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RESUMO 

O presente estudo tem como identificar os principais conteúdos que deveriam ser tratados nas aulas de 

Educação Física na 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, percebendo se existe uma compreensão de 

complexidade progressiva dos conteúdos. Utilizamos para coleta de dados um instrumento elaborado 

pelos autores mapeou os principais conteúdos que  20 (vinte) professores abordavam no 6º e 7º ano do 

Ensino Fundamental. Apontamos que a complexidade dos conteúdos são pensadas pelos professore 

quando indicam um mesmo conteúdo por mais de ano de ensino, alinhando-se ao pensamento vem 

sendo constituído na Base Nacional Comum Curricular. Indicamos ainda que três ações afirmativas 

que devem ser levadas em conta quando se trata de uma organização curricular: 1) definição clara dos 

critérios para selecionar os conteúdos; 2) adoção de dimensões/etapas para a exploração do conteúdo 

por cada ano, próximo do que a BNCC utiliza; e 3) seleção de temas emergentes que possam ser 

tratados durante o percurso do currículo da Educação Física. 
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INTRODUÇÃO 

A definição dos conteúdos de ensino e sua organização nas etapas e anos da Educação Básica 

tem sido um dos aspectos mais conflituosos no âmbito acadêmico e da própria prática docente na 

Educação (SACRISTÁN, 1998). Na Educação Física, compreendemos que esta problemática seja 

mais acentuada, pois ao longo da trajetória desta disciplina no âmbito escolar lhe foi dada diversos 
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encaminhamentos, tendo desenvolvido um corpus de conhecimento variado. Essas diversas funções 

dadas a Educação Física, dificultou organização de seus conteúdos de modo significativo se 

comparado as demais disciplinas. Este contexto alude como um dos mais complexos temas na história 

da Educação Física na escola.  

Destacamos que sobre os conteúdos para a Educação Física escolar, alguns estudiosos já 

apresentaram suas considerações acerca das principais temáticas que deveriam ser abordadas na escola 

(SOARES et al., 2009; KUNZ, 2001; DARIDO, 2005; BETTI; SANCHES NETO, 2008). Mesmo 

com diferentes termos para definir tais práticas corporais para o ensino da Educação Física. Os 

conteúdos mais recorrentes são: os esportes, as danças, as lutas e a capoeira, as ginásticas, os jogos e 

brincadeiras e mais recente as práticas corporais de aventura. 

No âmbito das políticas públicas de organização curricular no Brasil, indicamos os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1997) como uma das primeiras experiências para área da 

Educação Física4 em indicar os conteúdos mínimos a serem tratados na área.  

Apesar dos PCNs terem sido amplamente divulgados, no que tange a área da Educação Física 

a proposição dada pelo documento era de caráter muito difuso ou na denominação de Sacristán (1998) 

“conteúdos nebulosos”, que não indicaram claramente o ordenamento por cada ano da Educação 

Básica o que se trabalhar de fato na Educação Física. Entretanto desde 2010 um novo debate acerca  

da sistematização curricular na área de Educação Físicas se coloca como um pauta emergente isso 

parte das discussões que cercam a construção da Base Nacional Comum Curricular – BNCC5 

(BRASIL, 2017).  

Lembremos que o debate na Educação Física acerca de uma diretriz comum para organização 

do currículo não é tão recente, Kunz (1994) já indicava para a necessidade de um programa mínimo de 

conteúdos e métodos para cada série. Se a Educação Física pretende ser uma componente curricular 

com status semelhante ao adquirido pelas demais, precisa dizer a que veio o que ensina. Enquanto 

“engasgar” cada vez que for questionada sobre o que pode ensinar, será uma disciplina marginal. Os 

professores sentem muita dificuldade em responder perguntas como: o que a Educação Física ensina 

na primeira série, ou na segunda (FREIRE e SCAGLIA, 2004).  

                                                           
4 Ressalvamos que o PCNs (BRASIL, 1997) foi desenvolvido para todas as disciplinas presentes na Educação 

Básica, contudo nosso destaque no texto em relação a Educação Física parte da percepção da menção recorrente 

dos professores a este documento como balizador da organização curricular na escola, acreditamos que isso se 

deve a ampla difusão dos PCNs na orientação de propostas curriculares das redes públicas de ensino, como 

também da utilização dos pressupostos do mesmo documento na composição das provas de concurso para 

docentes.  
5 Base Nacional Comum Curricular é um documento previsto pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996 por meio do 

Art. 26 – que dispõe sobre “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” (BRASIL, 1996). 
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Um dos grandes problemas da Educação Física escolar está em organizar e sistematizar os 

conteúdos a serem trabalhados ao longo da vida escolar, da educação infantil até o ensino médio 

(OLIVEIRA, 2002). 

Por isso, concorda-se com a ideia de um Projeto Curricular Guia - PCG, se pauta no fato de 

que, se é impossível desenvolver um “modelo” de projeto curricular na área, para toda e qualquer 

escola, todo e qualquer professor, todo e qualquer aluno, era sim possível, identificar um conjunto de 

princípios orientadores gerais, desenvolvidos de forma coletiva, que ajudará a pensar, pelo menos 

inicialmente, seus próprios projetos e desenvolver suas próprias propostas curriculares (GONZÁLEZ, 

2006). 

No entanto, a curva ascendente que a área pedagógica vem tentando executar nos últimos anos 

não é só citar quais são os conteúdos que a Educação Física deve compartilhar na escola. Mas, 

estruturar um saber, um saber sobre o fazer e um saber 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 muita dificuldade em sistematizar os 

conteúdos. Os pontos conflitantes são: quando ensinar, o que ensinar e para que ensinar em cada ano 

que compõe a Educação Básica. 

Por essa razão, buscamos junto a um grupo de professores do Município de Maracanaú-CE 

identificar os principais conteúdos que deveriam ser tratados nas aulas de Educação Física na 6º e 7º 

anos do Ensino Fundamental, percebendo se existe uma compreensão de complexidade progressiva 

dos conteúdos. 

 

METODOLOGIA 

A característica dessa pesquisa foi por método misto, ao se encontrar no meio deste continuum  

de elementos de ambas abordagens qualitativa e quantitativa (CRESWELL, 2007). O cenário deu-se 

no município de Maracanaú que faz parte da região Metropolitana de Fortaleza no Estado do Ceará, no 

contexto da formação continuada dos professores de Educação Física que ocorre uma vez por mês. 

A formação continuada vem sendo organizada pelo grupo de pesquisa Saberes em Ação do 

Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará. No presente momento o 

eixo central de trabalho é a sistematização curricular do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental tendo a 

terceira versão da Base Nacional Comum Curricular como orientadora da organização  

Como fruto dessa construção que se ampara no trabalho colaborativo (MARTINS; SILVA, 

2017) observou-se a necessidade de acompanhar esse momento de transição de um currículo mais 

particular de cada docente para a promoção de um currículo mais coletivo. 

Para o contexto apresentado, a técnica mais adequada para a coleta dos dados foi a utilização 

de um instrumento que mapeava os principais conteúdos que os professores abordavam no 6º e 7º ano 
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do Ensino Fundamental Quadro 1. Para esse estudo somente os dados coletados de 20 (vinte) 

professores foram utilizados como referência, esse critério de seleção ocorreu pelo fato de somente 

esse grupo ter apresentado informações relevantes para os dois anos (6º e 7º do Ensino Fundamental) 

tratados neste estudo.  

Para a 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 na indicação de 

quais conteúdos deve ser tratados (OLIVEIRA et al., 2003). 

 

Quadro 1 - Mapa de objetivos e conteúdos nível de ensino 6º e 7º ANO 

HABILIDADES/OBJETIVOS PROPOSTAS CONTEÚDOS PRIVILEGIADOS 

  

  

   

  

  

        Fonte: Elaborado pelos autores. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Chega-se ao momento de analisar e dialogar com os achados desse estudo, o material 

oportunizou vários caminhos analíticos. Mas, para garantir a concretização do objetivo desse estudo 

optamos pelo olhar mais atento aos conteúdos levantados pelos docentes e se existe uma iniciativa de 

progressão e complexidade dos mesmos em cada um dos anos estudados. 

Para identificar um determinado conteúdo, foi estabelecida uma nomenclatura mais 

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

sugestões de conteúdos que não são específicos da área da cultura corporal do movimento (DARIDO, 

2005). A nomenclatura definida como convencional para os conteúdos da Educação Física foi baseada 

na terceira versão da BNCC para a Educação Física (BRASIL, 2017). Os conteúdos adotados no 

referido documento são: Esportes; Jogos e brincadeiras; Danças; Ginástica; Lutas; e Práticas corporais 

de aventura. 

Essa iniciativa de optar por um termo que represente um objeto de conhecimento da Educação 

Física se fez presente neste estudo, no desejo de organizar melhor as análises do material coletado. Por 

exemplo, para o conteúdo esporte observamos uma diversidade de formas para mencionar essa prática 

corporal, tais como: “Mapa de esportes”; “Jogos pré-desportivos”; “Voleibol; Esporte e construção da 

cidadania”; “Esportes coletivos”; “Fundamentos básicos das modalidades coletivas”; “Esportes de 

invasão”; “Esportes em geral”; “Noções de esporte”; “Esporte em nível 1”. 
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Ao todo foram observados como conteúdos abordados no 6º ano do Ensino Fundamental, algo 

em torno de dezesseis conteúdos. A temática mais citada foi a dos esportes com 33 (trinta e três) 

indicações, mesmo tendo um grupo de vinte professores. O conteúdo esporte se manifestava em todo o 

6º ano por dimensões distintas, elevando o número de vezes desse conteúdo abordado em uma mesma 

série.  

Em seguida veio o conteúdo jogos e brincadeiras com 29 (vinte e nove) apontamentos, depois 

apareceu o conteúdo exercício físico com dezessete evidências. Por outro lado, os conteúdos menos 

comentados pelos professores participantes do estudo, foram a capoeira, a psicomotricidade e o teatro, 

que surgiram 1 (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 é próprio da Educação Física compartilhar na escola.  

Observando as indicações de alguns conteúdos apontados pelo grupo, não existem desacordos 

com os docentes em eleger temas que não são considerados tradicionais da área da Educação Física, 

até por reconhecer que o currículo da escola permite esse transitar por outros conteúdos que são 

relevantes para o docente e para os estudantes. Entretanto, o caminho que os professores devem fazer 

ao eleger os conteúdos de uma base diversificada de seu currículo, partindo do pressuposto que está 

em um processo de elaboração de um currículo com uma base comum para todos os docentes de 

Educação Física da rede municipal de ensino de Maracanaú. Seria compreender que os conteúdos 

retratam a experiência social humana (LIBÂNEO, 1994). Sendo assim, precisa-se definir com o grupo 

de estudante o que seria selecionado como algo relevante da cultura corporal de movimento, ou, de 

áreas transversais para compor o currículo (FORQUIN, 1993). Tendo em vista que as práticas 

corporais não pode se perder do alcance central da Educação Física escolar (DARIDO, 2012). 

Essa análise foi relevante por surgirem fatos como no caso do tema valores humanos, serem 

mais citados, no caso, foram 5 (cinco) vezes mencionados, do que, conteúdos como práticas corporais 

de aventura que foram manifestados somente por 3 (três) momentos. Para 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, de lazer e esportiva. 

Para expressar uma noção mais clara dos conteúdos citados pelos docentes, apresenta-se o 

Quadro 2 a seguir com o levantamento de cada conteúdo e por quantas vezes foi citado pelo grupo de 

professores analisados. 

QUADRO 2 – Conteúdos apresentados para o 6º ano do Ensino Fundamental 

CONTEÚDOS 
FREQUÊNCIA DE 

CITAÇÕES 

1 – Esportes 33 vezes 

2 – Jogos e brincadeiras  29 vezes 
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3 – Conhecimento sobre o 

corpo 
17 vezes 

4 – Exercício físico 11 vezes 

5 – Danças 5 vezes 

6 – Histórico da Educação 

Física 
5 vezes 

7 – Valores Humanos 5 vezes 

8 – Ginástica 4 vezes 

9 – Lutas  3 vezes 

10 – Bullying 3 vezes 

11 – Práticas corporais de 

aventura 
3 vezes 

12 – Primeiros socorros 2 vezes 

13 – Nutrição  2 vezes 

14 – Capoeira 1 vez 

15 – Psicomotricidade 1 vez 

16 – Teatro 1 vez 

                                  Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para analisar os conteúdos indicados para 7º ano, foi estabelecido uma observação se os 

professores de Educação Física observavam que o mesmo conteúdo poderia permanecer nessa outra 

série de ensino, como também, se seria acompanhado de algum elemento que configurava um 

indicativo de progressão e complexidade do conteúdo. O esporte continuou sendo o elemento mais 

citado e teve um aumento para 37 (trinta e sete) indicações, gerando um caráter que nesse ano já pode 

ser mais explorado nas aulas de Educação Física. Já os jogos e brincadeiras teve uma queda 

considerável no número de indicações, sendo apontada por 21 (vinte e uma) situações. Essa 

diminuição foi percebida para o conteúdo exercício físico que só foi mencionado em 8 (oito) casos 

para o 7º ano. 

A grande prevalência dos conteúdos que agrega o esporte, os jogos e as ginásticas, pode ser 

explicado a partir da perspectiva que a Educação Física tratada como uma atividade complementar e 

relativamente isolada nos currículos escolares com objetivos determinados de fora para dentro da 

escola, como o treinamento pré-militar, eugenia, nacionalismo, preparação de atletas e etc (BETTI; 

ZULIANI, 2002).  

Como fato de destaque os conteúdos conhecimento sobre o corpo e valores humanos tiveram o 

mesmo número de indicações para a sexta e sétima série do Ensino Fundamental, configurando uma 

ideia de continuidade no tratamento desses conteúdos, ou, ciclo de aprendizagem. Para Rangel (2010) 

a complexidade dos conteúdos é necessária para a elaboração da organização curricular. O princípio 

do aumento da complexidade, ou seja, a necessidade de que os conteúdos sejam desenvolvidos de 

modo diferente no decorrer das séries escolares, dos níveis de complexidade e do aprofundamento 

progressivo. 
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Alguns conteúdos que não aparecem no rol clássico das sistematizações curriculares para a 

Educação Física foram mencionado pelo grupo, tais como, sucata, inclusão, juntando com valores 

humanos e bullying. Percebe-se um referencial por parte do grupo de elementos que preconizava os 

temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Esse resultado se 

aproxima do que Martins et al., (2014) observou em um grupo de professores e como elaboravam suas 

sistematizações curriculares, analisou-se que os temas transversais foi mencionado por metade dos 

participantes da pesquisa como parte importante do currículo para a Educação Física. 

QUADRO 3 – Conteúdos apresentados para o 7º ano do Ensino Fundamental 

CONTEÚDOS 
FREQUÊNCIA DE 

CITAÇÕES 

1 – Esportes 37 vezes 

2 – Jogos e brincadeiras  21 vezes 

3 – Conhecimento sobre o 

corpo 
17 vezes 

4 – Exercício físico 8 vezes 

5 – Ginástica 7 vezes 

6 – Danças 5 vezes 

7 – Valores Humanos 5 vezes 

8 – Lutas 4 vezes 

9 – Práticas corporais de 

aventura 
4 vezes 

10 – Nutrição 2 vezes 

11 – Histórico da Educação 

Física 
1 vez 

12 – Primeiros socorros 1 vez 

13 – Bullying 1 vez 

14 – Inclusão 1 vez 

15 – Sucata 1 vez 

16 – Teatro 1 vez 

                                 Fonte: Elaborado pelos autores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Identificamos que sobre a progressão e complexidade dos conteúdos percebemos uma ideia 

inicial de garantir o mesmo conteúdo por mais de um ano de ensino. Esse pensamento coaduna com o 

que vem sendo construído na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) para a área de 

Educação Física, com a proposta de ciclos de aprendizagens e conteúdos que podem ser acessados por 

várias anos diferentes. 

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

trata de uma organização curricular. A primeira seria a definição clara dos critérios para selecionar os 

conteúdos para cada ano de ensino. A segunda iniciativa seria a adotar dimensões/etapas para a 
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exploração do conteúdo por ano da Educação Básica, muito próximo do que a BNCC utiliza para as 

dimensões de conhecimento. A terceira sugestão seria a eleição de temas emergentes que possam ser 

tratados durante o percurso do currículo da Educação Física, para não deixar de lado conteúdos que os 

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