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UM DIÁLOGO SOBRE OS SABERES 
ESCOLARES PROPOSTOS NA VERSÃO 
FINAL DA BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

-
nômicas que motivam a constru-
ção de uma Base Nacional. Con-
cordo com o autor e entendo 
que a uniformização da organi-
zação curricular é um dos pontos 
centrais da política educacional 
que vem orientando a educação 
mundial, e que passou a ser ado-
tada no Brasil nas últimas déca-
das (CIAVATTA; RAMOS, 2012). 
A criação de um sistema de ava-
liação em larga escala tem rela-
ção direta com esta uniformiza-
ção, podendo, nas palavras de 
Betti (2018, p. 156), 

[...] facilitar a “terceirização” das 
escolas públicas, alimentar o vo-
lumoso mercado de publicações 
didáticas e paradidáticas, e indu-
zir assessorias pedagógicas para 
estados e municípios. 

Ainda analisando esta política 
educacional, concordo que a Edu-
cação Física tem uma contribui-
ção pequena para o alcance das 

-
tica educacional proposta, como 
argumenta o autor. Mas, por ou-
tro lado, é possível perceber que 
o mercado editorial também tem 
investido na elaboração de livros 
didáticos da área e que alguns 
pesquisadores vêm assessorando 
a construção dos novos currículos 
de redes privadas e públicas de 

Elisabete dos Santos Freire37

Introdução

No número anterior da RE-
BESCOLAR, Mauro Betti nos 
brindou com um belo texto, no 
qual analisa detalhadamente a 

Comum Curricular da Educação 
Física (BNCC-EF), para o Ensi-
no Fundamental. Em sua análi-
se, nos convida a dialogar sobre 
inúmeros pontos da base, como 
a concepção de Educação Física 
que orienta o documento, a ca-

-
nição dos conteúdos e a lista de 
habilidades propostas. 

-
bilidade de dar sequência ao diá-
logo proposto e quero trazer para 
o seu centro os saberes escolares 
que são propostos na BNCC – EF. 
Nesse começo de conversa, que-
ro destacar dois trechos do tex-
to de Betti que tomo como ponto 
de partida para minha análise. O 
primeiro deles é apresentado lo-
go no início do texto e o segundo 
aparece no desfecho de suas con-

Em suas primeiras palavras, 
Betti apresenta seu olhar sobre 

37 Doutora em Educação Física. Docente no programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Física da 
Universidade São Judas.
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ensino. Tenho a impressão que 
o fato da ‘métrica’ adotada não 
ser capaz de avaliar a aprendiza-
gem que resulta das experiências 
proporcionadas nas aulas (BETTI, 
2018), ainda que evidencie uma 
incoerência, é pouco relevante e 
não impede que a Educação Físi-
ca tenha lá sua colaboração nes-
se processo. A avaliação em larga 
escala não vem sendo utilizada 

-
dizagem, mas também para con-
trolar a construção do currículo 
no cotidiano da escola (BARRETO, 
2012), objetivo este que tem sido 
atingido, como comprovamos em 
estudo anterior (MARANI; SAN-
CHES NETO; FREIRE, 2017).

No último parágrafo de seu 
artigo, Mauro Betti (2018, p. 

A BNCC – EF precisa de interlocu-
tores críticos, não de detratores 
levianos de um lado, nem de se-

outro. De modo que importa tan-
to o que a BNCC – EF propõe com 
o que faremos (e o que não fare-
mos com ela, de modo a poten-
cializar suas virtudes e minimizar 
seus defeitos). 

Procuro me orientar neste 
olhar para construir este texto, 
com o objetivo de dialogar sobre 
os saberes que podem constituir 
o currículo da Educação Física, de 
acordo com a BNCC – EF. Ainda 
que se possa questionar a políti-
ca e a constituição de uma Ba-
se Nacional, concordo com Betti e 
entendo que precisamos dialogar 
criticamente sobre e com a BNCC 

apesar dos aspectos negativos na 

semelhança da BNCC, sua exis-
tência pode impulsionar o deba-
te sobre o currículo. Eu espero 
que este debate envolva profes-
sor@s e pesquisador@s da Edu-
cação Física, para que o currículo 
seja pensado conjuntamente. 

A BNCC – EF e os 
saberes escolares 

na chamada sociedade do co-
nhecimento, é justamente o co-
nhecimento que não tem sido 
discutido pelos estudiosos do 
currículo. Fundamentado numa 
perspectiva crítica, o autor rei-
tera que a essência do currículo 

-
cimentos (saberes) que se espe-
ra que @s estudantes aprendam. 

-
postos na BNCC da Educação Fí-
sica exige um olhar cuidadoso. 
Alguns saberes aparecem de for-
ma explícita. Outros estão im-

semiocultos. Implícitos ou ex-
plícitos, os saberes são sempre 
tratados de forma abrangente. 
Os saberes explícitos são men-
cionados nos quadros que apre-
sentam as unidades temáticas, 
os objetos de aprendizagem. Um 
maior detalhamento sobre o que 
dessas temáticas se espera que 
@s estudantes aprendam pode 
ser encontrado nos quadros que 
exibem as habilidades, que aqui 
entendemos como expectativas 
de aprendizagem, concordando 
com o entendimento de Betti. Na 

-
camos que as chamadas práticas 
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corporais estão no centro da pro-
posta curricular defendida na 
BNCC da Educação Física, co-
mo se anuncia logo no início do 

documento (p. 211). As práti-
cas corporais propostas na base, 
para o Ensino Fundamental são 
apresentadas no quadro 1.

Quadro 1 – Práticas corporais propostas na BNCC

Brincadeiras e jogos da cultura popular
populares do Brasil e do mundo
de matriz indígena e africana
Eletrônicos

Esporte de marca
de precisão
de campo e taco
de rede/parede
de invasão
de combate
técnico-combinatórios

ginástica Geral
De condicionamento físico
De conscientização corporal

Dança Danças do contexto comunitário e regional
Dança do Brasil e do mundo
Danças urbanas
Dança de salão 

Lutas Luta do contexto comunitário e regional
Lutas de matriz indígena e africana
Lutas do Brasil

Práticas corporais de aventura Práticas corporais de aventura na natureza

Diversos são os conhecimen-
tos a serem aprendidos ao se 
propor que essas práticas cor-
porais sejam temas das aulas de 
Educação Física. Se espera que 
@s estudantes aprendam um 
“saber fazer”, que lhes permita 
participar da “prática efetiva das 
manifestações da cultura corpo-
ral de movimento não só duran-
te as aulas, como também para 
além delas” (BRASIL, 2017, p. 
218). Este saber deve ser apren-
dido a partir da experiência, da 
vivência e da apropriação dos 
elementos que constituem estas 
práticas (habilidades motoras, 

habilidades técnico-táticas, ges-
tos, regras, estratégias, siste-
mas táticos, por exemplo). Des-
sa forma, a BNCC – EF defende 
que os estudantes tenham opor-
tunidade de vivenciar cada uma 
das práticas motoras propos-
tas, com autonomia. 

A intenção de preparar pa-
ra a autonomia aparece na Base 
em alguns momentos: na pági-
na 211, no trecho em que, como 
bem ressalta Betti (2018), são 

Educação Física. Aparece tam-
bém na oitava competência es-
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Usufruir das práticas corporais 
de forma autônoma para poten-
cializar o envolvimento em con-
textos de lazer, ampliar as redes 
de sociabilidade e a promoção 
da saúde (BRASIL, 2017).

autonomia não é discutido na 
BNCC – EF. Contudo, da forma 
como aparece no texto, tenho a 
impressão que a construção des-
ta autonomia passa pela apren-
dizagem, inclusive, de habili-

práticas corporais selecionadas. 
Assim, ao apresentar as dimen-
sões do conhecimento, na pági-
na 216, se argumenta que o uso 
e a apropriação de uma práti-
ca corporal permite a constru-
ção da competência “para po-
tencializar o seu envolvimento 
com práticas corporais no lazer 
ou para a saúde”. Como explici-
tam @s responsáveis pela ela-
boração da BNCC, na área de 
Educação Física, ser competen-
te é apresentar um domínio su-

-
ca. Me questiono se é possível 
atingir tal domínio em todas (ou 
na maior parte) das práticas cor-
porais propostas na base, com o 
reduzido número de aulas. Mais 
que isso, me pergunto se seria 
este o papel da Educação Física. 
Talvez fosse mais apropriado ou 
mais realista propor que @ estu-
dante demonstrasse autonomia 
para participar de algumas das 
práticas tematizadas. 

Um conjunto de saberes “so-
bre” as práticas corporais tam-
bém são propostos na BNCC da 

Educação Física. Assim, é possí-

de aprendizagem a defesa de 
que @s estudantes aprendam a 
reconhecer, explicar e descrever 
as características ou elementos 
das prática corporais tematiza-
das; a analisar e compreender a 
origem e as transformações his-

e compreender os diferentes sig-

a diferenciar jogo de esporte, as-
sim como exercício físico de ati-
vidade física; a analisar como a 
mídia apresenta as práticas cor-
porais; a conhecer as capacida-
des físicas e a forma de desen-

envolvimento com o exercício fí-
sico pode contribuir para a pro-
moção da saúde. 

Além desses saberes expli-
citados na base, outros pode-
rão ser incluídos. Esta possibi-
lidade é evidenciada na página 
219, quando se explica o que 
constitui a dimensão da análi-
se do conhecimento: 

conceitos necessários para en-
tender as características e o 
funcionamento das práticas 
corporais (saber sobre). Essa di-
mensão reúne conhecimentos 

-
tes, os sistemas táticos de uma 
modalidade, o efeito de determi-
nado exercício físico no desenvol-
vimento de uma capacidade físi-
ca, entre outros (BRASIL, 2017, 
grifo nosso).

-
ção e na organização dos sabe-
res a serem aprendidos pel@s 
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estudantes é uma característi-
ca importante da base, por per-
mitir que as redes de ensino e 
@s professor@s possam parti-
cipar da construção do currícu-
lo com liberdade. Esta tem sido 
uma reivindicação d@s docentes 
que atuam em redes de ensino 
nas quais se adota um currículo 

-
RANI; SANCHES NETO; FREIRE, 
2017) analisamos as percepções 
de professor@s de Educação Fí-
sica que tiveram oportunidade de 
participar da elaboração do Pla-
no de Referência Curricular ado-
tado na rede municipal onde tra-

docentes valorizam a possibilida-
de de contribuir para a constru-
ção da proposta e que demons-
tram conhecer e aderir ao que 
foi elaborado coletivamente. Ain-
da assim, reivindicam a possibi-

recomendada e de incluir ou ex-
cluir temas, de acordo com suas 
concepções e com a realidade da 
comunidade escolar. 

No processo de construção 
curricular, a experiência d@s 
professor@s alimenta a discus-
são coletiva sobre o conheci-
mento escolar a ser aprendido 
nas aulas de Educação Físi-
ca. O papel docente nesse pro-
cesso é fundamental, pois el@s 
não atuam apenas como media-
dor@s do currículo, mas gravam 
nele seu olhar. Concordando com 
Sacristán (2000, p. 165), acredi-
tamos que “[...] o currículo mol-
da os docentes, mas é traduzido 
na prática por eles mesmos – a 

Outro aspecto que me cha-
mou a atenção, ao analisar o 
conjunto de saberes “sobre” as 
práticas corporais propostos na 
BNCC é o fato de alguns deles, 
incoerentemente, serem vincu-
lados a apenas uma prática cor-
poral. Notem que a análise so-
bre as transformações históricas 
deve ocorrer quando se tra-
ta de diferentes práticas corpo-
rais, aparecendo nas expectati-
vas de aprendizagem EF67EF02, 
EF67EF06, EF89EF05, EF89EF08 
e EF89EF15. Algo semelhante 
acontece quando se propõe que 
@s estudantes aprendam a iden-

das práticas corporais, que apa-
rece explicitamente nas expec-
tativas (habilidades) EF35EF09 
(dança) e EF67EF01 (brincadei-
ras e jogos). Esta compreen-

ser realizada também em outras 
práticas corporais. 

Mas, um olhar diferente pa-
rece existir quando se trata de 
analisar como as capacidades fí-
sicas podem ser desenvolvidas 
nas diferentes práticas corpo-
rais ou como essas práticas po-
dem contribuir para a promoção 
da saúde. Cada um desses sabe-
res aparece apenas uma vez na 
lista de expectativas de aprendi-
zagem (EF67EF08 e EF67EF09), 
sendo vinculados ao exercício fí-
sico, tema inserido na unidade 
temática ginástica, para o 6º e 
7º anos do Ensino Fundamental. 
Esta constatação me faz questio-
nar se a concepção de saúde aqui 
presente no documento focaliza 
apenas os benefícios orgânicos 
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que o exercício físico pode trazer. 
É possível que @s elaborador@s 
da Base, estudios@s da Educa-
ção Física, tenham considerado 
que a discussão sobre as capa-
cidades físicas poderá acontecer 
também em outras práticas cor-
porais, como ao

planejar e utilizar estratégias 
-

nicos e táticos, tanto nos espor-
tes de marca, precisão, invasão e 
técnico-combinatórios como nas 
modalidades esportivas escolhi-
das para praticar de forma espe-

Se for este o caso, essa dis-
cussão pode estar semioculta na 
base, para empregar uma ex-
pressão de Betti (2018), e po-
de ser interpretada de outra 
forma, pel@s professor@s. Pes-
soalmente, entendo que a aná-
lise sobre as capacidades físicas 
e motoras, assim como sobre as 
habilidades motoras básicas e 

-
mo elemento das práticas corpo-
rais deveria ser tema dos currí-
culos da área. 

No discurso apresentado pela 
BNCC – EF também se ressalta a 
importância de que o saber fazer 
e o saber sobre, ao serem apren-
didos, possibilitem que @s estu-
dantes aprendam a criar formas 
de adaptação dessas práticas 
corporais a diferentes contextos, 
dentro e fora da escola. Para is-
so, el@s devem aprender a pla-
nejar e implementar estratégias 
de participação, para solucionar 

prática tematizada. Dessa forma, 

é possível que ess@s estudantes 
se percebam como produtores da 
cultura corporal de movimento. 
Talvez, como dito anteriormente, 
não seja possível aprender a pla-
nejar e implementar estratégias 
para todas as práticas corporais 
propostas na Base. Mas, ela de-
ve acontecer em algumas delas, 
sendo este um ponto bastante 
relevante da proposta apresen-
tada na BNCC – EF. 

A interação social, os valores e 
as atitudes, relacionados às prá-
ticas corporais, também são con-
siderados saberes a serem tra-
tados durante as aulas. Assim, 
se espera que @s estudantes 
aprendam a valorizar e respeitar 
práticas corporais de diferentes 
culturas, a compreender o pa-
pel das regras e a respeitá-las, 
a reconhecer e respeitar as dife-
renças no desempenho dos co-

preconceito e estereótipos e pro-
por formas de superá-lo, a va-
lorizar o trabalho coletivo, iden-

seguras de se envolver nas prá-
ticas corporais. 

Dos saberes propostos 
aos ausentes 

Após esta análise sobre os co-
nhecimentos/saberes preconiza-
dos na BNCC, relacionados à Edu-

tempo em que apresenta uma 
-

la e professor@s a elaboração de 
currículos que atendam aos seus 
projetos político pedagógicos, 
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construídos para atender às ca-
racterísticas, necessidades e de-
mandas da comunidade escolar. 

Durante a análise, tentei iden-

Nesse momento, me pergun-
tei se as demandas ambientais, 
propostas por Sanches Neto et 
al. (2013) estariam contempla-
das pela Base e olhei cada uni-
dade temática, cada objeto do 
conhecimento e cada expectati-
va de aprendizagem, procurando 
por demandas físicas e naturais, 

-
gicas e políticas, administrativas 
e econômicas, virtuais, estéticas 

-
cio interessante. Cheguei à con-
clusão que todas elas podem es-
tar presentes, dependendo da 
forma como interpretamos o do-
cumento. Em verdade, conside-
ro que os saberes propostos são 
apresentados de forma abran-
gente, de modo a permitir inter-
pretações distintas. 

-

políticas, são facilmente percebi-
das. As demandas virtuais tam-
bém são anunciadas ao se consi-
derar os jogos eletrônicos como 
um dos objetos de aprendiza-
gem e ao propor a análise das 
práticas corporais apresentadas 
na mídia. As demandas adminis-
trativas e econômicas não são 
explicitamente apresentadas, 
mas são anunciadas ao se discu-
tir, na expectativa de aprendiza-
gem EF89EF01, os diferentes pa-
peis desempenhados na prática 

físicas e naturais também não 
aparecem de forma tão explícita, 
mas podem ter espaço nas au-
las, dependendo da abordagem 
d@s professor@s. Por exem-
plo, ao se discutir os riscos à in-
tegridade física ou a realização 
de práticas corporais de aventu-
ra urbanas, é possível analisar a 
interferência das condições cli-
máticas envolvidas ou “aspec-
tos físicos, como ação e reação, 
inércia, gravidade [...] (SAN-
CHES NETO, 2013, p. 325).

Porém, entre os saberes pro-
postos, entendo que há uma au-
sência importante. Como argu-
menta Betti (2018) nota-se na 
BNCC, um “apagamento” do su-
jeito da aprendizagem. A todo o 
momento @ estudante é estimu-
lad@ a olhar para a cultura cor-
poral de movimento, para as prá-
ticas corporais. Mas, raramente 
se propõe que el@ olhe para si 
e para suas próprias percepções 
diante desta cultura. Dois des-
ses raros momentos aparecem 
nas expectativas EF12EF09 e 
EF35EF08, relacionadas à unida-
de temática ginástica. 

Outro raro momento em que a 
singularidade d@s estudantes é 
mencionada pode ser encontra-
do na página 211, no trecho em 
que, assim como Betti (2018), 
entende que se apresentam as 

[...] assegurar aos alunos a (re)
construção de um conjunto de co-
nhecimentos que permitam am-
pliar sua consciência a respei-
to de seus movimentos e dos 
recursos para o cuidado de si e 
dos outros e desenvolver autono-
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Participar das práticas mo-
toras nem sempre é algo agra-
dável, ainda que esta participa-
ção aconteça voluntariamente. 
Por vezes, a dor e o desconfor-
to podem aparecer e, ainda as-
sim, não resultar na interrupção 
da participação. Dialogar sobre 
as sensações e emoções surgi-
das durante as práticas corporais 
pode estimular a aprendizagem 

prática de exercícios físicos, por 
exemplo, @s estudantes podem 

-
sadas pela fadiga e analisar por-
que tantas pessoas associam 
esses exercícios e a ginástica a 
algo desagradável. 

O apagamento do sujeito, 

não me parece algo exclusivo da 
BNCC. Acredito que, em maior 
ou menor grau, ela está presente 
em outras propostas curriculares 
da Educação Física, que adotem 
as perspectivas críticas e que is-
so tem sido motivado pela cen-
tralidade da cultura corporal e da 
cultura corporal de movimento 
na elaboração dessas propostas. 

Na década de 1990, o deba-
te sobre o currículo da Educação 

Mariz de Oliveira (1991) anali-
sou os conhecimentos aprendi-
dos nas aulas e defendeu que a 
essência desse componente cur-
ricular estava na aprendizagem 
sobre o movimento humano, en-
quanto Betti (1991) apresentou a 
cultura física como tema central 
do currículo. Em 1992, a publica-
ção do livro Metodologia do Ensi-
no da Educação Física (PIMENTA; 

mia para apropriação e utilização 
da cultura corporal de movimen-

-
nas, favorecendo sua participação 

sociedade (BRASIL, 2017, p. 211, 
grifo não presente no original).

Embora o trecho destacado 
indique a intencionalidade de le-
var @ estudante a olhar e cuidar 
de si, para que el@ se conscien-
tize e se respeite, as expectati-
vas de aprendizagem elaboradas 
pouco repercutem esta inten-
cionalidade. Assim, a análise de 
suas percepções e sensações, 
diante da experiência com as 
práticas corporais não aparece 
entre os saberes a serem apren-
didos. Portanto, a 

[...] emoção, o desejo, o senti-
mento, a tríade sentir-pensar-a-
gir que permeiam os processos de 
aprendizagem nas aulas de Educa-
ção Física não estão ausentes na 

(BETTI, 2018). 

Entendo que esta possibili-
-

bre suas sensações não é ape-
nas pouco visível, mas é negada. 

ao apresentar a dimensão da ex-

Faz parte dessa dimensão, além 
do imprescindível acesso à expe-
riência, cuidar para que as sen-
sações geradas no momento da 
realização de uma determinada 
vivência sejam positivas ou, pelo 
menos, não sejam desagradáveis 
a ponto de gerar rejeição à prá-
tica em si.
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LIBÂNEO, 1992) trouxe contri-
buições para o debate, apresen-
tando um novo olhar para o cur-
rículo da área.

Ainda na década de 1990, a 
publicação dos Parâmetros Cur-
riculares Nacionais (BRASIL, 
1997), trazia a discussão sobre o 
currículo da Educação Física para 
o centro das atenções de educa-
dores da área. Construído com a 
participação de diversos pesqui-
sadores, este documento assu-
miu a cultura corporal como eixo 
do currículo e teve grande re-
percussão na área. Assim, como 
aconteceu em outros componen-
tes do currículo escolar (GALIAN, 
2014), os Parâmetros Curricu-

construção de propostas curricu-
-

dos e municípios brasileiros, em 
atendimento ao que recomenda-
va o Plano Nacional de Educação 
(BRASIL, 2001). Em 2012, 70% 
dos Estados brasileiros já pos-
suíam propostas próprias para a 

Tenório (2012). 
-

tros Curriculares Nacionais nas 
propostas adotadas é eviden-
te, sendo que mais de 80% de-
las apresenta a Cultura Cor-
poral ou Cultura Corporal de 
Movimento como objeto de es-
tudo da Educação Física Escolar, 
em coerência com a concepção 
explícita no documento nacio-
nal. Gramorelli e Neira (2009), 

-
cia também pode ser percebida 
no discurso e nas práticas ado-
tadas por alguns professor@s, 

-
cial deixa suas marcas n@s do-
centes (SACRISTÁN, 2000).

Como tod@s sabemos, olhar 
para a cultura trouxe transfor-
mações fundamentais para a 
Educação Física. Mas, por ou-
tro lado, acredito que este olhar 
tem colocado em segundo pla-
no a singularidade d@ estudan-
te. Desde a publicação do livro 
Metodologia do Ensino da Edu-
cação Física, as manifestações 
da cultura corporal, ou as prá-
ticas corporais têm sido utiliza-
das para categorizar os saberes 
selecionados para serem apren-
didos pelos estudantes. Betti 
(2018) chega a apontar algumas 
incoerências desta categoriza-
ção, mas não aprofunda a dis-
cussão. Como o foco das aten-
ções tem sido colocado sobre as 
práticas corporais, outros sabe-
res que porventura possam ser 
aprendidos durante as aulas pa-
recem não ser percebidos ou va-
lorizados. Penso que isto aconte-
ce também na BNCC – EF. 

Nesse documento nacional, 
as práticas corporais são as uni-
dades temáticas e os objetos de 

série de saberes preconizados na 
base, mas eles são apresentados 
nas expectativas de aprendiza-
gem, considerados como habili-
dades. Assim como @s propri@s 
elaborador@s argumentam, 
acredito que esta categorização, 
assim como as outras, tem suas 
limitações, sendo que uma de-

dos saberes que podem ser se-
lecionados para a aprendizagem 
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durante as aulas. O olhar para a 
individualidade d@s estudantes, 
que poderia permitir que el@ 

potencialidades e seus limites, 
propostos nos Parâmetros Cur-
riculares Nacionais, por exem-
plo, pode ser considerado entre 
esses saberes. 

Como argumentei em Frei-
re (2017) acredito que a priori-
dade que tem sido atribuída às 
práticas corporais não permi-
te que se destaquem outros sa-
beres que permeiam o currículo 
da Educação Física. Além disso, 
essa categorização tem resulta-
do na construção de um currícu-
lo linear, que trabalha cada ob-
jeto de aprendizagem de forma 
isolada, desconsiderando as re-
lações estabelecidas entre os di-
versos saberes possíveis. 

É possível perceber, em al-
guns momentos, uma tentativa 
de construir um currículo não li-
near. Na expectativa de aprendi-
zagem EF89EF06, se propõe que 
@ estudantes aprenda a procurar 
e examinar locais disponíveis na 
comunidade, tanto para a prática 
do esporte como para a de outras 
práticas corporais. Esta aprendi-
zagem exigirá a integração de 
saberes já aprendidos, relacio-
nados às diferentes práticas cor-
porais. Entretanto, esta organi-
zação, poderia permitir a criação 
de outros objetos de aprendiza-
gem, que permitisse um trabalho 
que envolva diferentes práticas 
corporais, concomitantemente. 

Considero que a proposta de 
organização curricular defen-
dida por Sanches Neto et al. 
(2013), na qual a cultura corpo-
ral de movimento é um dos eixos 
do currículo, permite evidenciar 
o sujeito da aprendizagem, suas 
emoções e percepções, e possi-
bilita a construção de uma diver-
sidade de unidades temáticas. 
Acredito que é preciso pensar 
em diferentes formas de catego-
rização dos saberes da Educação 
Física, nas quais o impacto da 
cultura na forma como nos apro-
priamos de nosso potencial para 
se-movimentar tenha um espaço 
relevante, mas que também per-
mita entender a singularidade e 
o papel individual na construção 
dessa cultura. 
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