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Buscando compreender o que a produção acadêmico-científica tem discutido sobre conteúdos 

no Ensino Médio, realizamos uma revisão nos periódicos nacionais disponíveis online de estrato A2 a 

B5 classificados pelo webqualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Etapa Superior 

(CAPES) da Área Educação Física a partir das expressões Educação Física, Conteúdo e Ensino Médio. 

Para realizar a busca, selecionamos periódicos em que a Área da Educação Física fosse central 

e com escopo relacionado às Ciências Humanas e Sociais. De 1702 periódicos totais encontrados, 84 

atenderam aos critérios empregados. Foram utilizados os descritores “educação física escolar”, 

“Ensino Médio” e “conteúdo”. Para fins de delimitação, os descritores foram combinados de forma a 

privilegiar a expressão “conteúdo”. Ao fim desse processo, selecionamos 67 periódicos da Área 

Educação Física. Nestes 67 periódicos foram obtidos os seguintes resultados: com descritor “educação 

física escolar” 1013 itens; “Ensino Médio”, 625 itens; conteúdo, 1819. Ao refinar mais a busca a partir 

das combinações, os descritores combinados “educação física escolar” and “conteúdo”, 317 itens, 12 

foram selecionados; “Ensino Médio” and “conteúdo”, 181 itens, 08 selecionados; “educação física 

escolar” and “Ensino Médio” and “conteúdo”, resultaram em 77 itens, sendo 04 selecionados para 

análise e discussão.  

 Analisamos os quatro artigos selecionados a partir da combinação dos três descritores acima 

citados. O estudo de Barros e Darido (2009) trata sobre a dimensão conceitual dos conteúdos; o estudo 

de Santos e Nista-Piccolo (2011) estabelece relações entre o esporte como conteúdo da Educação Física 

e temáticas relacionadas; Rangel et al. (2008) apresentam o multiculturalismo e buscam aproximá-lo da 

Educação Física através de um possível caminho de intervenção pedagógica; Menezes e Verenguer 

(2006) apresentam o "laboratório de cinesiologia" como possibilidade de trabalhar a dimensão 

conceitual dos conteúdos.  

  A partir desta revisão podemos apresentar três apontamentos: apenas dois artigos (MENEZES 

e VERENGUER, 2006 e SANTOS e NISTA-PICCOLO, 2011) tratam de modo centralizado do Ensino 

Médio, o que pode revelar uma lacuna de produções que examinem essa etapa de ensino; dois 

                                                           
1 ESEF/UFRGS, licenciada em Educação Física 
2 ESEF/UFRGS/PPGCMH, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da 

UFRGS 
3 ESEF/UFRGS/PPGCMH, Professor de Graduação e Pós-Graduação 
4 ESEF/UFRGS, Professora de Graduação 



 CONGRESSO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 2015 – VI EDIÇÃO 
 
apresentam preocupação em contemplar a dimensão conceitual e reforçam a predominância da dimensão 

procedimental dos conteúdos nas aulas (MENEZES e VERENGUER, 2006 e BARROS e DARIDO, 

2009) e; a evidência da pouca produção sobre esse assunto, revelando uma provável dificuldade dos 

pesquisadores do campo em problematizar a relação da Educação Física com o Ensino Médio. 

Entendemos que estes três apontamentos combinados fornecem um quadro interpretativo que demanda 

o reconhecimento do percurso histórico da Educação Física, suas rupturas e avanços, e também, a 

aproximação com esta tematização no contexto do Ensino Médio e suas recentes alterações. Parece-nos 

que há um diagnóstico de algumas limitações – visíveis nos artigos analisados -, mas, ainda não há 

pesquisas que reflitam à aproximação às novas orientações e diretrizes.   
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