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INTRODUÇÃO 

Desde a divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) (BRASIL, 1997) que não 

se dialoga com tanta frequência sobre a temática da organização curricular, nos últimos três anos da 

década de 2010 na área de Educação Física, esse debate se intensificou impulsionado pela construção 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017).  

No entanto, a ascendência do tema currículo na Educação Física nos últimos anos supera a 

simples indicação dos conteúdos, para um saber formativo que deva ser compartilhado na escola, um 

saber sobre o fazer que se desenvolve ao longo dos anos escolares em complexidade, progressividade 

e criticidade (FENSTERSEIFER; GONZÁLEZ, 2007). Para Palma et al., (2010), os professores, de 

uma maneira geral, têm dificuldade em sistematizar os conteúdos, tendo como conflitos: quando 

ensinar, o que ensinar e para que ensinar em cada um dos anos da vida escolar. 

Assim, buscou-se junto a um grupo de professores do Município de Maracanaú-CE identificar 

os principais conteúdos a serem tratados nas aulas de Educação Física na 6º e 7º ano do Ensino 

Fudamental (EF), percebendo se existe uma compreensão de complexidade progressiva dos conteúdos. 

METODOLOGIA 

A característica dessa pesquisa foi por método misto, tendo neste continuum elementos de 

ambas abordagens qualitativa e quantitativa (CRESWELL, 2007). O cenário deu-se no município de 

Maracanaú-CE no grupo da formação continuada dos professores de Educação Física que ocorre uma 

vez por mês.  

Coletaram-se os dados tendo um instrumento tipo questionário que mapeava os conteúdos que 

os professores abordavam no 6º e 7º ano do EF. Foram utilizadas as respostas de 20 professores. Para a 

                                                           
1 Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará campus Itapipoca. Pesquisador do 

grupo de pesquisa Saberes em Ação do Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do 

Ceará. Doutor em Desenvolvimento Humano e Tecnologias pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho. 
2 Professor da Secretaria Estadual de Educação do Ceará. Pesquisador do grupo de pesquisa Saberes em Ação do 

Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará. Mestre em Educação Física pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
3 Professora do Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará. Professora do 

Programa de  Pós-graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará. Pesquisadora do grupo 

de pesquisa Saberes em Ação do Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará. 

Doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba. 



7º edição do Congresso dos Professores de Educação Física Escolar – CONPEFE 2017 
 
 
análise dos dados foi adotado a estatística simples do agrupamento das várias respostas e uma análise 

frequencial que permite saber quantas vezes determinado termo aparece no estudo (OLIVEIRA et al, 

2003). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para identificar um determinado conteúdo, foi estabelecida uma nomenclatura mais 

convencional para se referir as principais práticas corporais da Educação Física, como também, 

aceitaria sugestões de conteúdos que não são específicos da área da cultura corporal do movimento 

(DARIDO, 2005). Assim observou-se no 6º ano do EF, algo em torno de 16 conteúdos, sendo os 

esportes o mais citado, com 33 indicações, mesmo tendo um grupo de vinte professores. 

O conteúdo jogos e brincadeiras com 29 apontamentos, seguido por exercício físico com 17 

menções completam o cenário para o 6º ano do EF. Os conteúdos menos citados pelos professores 

participantes do estudo, foram a capoeira, a psicomotricidade e o teatro, que surgiram uma única vez. 

Mesmo sabendo que o teatro não pode ser considerado um tema específico da área, foi colocado como 

ponto de reflexão acerca da dificuldade que alguns professores expressam no momento de definir o 

que seria próprio da Educação Física compartilhar na escola, como se observa no caso do tema valores 

humanos serem mais citados, no caso 5 vezes, do que, conteúdos como práticas corporais de aventura 

que foi relatada somente por 3 ocasiões, conforme Inácio et al., (2016) este conteúdo é recente e pouco 

disseminado entre os brasileiros, mas que se apresenta com forte potencial para torna-se uma prática 

corporal turística, lazer e esportiva. 

Nos conteúdos indicados para o 7º ano buscou-se identificar se os professores de Educação 

Física observavam que o mesmo conteúdo poderia permanecer para este ano de ensino, e se isto é 

acompanha algum elemento que indique a progressão e complexidade do mesmo. O esporte seguiu-se 

como mais citado, sendo 37 citações, entendendo-se ser um conteúdo a ser mais explorado nas aulas 

de Educação Física; jogos e brincadeiras tiveram baixa no número de indicações, sendo apontados em 

2 situações. Essa diminuição recorreu para o conteúdo exercício físico que foi mencionado em 8 casos 

apenas. Destacam-se os conteúdos conhecimento sobre o corpo e valores humanos tiveram o mesmo 

número de indicações para a 6º e 7º anos do EF, configurando uma ideia de continuidade no 

tratamento desses conteúdos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo encaminha que ações afirmativas devem ser levadas em conta quando se trata de 

uma organização curricular: a) definição clara dos critérios para selecionar os conteúdos para cada ano 

do EF; b) iniciativa em adotar dimensões/etapas para a exploração dos conteúdos por anos de esnino, 

algo próximo do que a BNCC utiliza para as dimensões de conhecimento e c) indicação de temas 

emergentes que possam ser tranversalizados ao currículo da Educação Física, para não deixar de lado 

assuntos que os professores consideram relevantes abordar, como no caso, os valores humanos. 
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