, se faz presente na Introdução, a 

caracterização da BNCC em relação à sua natureza e suas prerrogativas enquanto proposições.   

[...] um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidade da Educação Básica, de modo 

a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, 

em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação 

(PNE).[...] e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que 

visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica. (BRASIL. BNCC, 2017, p. 7).(grifo nosso). 

Em relação às aprendizagens essenciais, a BNCC confere significado às mesmas ao 

afirmar que “devem assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, 

que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento.” 

(BRASIL. BNCC, 2017, p. 8). Observa-se nesse sentido, que a BNCC ao se referir às 

aprendizagens essenciais, expressa uma visão simplificada frente aos problemas existentes no 

campo educacional. A página 15 (quinze) do documento oficial explicita que :  

[...] a BNCC desempenha papel fundamental, pois explicita as 

aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem 

desenvolver e expressa, portanto, a igualdade educacional sobre 

a qual as singularidades devem ser consideradas e atendidas. Essa 

igualdade deve valer também para as oportunidades de ingresso 

e permanência em uma escola de Educação Básica, sem o que o 

direito de aprender não se concretiza. (BRASIL. BNCC, 2017, p. 15). (grifo 

do documento).  

De acordo com a concepção manifesta pela Associação Brasileira de Currículo (ABdC),  

                                                 
56

 As modalidades da Educação Básicas presentes na segunda versão são: Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, Educação no Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar 

Quilombola, Educação para as Relações Étnico-Raciais, Educação Ambiental e a Educação em Direitos 

Humanos.  
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as “aprendizagens essenciais” contidas na  BNCC,  

[...] reduzem os direitos de aprender a obrigações, quando estabelece o que 

“todos devem” aprender. Direitos e objetivos de aprendizagem referem-se à 

padronização centralizadora e soam a ‘Currículo mínimo’, sobretudo pelo 

atrelamento das avaliações nacionais aos conteúdos da base. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CURRÍCULO, 2017, p.2). 

O texto da BNCC revela a relação entre competências e aprendizagens essenciais ao 

expor que estas: “[...] devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 

dez competências gerais, que consubstanciam no âmbito pedagógico, os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento.” (BRASIL. BNCC – versão final homologada, 2017, p. 8).  

Acerca do tema, conforme abordado no capítulo 2 e ancorado em Saviani (2013), a 

inserção da “pedagogia das competências” visa moldar os alunos ao tipo de sociedade que 

vivemos, considerando que a reorganização do processo produtivo exige na atualidade, o 

desenvolvimento de competências para situações determinadas, diferentemente do contexto 

quando o ensino era centrado no conteúdo das disciplinas de conhecimento. 

O documento oficial define “competência” como:  

a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 

(práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do 

mundo do trabalho. (BRASIL.BNCC, 2017, p.8). (grifo nosso) 

Em relação às habilidades socioemocionais, o texto “Posicionamento do CBCE - 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte sobre o documento da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) publicado pelo MEC" enfatiza que: “[...] a importância concedida às 

habilidades emocionais reverbera intenções privatistas de constituir identidades pacíficas e 

submissas.” (COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 2017, p.2). 

Em consonância ao posicionamento do CBCE, Neira (2018a), ao analisar a presença 

das Pedagogias das Competências na BNCC explicita tal conceito, sob um olhar crítico, 

salientando que:  

Para abarcar tantas frentes, o documento recupera a tipologia dos conteúdos 

proposta por Coll (1997) quando coloca as aprendizagens essenciais ou 

habilidades a serviço do desenvolvimento de competências definidas.  

(NEIRA, 2018a, p. 3). 

O CBCE também abordou o tema “competências” e, assim se expressou:  
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Sem maiores justificativas e atendendo aos interesses desses setores que 

defendem uma formação superficial, pautada nos ditames do mercado, a 

anterior ênfase nos direitos de aprendizagem foi substituída pelo 

desenvolvimento de competências e habilidades.  (COLÉGIO BRASILEIRO 

DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 2017, p.2).                         

Em relação ao posicionamento exposto pelo CBCE, Neira (2018a) amplia a 

interpretação abordando possíveis implicações a partir dessa compreensão: “A opção por um 

currículo baseado em competências e habilidades prescritas reduz as possibilidades 

pedagógicas, do professor e ressoa na formação dos estudantes.” (NEIRA, 2018a, p. 8).  

Diante da polêmica evidenciada e incluindo manifestações de entidades científicas e 

pesquisadores da área da Educação Física, torna-se necessária a visualização das dez 

competências gerais da Educação Básica, conforme determinado pela BNCC. (BRASIL. 

BNCC, 2017, p. 9-10). O intuito é de que mediante a compreensão desse quesito seja possível 

ter como referência a proposta na sua integralidade.  

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre 

o mundo físico, social 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 cientifica, 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 social 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 socioambiental e 

o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 

posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do 
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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. BNCC, 2007, p. 9 -10). 

         De acordo com o documento oficial, essas formulações sobre as competências 

foram introduzidas considerando trechos do texto anterior, permitindo articular o 

entendimento das mesmas com a finalidade social da educação.  

[...] 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’ [...], mostrando-se [...] alinhada à Agenda 

2030 da Organização das Nações Unidas - ONU. (BRASIL, 2017, p. 8).  

Referente ao alinhamento do documento oficial à Agenda 2030 da ONU, a BNCC 

justifica que desde o final do século XX, assim como o início deste século, a ênfase no 

desenvolvimento de competências tem orientado países como: Estados Unidos da América, 

França, Austrália, entre outros.  

Dias e Lopes (2003) argumentam que “As políticas educacionais em países periféricos 

sempre foram fortemente influenciadas por movimentos e reformas de países centrais.” 

(DIAS; LOPES, 2003, p. 1157).  

Ao definir o processo de desenvolvimento das competências, o Documento da BNCC 

retoma, em passagem posterior, o significado do conceito considerando sua relação com as 

propostas pedagógicas e aprendizagens consideradas relevantes. Dessa forma,  

Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem 

estar orientadas para o desenvolvimento de competências. Por meio da 

indicação clara do que os alunos devem ‘saber’ (considerando a constituição 

de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que 

devem ‘saber fazer’ (considerando a mobilização desses conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a 

explicitação das competências oferece referências para o fortalecimento de 

ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC.  

(BRASIL. BNCC, 2017, p. 13). (grifo nosso). 
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No entendimento de Neira (2017),  

O documento oficial retoma a preocupação com os comportamentos 

anunciada por Tyler (1974), expressando-a naquilo que Perrenoud (1999) 

definiria como características gerais da ação humana: saber-fazer, saber-

ser, saber-aprender, cooperar ou até viver. Tal como aparecem nessa 

política curricular, as competências respondem a uma demanda por 

trabalhadores polivalentes em um mercado em constante transição. (NEIRA, 

2017, p.2). (grifo nosso). 

Aliada à BNCC, que é uma das ações da política nacional da Educação Básica, outras 

também são de elevada importância, como é o caso da “formação de professores, à avaliação, 

à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura 

adequada para o pleno desenvolvimento da educação.” (BRASIL. BNCC - versão final 

homologada pelo CNE, 2017, p. 8).  

Nessa direção, Dias e Lopes (2003) afirmam que como parte do processo de 

globalização e de mundialização da cultura,  

o currículo por competências, a avaliação do desempenho, a promoção dos 

professores por mérito, os conceitos de produtividade, eficiência e eficácia, 

entre outros, disseminam-se nas reformas educacionais em curso no mundo 

globalizado. (DIAS; LOPES, 2003, p. 1158). 

Em conformidade ao posicionamento de Dias e Lopes, as reflexões de Saviani (2013) 

sobre as ideias pedagógicas no Brasil alertam que, nas últimas décadas, a alteração da 

concepção de ensino objetivou maximizar a eficiência por meio do currículo de competências 

(ou pedagogia das competências).  

3.4 Estrutura da Educação Básica na BNCC 

A estrutura da BNCC contempla a necessidade de “[...] explicitar as competências que 

os alunos devem desenvolver ao longo de toda a Educação Básica [...] como expressão dos 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes.” (BRASIL. BNCC, 

2017, p. 23). Define-se uma estrutura geral para a Educação Infantil e para o Ensino 

Fundamental, sendo que os alunos devem desenvolver 10 (dez) competências básicas 

(conforme apresentadas anteriormente), por meio de uma formação integral que visando a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

Nota-se que a ausência do Ensino Médio, é sustentada pela Medida Provisória n. 

446/2016, convertida na Lei n. 13.415/2017. Dessa forma, salienta-se que a proposta 
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descumpriu uma exigência legal ao desmembrar o nível médio da Educação Básica. Ao se 

pronunciar acerca da separação do Ensino Médio, Callegari é enfático: 

A meu ver, a proposta de BNCC elaborada pelo MEC evidencia os 

problemas contidos na referida Lei, aprofunda-os e não os supera. Ela 

sublinha o defeito de origem: a separação do ensino médio do conjunto da 

educação básica na concepção de uma BNCC. Eu e outros conselheiros 

insistimos nessa crítica desde o início do processo. Eis que, materializando 

nossos piores temores, a proposta do MEC para o ensino médio não só 

destoa, mas contradiz, em grande medida, o que foi definido na BNCC das 

etapas educacionais anteriores e é radicalmente distinta do que vinha sendo 

cogitado nas versões primeiras. Tinham, afinal, razão os que temiam 

rupturas e fragmentações da educação básica. (CALLEGARI, 2018, p. 2).  

Retomando a estrutura da BNCC, na primeira etapa da Educação Básica, a Educação 

Infantil possui como eixos estruturantes as interações e brincadeiras, sendo composta por seis 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar 

e conhecer-se. Os elementos dessa composição são concebidos por propiciarem: 

[...] as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais 

possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a 

vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais 

possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. 

(BRASIL.BNCC, 2017, p. 35).                 

Atento aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, o Documento também 

estabelece cinco campos de experiências: (O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; 

Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações). No âmbito da Educação Infantil, a BNCC entende 

que: 

Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as 

situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus 

saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio 

cultural.  (BRASIL. BNCC, 2017, p. 35).             

Contempla-se ainda, que na Educação Infantil o Documento agrupou/reuniu de forma 

sequencial: “[...] os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento [...] em três grupos por 

faixa etária, que correspondem, aproximadamente, às possibilidades de aprendizagem e às 

características do desenvolvimento das crianças [...].” (BRASIL. BNCC, 2017, p. 35). 

Apresentada de forma sintética as propostas da Educação Infantil, considerando não se 

tratar do objeto de estudo dessa dissertação, adentra-se na segunda etapa da Educação Básica: 
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o Ensino Fundamental. Esta etapa é configurada por cinco áreas de conhecimento: 

Linguagens – Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa; Matemática; 

Ciências Humanas – Geografia e História; Ciências da Natureza; e Ensino Religioso. 

 Conforme a BNCC, a justificativa para a organização do Ensino Fundamental em 

cinco áreas está no Parecer CNE/CEB n. 11/2010, referente às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos que prescreve: 

Os conteúdos sistematizados que fazem parte do currículo são denominados 

componentes curriculares, os quais, por sua vez, se articulam às áreas de 

conhecimento, a saber: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas. As áreas de conhecimento favorecem a comunicação 

entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares, 

mas permitem que os referenciais próprios de cada componente curricular 

sejam preservados (BRASIL.Parecer CNE/CEB n.11/ 2010, p. 13). 

De acordo com o Documento, “Cada área de conhecimento estabelece competências 

específicas de área, cujo desenvolvimento será promovido ao longo dos nove anos” (BRASIL. 

BNCC, 2017, p. 28). As competências específicas: 

[...] possibilitam a articulação horizontal entre as áreas, perpassando todos 

os componentes curriculares, e também a articulação vertical, ou seja, a 

progressão entre o Ensino Fundamental – anos iniciais e o Ensino 

Fundamental – anos finais e a continuidade das experiências dos alunos, 

considerando suas especificidades. (BRASIL. BNCC,  2017, p. 28). (grifo do 

documento).           

Com o intuito de garantir o desenvolvimento das competências específicas, “[...] cada 

componente curricular apresenta um conjunto de habilidades, que estão relacionadas a 

diferentes objetos de conhecimentos [...] que, por sua vez, são organizados em unidades 

temáticas”. (BRASIL. BNCC, 2017, p. 28). (grifo do documento).  

Já as unidades temáticas “definem um arranjo dos objetos de conhecimento ao longo 

do Ensino Fundamental adequado às especificidades dos diferentes componentes curriculares” 

(BRASIL. BNCC, 2017, p. 29).  

Por fim, as habilidades “expressam as aprendizagens essenciais que devem ser 

asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares.” (BRASIL. BNCC, 2017, p. 29). O 

Quadro 1, que segue,  descreve a estrutura das habilidades. 
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Quadro 1. Descrição da estrutura das habilidades 

 

Verbo(s) que explicita(m) 

o(s) processo(s) 

cognitivo(s) envolvido(s) 

na habilidade. 

Complemento do(s) 

verbo(s), que explicita 

o(s) objeto(s) de 

conhecimento 

mobilizado(s) na 

habilidade. 

Modificadores do(s) 

verbo(s) ou do 

complemento do(s) 

verbo(s), que explicitam o 

contexto e/ou uma maior 

especificação da 

aprendizagem esperada. 

Fonte: BRASIL. BNCC, 2017, p. 29.  

 

Para Neira (2018a), a formulação das habilidades na BNCC revela um conteúdo “[...] 

claramente afetado pelo tecnicismo educacional, remonta às orientações de Mager (1978)
57

, 

para que o objetivo final deva expressar o comportamento final, além da condição e do 

critério ou padrão de rendimento aceitável. ” (p. 4). Lopes e Macedo (2011) reportam-se ao 

livro “A formulação de objetos de ensino”, de autoria de Robert Mager, que expõe detalhes 

dessa abordagem:  

[...] a maior precisão na definição dos objetivos educacionais em termos 

comportamentais, com o argumento de que a avaliação eficiente dos 

currículos depende dessa definição. Ainda que esse argumento não seja 

novo, Mager o radicaliza, propondo um conjunto de regras para a elaboração 

e redação de objetivos precisamente mensuráveis. Com isso, ele pretende 

responder à demanda de projetos governamentais por parâmetros para 

avaliar os programas financiados. A precisão na definição do que esperar é a 

tônica da proposta, de modo que os objetivos precisam explicar uma 

audiência; um comportamento esperado; uma condição, ou seja, uma 

exigência; e um critério, aquilo que indicaria o alcance do objeto. Assim, 

passa-se a esperar que os objetivos informem mais do que um 

comportamento e o conteúdo a que seria aplicado, como se observa no 

exemplo: dado um conjunto de afirmativas corretas e erradas sobre a 

conservação ambiental (condição), o aluno (audiência) deverá ser capaz de 

identificar as corretas (comportamento) com exatidão (critério) e explicar 

por que as selecionou (comportamento) em, no máximo, dez palavras 

(critério). (LOPES; MACEDO, 2011, p. 53).  

Tendo em vista a relação das argumentações de Mager no modelo de estrutura de 

habilidades adotado pelo documento oficial,dois exemplos são extraídos da BNCC de 

Educação Física, em que os verbos: experimentar, fruir e recriar; e identificar; 

respectivamente, explicitam os processos cognitivos envolvidos nas habilidades. Já os 

                                                 
57

 MAGER, R. A formulação dos objetivos de ensino. Rio de Janeiro: Globo, 1978. 



87 

 

complementos dos verbos que explicitam os objetos de conhecimento mobilizados nas 

habilidades são: diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto 

comunitário regional; e os riscos durante a realização de práticas corporais de aventura 

urbanas. Por fim, os modificadores dos verbos ou do complemento dos verbos que explicitam 

o contexto e/ou uma maior especificação da aprendizagem esperada são: reconhecendo e 

respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas; e planejar estratégias para 

sua separação.  

 

Quadro 2. Exemplo de estrutura das habilidades, em observância à BNCC de Educação 

Física – EF12EF01 e EF67EF19  

 

Experimentar, fruir e 

recriar 

diferentes brincadeiras e  

jogos da cultura popular 

presentes no contexto 

comunitário regional.  

reconhecendo e 

respeitando as diferenças 

individuais de 

desempenho dos colegas. 

Identificar  os riscos durante a 

realização de práticas 

corporais de aventura 

urbanas. 

planejar estratégias para 

sua separação. 

Fonte: BNCC – versão final, 2017, p.225 e 233, respectivamente. 

 

A concepção sobre a progressão das aprendizagens também integra a estrutura da 

BNCC. Esta abordagem   

“[...] se explicita na comparação entre os quadros relativos a cada ano (ou 

bloco de anos), pode tanto estar relacionada aos processos cognitivos em 

jogo – sendo expressa por verbos que indicam processos cada vez mais 

ativos ou exigentes – quanto aos objetos de conhecimento – que podem 

apresentar crescente sofisticação ou complexidade -, ou, ainda, aos 

modificadores – que, por exemplo, podem fazer referências a contextos mais 

familiares aos alunos e, aos poucos, expandir-se para contextos mais amplos. 

(BRASIL. BNCC, 2017, p. 31).  

Ao analisar a forma como foi definido o conceito referente às progressões das 

aprendizagens, Neira (2018a) é assertivo quando assinala o fato de que a BNCC retoma 

fundamentos sustentados por Bloom. E, tal opção significa:  
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[...] ressuscitar a taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom (1972), 

atribuindo-lhes uma nova roupagem. O psicólogo estadunidense 

hierarquizou as habilidades dos domínios cognitivo (compreensão, 

aplicação, analise, síntese e avaliação) e afetivo (recepção, resposta, 

valorização, organização e internalização de valores). (NEIRA, 2018a, p. 4).  

Em relação à taxionomia do domínio cognitivo de Benjamin Bloom, trata-se de um 

modelo analítico, hierárquico que classifica em seis níveis os objetivos cognitivos, sendo eles: 

conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. (LOPES; MACEDO, 

2011, p. 52).  

No que se refere à Educação Física, percebe-se na BNCC, como observa Neira 

(2018a), o domínio do cognitivo ao se constatar que nas habilidades de brincadeiras e jogos 

propostas para o primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental, os verbos experimentar e 

fruir aparecem apenas uma vez, diferentemente da predominância dos verbos atrelados ao 

desenvolvimento cognitivo, como é o caso de: explicar, reconhecer, respeitar, recriar, 

valorizar, planejar, utilizar, resolver, colaborar, produzir, conforme se verifica no Quadro 3.   

 

Quadro 3. Habilidades das unidades temáticas Brincadeiras e Jogos, do Ensino Fundamental 

(anos iniciais)   

 

 

(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular 

presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças 

individuais de desempenhos dos colegas. 

(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 

brincadeiras e os 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 divulga-las na escola e na 

comunidade. 

           Fonte: BRASIL. 2017, BNCC – versão final, p.225. 

 

Ao observar o Quadro 3, no tocante aos verbos que explicitam os processos cognitivos 
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envolvidos na habilidade, constata-se nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na unidade 

temática Brincadeiras e Jogos, a predominância do domínio cognitivo representada em 5 dos 

7 verbos: recriar, explicar, planejar e colaborar, que se diferenciam de experimentar e fruir.  

A BNCC (2017) anuncia que nos anos iniciais do Ensino Fundamental há  valorização 

das situações lúdicas de aprendizagem, e por isso, a  ênfase nos verbos: explicar, reconhecer, 

respeitar, recriar, valorizar, planejar, utilizar, resolver, colaborar, produzir. 

Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas 

experiências, quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de 

relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses 

sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em 

uma atitude ativa na construção de conhecimentos. (BRASIL. BNCC, 2017, 

p. 55-56). (grifo do documento).                 

Quanto aos anos finais do Ensino Fundamental, devido ao enfrentamento de 

adversidades mais complexas, a BNCC determina que se retome e ressignifique as 

aprendizagens incorporadas nos anos iniciais. (BRASIL.BNCC, 2017). O Documento 

também destaca a importância de fortalecer a autonomia, principalmente nos anos finais, em 

que os adolescentes precisam incorporar uma estrutura capaz de “acessar e interagir 

criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação.” (BRASIL.BNCC, 2017, 

p. 58).  

As reflexões e sistematizações dissertadas até o presente tópico colocam como desafio, 

a necessidade de se ampliar a compreensão sobre a Educação Física como componente da 

BNCC para o Ensino Fundamental, na especificidade e dimensão requerida pelo objetivo 

desta pesquisa, o que é sustentado na complementação do estudo que segue com foco 

específico no seu objeto de análise.  

3.5 A Educação Física na BNCC 

Retomando o objetivo de estudo da pesquisa, complementa-se com análises sobre a 

BNCC quanto à concepção referente ao componente Educação Física para o Ensino 

Fundamental, buscando identificar seus pressupostos e repercussões interpretativas 

pertinentes às versões disponibilizadas para consulta pública.  

A Educação Física é um dos componentes curriculares da área de Linguagens, 

juntamente com a Língua Portuguesa, Arte e Língua Inglesa. De acordo com a BNCC, a 

finalidade da área de linguagens é assim definida:  
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[...] possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem 

diversificadas, que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em 

manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também seus 

conhecimentos sobre essas linguagens, em continuidade às experiências 

vividas na Educação Infantil. (BRASIL. BNCC, 2017, p. 61). 

Apesar de apresentar a finalidade da área de Linguagens, a BNCC não aprofunda o 

tema e não conceitua o termo “linguagem”. Na busca dessa compreensão, Nunes (2016) 

conceitua Linguagem como: 

um sistema que possibilita a comunicação das nossas formas de perceber as 

coisas do mundo, o que implica a representação da realidade e por isso, 

produz sentido de modo limitado. Desse modo, a linguagem é a prática 

política e cultural de produção e negociação de significados. (NUNES, 2016, 

p. 52). 

Ao apresentar os motivos da presença da Educação Física na área de Linguagens, a 

BNCC, também de forma sucinta, explicita o significado de prática corporal relevando sua 

relação com o conhecimento enquanto acesso e construção. Assim assinala: 

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. 

Logo, as práticas corporais são textos culturais passíveis de 

leitura e produção. (BRASIL. BNCC, 2017, p. 212). 

O documento também apresenta explanação reduzida ao justificar a presença da 

Educação Física na área de Linguagens. Nesse sentido, a BNCC deixa de contemplar as 

contribuições dos estudos culturais, em especial, a gestualidade, tratada como forma de 

linguagem. (NEIRA, 2018a). 

Apesar de se compreender a inclusão da Educação Física na área de Linguagens como 

um avanço, a ausência de embasamento teórico pode dificultar a percepção dessa articulação 

pelo professor, o que repercute na prática pedagógica. Nunes (2016) nos permite compreender 

a presença da Educação Física na área de Linguagens:  

[A Educação Física] tem que contribuir para que os alunos sejam leitores do 

mundo e produtores de cultura. E isso implica compreender como o 

significado das coisas do mundo se conecta às representações. No caso da 

Educação Física interessa compreender como os significados das práticas 
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corporais e seus representantes (representações) foram produzidos, 

partilhados, silenciados, hibridizados, falados em meio às relações que se 

estabelecem no interior das culturas e entre elas, a fim de que os alunos e 

alunas possam se sentir produtores culturais e, com isso, produzir outras 

formas de representar tanto as práticas corporais e seus representantes como 

a si mesmos. (NUNES, 2016, p. 61). 

Acerca das possibilidades de conceituar a Educação Física, registram-se várias 

formulações ao longo do tempo. As mudanças efetivadas se caracterizam por alinhamentos 

diferenciados vinculados a “interesses políticos, econômicos e sociais de cada época, seja 

como instrumento de implantação de ações higienistas, defesa de um pensamento 

desenvolvimentista, atendimento aos pressupostos neoliberais ou à busca por uma formação 

crítica”. (NEIRA; AGUIAR, 2016, p. 69).  

Esse contexto ao evidenciar que a concepção da Educação Física nunca esteve 

dissociada do ambiente político-social, permite identificar no documento da BNCC uma 

compreensão do sentido curricular da área:  

[...] 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. (BRASIL.BNCC, 2017, p. 

211). 

Inicialmente, a BNCC adota uma concepção de Educação Física não subordinada à 

aptidão física, ao método psicocinético, às teorias psicológicas, à saúde e outras, concepções 

essas dissociadas dos grandes problemas sociais contemporâneos, assim como dos anseios dos 

alunos. Acerca da compreensão deste componente curricular, Bracht (2014, p.25) “entende 

que a Educação Física é uma prática que tematiza com a intenção pedagógica as 

manifestações da cultura corporal de movimento. ”  

A BNCC de Educação Física entende que as práticas corporais: “[...] são aquelas 

realizadas fora das obrigações laborais, domesticas, higiênicas e religiosas, nas quais os 

sujeitos se envolvem em função de propósitos específicos, sem caráter instrumental.” 

(BRASIL. BNCC, 2017, p. 211). Entende-se que essa interpretação do documento é discutível 

ao tratar conceitos vitais da área da Educação Física. Nessa perspectiva, Neira (2014) 

desenvolve reflexões pertinentes que subsidiam esse enfoque da discussão:  

Práticas corporais [...] são os produtos da gestualidade sistematizada com 

características lúdicas, isto é, as brincadeiras, danças, lutas, esportes e 

ginásticas. Logo, fazem parte da cultura corporal desde as regras da 

amarelinha até o desenho tático do futebol, passando pelas técnicas do balé, 
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a história do judô e os nomes dos aparelhos de ginástica. Também compõem 

esse repertório a noção do esporte como meio de ascensão social das 

camadas desprivilegiadas, a utilização da ginástica para aquisição de uma 

determinada estética corporal, a brincadeira como atividade restrita às 

crianças, entre tantos outros significados em circulação. (NEIRA, 2014, p. 

16). 

Deve-se reconhecer como procedente, o fato de que o documento oficial da BNCC 

amplia a possibilidade de compreensão acerca das práticas corporais ao afirmar que elas 

“devem ser abordadas como fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, 

singular e contraditório.” (BRASIL.BNCC, 2017, p. 211). 

Apesar do reconhecimento pelo avanço em relação à compreensão das práticas 

corporais, a BNCC de Educação Física expõe uma distinção ao eleger o movimento corporal 

como o elemento essencial das práticas corporais, retomando assim, os grandes debates da 

Educação Física: 

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 

produto cultural vinculado com o lazer/entretenimento e/ 

ou o cuidado com o corpo e a saúde. (BRASIL. BNCC, 2017, p. 211). (grifo 

nosso). 

Neira (2018a), ao analisar a versão final de Educação Física, retrata esse contrassenso 

em relação ao movimento corporal como elemento essencial da área ao destacar 

desdobramentos dessa interpretação. Assinala tratar-se    

[...] de um documento que se pretende abrangente e integrador não poderia 

determinar fronteiras na definição dos temas a serem estudados. A ideia de 

movimento corporal como elemento essencial é herança da psicologia 

desenvolvimentista, o que desconsidera as contribuições dos estudos da 

cultura, nos quais a gestualidade, tratada como forma de linguagem, ganhou 

evidência. (NEIRA, 2018a, p. 5). 

A BNCC de Educação Física, no entanto, retrocede em alguns avanços obtidos pela 

área nas últimas décadas, sobretudo quando resgata os fundamentos do currículo 

desenvolvimentista de Educação Física, pautado “[...] na correspondência entre maturação 

biológica e níveis de desempenho cognitivos, socioafetivos e motores, a vertente dispunha 

uma programação adequada de atividades motoras como forma de estímulo aos demais 

domínios do comportamento.” (NEIRA, 2016, p. 237). 

Assim, por entender que a sociedade manifesta amplo quadro de desigualdade social, 
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intolerância e tantas outras mazelas, a BNCC deveria se alinhar a propostas comprometidas 

com o enfrentamento desses problemas. Essas considerações apoiam-se na interpretação que 

incorpora o sentido cultural de Educação Física, com base nos Estudos Culturais e no 

multiculturalismo. Consideram Neira e Aguiar (2016) que tal referencial, 

[...] apresenta-se como uma possibilidade de contribuir para compreender a 

construção discursiva do outro e as relações desiguais de poder. [...] a 

perspectiva cultural denuncia as conexões entre as práticas corporais e as 

esferas socioeconômicas, possibilitando uma articulação teórica com 

questões históricas, políticas, sociais e defendendo a adoção de 

procedimentos democráticos baseados no diálogo. A pratica pedagógica 

culturalmente orientada não serve para a distinção e a segregação presentes 

nos mecanismos de validação de um grupo cultural em detrimento dos 

demais. Ela busca sintonia com a atual sociedade multicultural ao 

contemplar a produção de diferentes grupos, transformando suas práticas 

corporais em temas de estudo. (NEIRA; AGUIAR, 2016, p. 81-82). 

A estrutura da BNCC para todos os componentes curriculares engloba: competências, 

unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Em relação às competências, 

tanto as gerais da Educação Básica, como as específicas da área de Linguagens e do 

componente de Educação Física devem garantir ao aluno o desenvolvimento de competências 

específicas.  

O debate sobre as questões que envolvem as competências exige, inicialmente, que se 

tome como referência a compreensão e a análise do conjunto das dez competências 

específicas da Educação Física para o Ensino Fundamental. Para tanto, apresenta-se a seguir, 

a íntegra do texto.   (BRASIL, BNCC, 2017, p.221). 

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. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas 

corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das 

atividades laborais. 

4. 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. 

5. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus 

efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas 

corporais e aos seus participantes. 

6. Interpretar e recriar valores, os sentidos e os significados atribuídos às 

diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam. 

7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da 

identidade cultural dos povos e grupos. 
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8. 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. 

9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, 

propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto 

comunitário. 

10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, 

danças, ginásticas, ‘esportes, lutas e práticas corporais de aventura, 

valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. (BRASIL. BNCC, 2017, 

p.221). 

Diferentemente da composição definida para os anos iniciais e finais, as competências 

relativas ao Ensino Fundamental encontram-se inseridas em quatro blocos (1º e 2º anos; 3º ao 

5º ano; 6º e 7º ano e 8º e 9º anos), não havendo constância quanto ao parâmetro que as 

caracterizem.  

Acerca das unidades temáticas, o documento elege seis: brincadeiras e jogos, esportes, 

ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. Analisa-se abaixo cada uma delas. O 

documento oficial explica que as brincadeiras e jogos exploram:  

[...] 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 apropriação do ato de brincar em si. (BRASIL.BNCC, 2017, p. 

212). 

Constitui-se também parte da BNCC, em relação ao componente de Educação Física, a 

distinção entre “jogo como conteúdo específico” e “jogo como ferramenta auxiliar de ensino.” 

Em relação às brincadeiras e jogos, entende-se que a brincadeira deveria ser considerada 

unidade temática à parte. 

Questiona-se também a ausência da brincadeira para o oitavo e nono ano. O motivo 

seria que o ser humano ao chegar a uma determinada idade não deve mais brincar? Se a 

BNCC defende que as brincadeiras e jogos oportunizam o “[...] reconhecimento de valores e 

formas de viver em diferentes contextos ambientais e socioculturais...”, por que privar dessa 

vivência, os alunos dos referidos anos escolares? Tais questões se reportam, segundo Neira 

(2014), ao entendimento de que:  

[...] o brincar é uma das atividades que caracterizam todos os grupos 

culturais de todas as épocas, sem qualquer distinção de classe, gênero, 

religião, faixa etária ou etnia. Homens e mulheres, adultos e crianças, jovens 

e velhos, independentemente do grupo a qual pertencem, têm o brincar entre 

as suas ocupações. Talvez não seja a principal, mas isso não diminui em 

nada a sua importância na vida das pessoas. (NEIRA, 2014, p. 24). 
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Considera-se igualmente discutível a compreensão da inclusão dos jogos eletrônicos 

apenas no sexto e sétimo ano. Enfim, entende-se que essa concepção deveria ser 

reinterpretada por carecer de cuidado ao tratar de um conteúdo cuja temática é de grande 

importância. 

Como segunda unidade temática, destacam-se os “Esportes”. Ressalta-se, no entanto, 

que da forma como são apresentados conceitualmente pela BNCC podem gerar vieses nas 

interpretações. Assim está explicitado na p.213:  

[...] 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. (BRASIL. BNCC, 2017, p. 213). (grifo nosso). 

Constata-se também que a BNCC de Educação Física expõe um conceito acerca do 

esporte aceito na área de Educação Física, mas ao finalizar sua explicitação reduz seu 

entendimento ao contexto do lazer, educação e saúde, desprezando campos importantes como 

o da competição, estética, religiosidade etc., tão atrelados ao esporte.  

Em relação à atenuação, Neira (2018a) destaca críticas pertinentes: 

[...] O documento desdenha que a ocorrência social das manifestações da 

cultura corporal é significada de muitas outras maneiras: como campo de 

exercício profissional, competição, religiosidade, estética etc.  

[...] Paradoxalmente, segundo o discurso oficial, o UFC, os exercícios de 

preparação física, o mamulengo, pau de bandeira e muitas outas praticas 

corporais não poderão ser estudados na escola, dado que escapam aos 

parâmetros estipulados pela BNCC ao abarcar significados do âmbito 

profissional, performativo e religioso. (NEIRA, 2018a, p. 5). 

A BNCC de Educação Física argumenta que para a organização dos Esportes, utilizou 

“um modelo de classificações baseado na lógica interna, tendo como referência os critérios de 

cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e objetivos táticos da ação.” 

(BRASIL.BNCC, 2017, p.213). Assim sendo, foram consideradas as categorias: esportes de 

marca, precisão, técnico-combinatório, rede/quadra dividida ou parede de rebote, campo e 

taco, invasão ou territorial e combate. Destaca-se que tais categorias podem estabelecer 

fronteiras ao professor.  
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Questiona-se a presença da categoria “combate”, na unidade temática “Esportes”, já 

que entende-se que seria mais compreensível que essa categoria estivesse presente somente na 

unidade temática: “Luta”.  

A BNCC de Educação Física, na unidade temática“Esportes”, privilegia as ações 

motoras intrínsecas, ressuscitando assim, o currículo desenvolvimentista de Educação Física 

como referência. No capítulo 2 foi identificado que esse currículo não responde às demandas 

da sociedade contemporânea, considerando, entre outras características, a multiculturalidade.   

Na unidade temática “Ginásticas”, a BNCC também adotou o critério de “categorias”, 

sendo elas: ginástica geral, ginásticas de condicionamento físico e ginásticas de 

conscientização corporal. Chamando a atenção para a última, o documento oficial assinala 

que: “[...] reúnem práticas que empregam movimentos suaves e lentos, tal como a ocorrência 

de posturas e à conscientização de exercícios respiratórios voltados para a obtenção de uma 

melhor percepção sobre o próprio corpo.” (BRASIL. BNCC, 2017, p.216). Tal conceituação 

carece de um olhar crítico e condizente com análises que sustentam posicionamento 

diferenciado, como advertem Neira e Nunes (2016): 

O jogo do poder cultural não é só inclusão. Distorção, apropriação, 

expropriação e contenção também fazem parte da cena. Um bom exemplo 

disso é o fato de a desconfiguração das práticas corporais ter se tornado 

corriqueira nas aulas de Educação Física.É o que acontece quando o 

professor alude aos benefícios para saúde e desenvolvimento motor mediante 

a prática da capoeira ou à comprovação dos efeitos da ioga e do tai chi 

chuan para melhorar a concentração nos estudos. Nos casos citados o 

tratamento dos saberes marginais se faz acompanhar do apagamento da 

história de lutas e origens em troca da validação de outros significados por 

meio da ciência moderna. (NEIRA; NUNES, 2016, p. 115).  

A unidade temática “Danças”, não contemplada com a devida importância na BNCC, 

é definida como o “conjunto das práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, 

organizados em passos e evoluções científicas, muitas vezes também integradas a 

coreografias.” (BRASIL. BNCC, 2017, p. 216). Nota-se que a concepção de dança do 

documento se restringe ao caráter técnico, não  oportunizando aos alunos uma compreensão 

sócio-histórica e política. De acordo com Neira (2014, p.75): “É importante que, na medida 

do possível, as crianças conheçam a origem da dança, suas modificações ao longo do tempo e 

os significados que lhe foram atribuídos pelos grupos que a produziram e reproduziram.”  

Em relação unidade temática “Lutas” é tratada no documento como “disputas 

corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas, e estratégias específicas para 

imobilizar, de desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, 



97 

 

combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário”. (BRASIL. BNCC, 

2017, p.216). Novamente, a BNCC opta por um caminho técnico, não possibilitando a 

compreensão dos significados contextuais das lutas. Conforme anuncia Neira (2016, p.103): 

“Uma coisa é saber que a capoeira é uma produção do povo africano escravizado; outra, bem 

diferente, é compreender a escravidão, o que isso significou e ainda significa, inserindo a 

prática da capoeira nesse contexto.”  

A unidade temática “Práticas corporais de aventura” é compreendida como as que 

“[...] exploram 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.” (BRASIL. BNCC, 2016, p. 216). 

Ao analisar cada uma das unidades temáticas, constata-se a ausência de explicação da 

relação entre: unidades temáticas, objetos de conhecimentos e habilidades que organizam a 

Educação Física nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, podendo acarretar uma 

compreensão utilitarista e desenvolvimentista desses elementos estruturais definidores do 

componente Educação Física. 

As vinte e sete páginas destinadas ao componente curricular Educação Física, bem 

menos que as cento e vinte e cinco concedidas à Língua Portuguesa, apenas comprovam que 

mesmo com um discurso pautado num ensino interdisciplinar, a BNCC: 

foca na disciplinaridade mediante a supremacia de determinadas áreas sobre 

as outras, impedindo a construção de conhecimentos interdisciplinares mais 

amplos, reais, contextuais, sociais, políticos, históricos e culturais. 

(DECLARAÇÃO DO FÓRUM DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES, 2018, p.8-9). 

Acredita-se que a BNCC, na sua segunda versão publicada pelo MEC, buscou atender 

aos princípios democráticos ao considerar as milhares de contribuições dos alunos, das 

famílias, dos funcionários das escolas e da sociedade civil como um todo.  

Ao lado desse ganho em relação ao processo democrático de abertura à discussão, as 

análises realizadas e dissertadas especialmente neste capítulo constatam que a versão final da 

BNCC, homologada pelo CNE desconsiderou muitas das sugestões dos cidadãos brasileiros, 

representados por lideranças institucionalmente reconhecidas.  

Ao finalizar esta Dissertação cabe destacar o reconhecimento e a importância de 

processos inovadores da Educação, em especial no que se refere a políticas públicas 

destinadas a oferecer um ensino de qualidade, tendo em vista o desenvolvimento de cidadãos 

críticos e agentes de intervenção a favor das transformações desejáveis.  



98 

 

Ao analisar a Base Nacional Comum Curricular quanto à concepção referente ao 

componente Educação Física para o Ensino Fundamental, identificando seus pressupostos e 

repercussões interpretativas, assumimos o desafio de contribuir para o alargamento da 

compreensão dessa significativa área de conhecimento e conscientização da sua importância 

na formação humanista na Educação Básica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do texto procuramos nos atentar à história da educação brasileira, à história 

do currículo e suas vertentes, à Educação Física e à versão do componente Educação Física, 

da primeira Base Nacional Comum Curricular deste País. Apesar de ser a primeira, a BNCC 

não partiu do “nada”, pois o Brasil vem constituindo educação, mesmo antes de ser Brasil. 

Logo, entendemos que para identificar os pressupostos e as repercussões interpretativas 

pertinentes às versões disponibilizadas para consulta pública, teríamos que “olhar para trás”, 

pois o presente se mostrava nebuloso. Assim o fizemos! Findo o processo, com o intuito de 

proporcionar uma visão integral da presente dissertação, organizamos aquilo que de mais 

significativo foi constatado.  

Num primeiro momento da pesquisa apresentamos os motivos que levaram a nossa 

escolha pela abordagem qualitativa, que teve como procedimentos metodológicos o estudo 

bibliográfico e a análise documental.  

Ao estabelecer como objetivo analisar a BNCC quanto à concepção referente ao 

componente Educação Física para o Ensino Fundamental, identificando seus pressupostos e 

repercussões interpretativas pertinentes às versões disponibilizadas para consulta pública, 

trilhamos um caminho em que a contextualização histórica se fez presente. Como referencial 

teórico, adotamos o “currículo crítico”, observando Paulo Freire, Michael Apple e o 

“currículo cultural da Educação Física”, fundamentado em obras de Marcos Garcia Neira. 

Em relação ao objeto de estudo, a princípio, a discussão sobre a BNCC oportunizou 

aos envolvidos com a educação repensar os currículos da prática da Educação Básica, 

observando cada área do conhecimento. Inicialmente, fruto de um trabalho coletivo, feita por 

várias mãos, a BNCC poderia ser um ponto de partida ao devolver ao Estado brasileiro a 

responsabilidade de conduzir o sistema de ensino. É bem verdade que, mesmo se tivesse 

obtido o sucesso que almejava, não seria a salvação da educação brasileira, haja vista que os 

problemas são de muitas ordens: precária infraestrutura de muitas escolas públicas e privadas; 

salas de aula repletas e com um número exagerado de alunos; pouco investimento nos alunos 

e, não menos importante, péssimas condições de trabalho em que o professor está sujeito a 

enfrentar, relacionadas aos planos de carreira, formação em serviço e piso salarial nacional.   

Nas primeiras versões da BNCC identificamos que os responsáveis por sua elaboração 

foram ousados em possibilitar - a um País de dimensões continentais - ao cidadão brasileiro a 

participação em sua construção pelo Portal da Base. Logo, em sua fase inicial, a BNCC se 
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apresentou como um documento, fruto de uma construção inclusiva, democrática, respeitosa e 

plural, reconhecendo a escola como um local repleto de realidades, especificidades e 

produção de saberes diversos. 

 Especificamente sobre a segunda versão, o documento buscou atender aos princípios 

democráticos, ao considerar milhares de contribuições dos alunos, das famílias, dos 

funcionários das escolas e da sociedade civil como um todo. Um dos pontos fortes eram as 

modalidades da Educação Básica, que objetivavam contribuir com a identificação e a 

superação das desigualdades socialmente construídas. 

Todavia, a interrupção de um mandato presidencial acarretou em mudanças 

significativas, tanto na elaboração, quanto na concepção do documento, tornando-o 

conteudista, na medida em que passou a se preocupar em ordenar e sequenciar conteúdos, 

excessivamente, não possibilitando o princípio da valorização extraescolar. 

Infelizmente, como constatado no capítulo 3 dessa Dissertação, a versão final 

homologada pelo CNE desprezou muitas das sugestões dos cidadãos brasileiros, deixando de 

responder perguntas importantes, como: O que é uma base? Qual a concepção adotada pela 

BNCC acerca de escola, educação e sociedade? Desprezou as modalidades da Educação 

Básica presentes na segunda versão, isso sem falar nas questões de Gênero, tão necessárias 

para o momento que vivemos e tão ausentes no documento oficial.  

A atenção dada aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento contida na segunda 

versão foi substituída pela “Pedagogia das competências”, encaixando-se à adoção de uma 

vertente curricular que se fez presente nas políticas educacionais do Brasil, no final dos anos 

de 1990, já esquecida neste século. Essa vertente possui  relação estreita com os interesses do 

mercado, pois entende que cabe à educação a formação de capital humano eficiente para 

atender ao mercado. (DIAS; LOPES, 2003).  

O componente “Educação Física” não ficou imune às mudanças ocorridas ao longo da 

construção do documento, tão menos à concepção adotada. A falta de aprofundamento em 

explicar alguns conceitos poderá dificultar a compreensão de temas fundamentais, como por 

exemplo, a presença da Educação Física na área de linguagens.       

A BNCC de Educação Física também é confusa ao inserir a categoria “combate” na 

unidade temática “Esportes”, quando, no nosso entendimento, deveria incluir essa categoria 

na unidade temática “Lutas”. Do mesmo modo, causa estranheza a estruturação das unidades 

temáticas, pois são utilizados vários critérios, como é o caso de Brincadeiras e Jogos, Danças 

e Lutas, os quais estão organizados em objetos de conhecimento conforme a ocorrência social 

dessas práticas corporais. Em “Ginásticas”, a organização dos objetos de conhecimentos se dá 
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com base na diversidade dessas práticas e nas suas características. Por fim, em “Esportes”, a 

abordagem recai sobre a sua tipologia, enquanto “Práticas corporais de aventura” se 

estruturam na vertente urbana e na natureza.  (BRASIL, 2017).  

Em outros momentos, a BNCC de Educação Física retrocede, como por exemplo, ao 

eleger o movimento corporal como elemento essencial das práticas corporais.  

Procuramos, ao longo do texto, dentre outras coisas, tratar a educação como um 

direito de todos, conforme Casali (2007) nos ensina: 

O ensino é uma ação ética, no que concerne aos conteúdos, na medida em 

que os conteúdos ensinados são supostamente pertinentes, relevantes e 

oportunos, de modo a munir aqueles educandos dos conhecimentos 

indispensáveis para seu pleno desenvolvimento cognitivo, emocional, 

estético, sensitivo-corporal, e na medida em que tais conteúdos tenham como 

última referência a perspectiva de produzir uma vida boa (correta e justa) 

para eles e para todos. Por princípio ético, todos os educandos têm direito a 

ter acesso a todos os conhecimentos até hoje produzidos pela humanidade, 

em todos os tempos e lugares, pois todos os conhecimentos do mundo são 

patrimônio da humanidade: foram produzidos coletivamente (mesmo as 

intuições pessoais dos gênios) e são de direito de todos. (CASALI, 2007, p. 

81). 

Apesar das inúmeras mudanças ao longo da construção do documento, entendemos 

que cabe ao professor analisar e se apropriar da BNCC, já que ela pode determinar os rumos 

da educação brasileira nas próximas décadas. 
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