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O Instituto Península é uma organização do terceiro setor que atua 
na área de Educação. Fundado em 2011 pela família Abilio Diniz, 
trabalha para apoiar a melhoria da carreira docente porque acredita 
que os professores são os principais agentes de transformação para 
uma Educação de qualidade no Brasil.

Para garantir a aprendizagem de todos os estudantes, precisamos 
de professores bem formados e desenvolvidos em múltiplas 
dimensões - cognitiva, social, emocional e relacional, além de 
respeitar os diferentes contextos nos quais docentes e alunos estão 
inseridos.

Mais informações em: https://www.institutopeninsula.org.br/

Iniciado em 2018, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Professores 
tem o objetivo de consolidar e desenvolver conhecimentos sobre a 
docência, considerando a importância da profissão para a garantia 
da aprendizagem de todos os alunos brasileiros. Somos um núcleo 
de pesquisa “mão na massa” que privilegia as análises de campo 
sobre os professores, propondo caminhos que façam sentido tanto 
para eles quanto para o contexto no qual se inserem as escolas.

Sobre o Instituto Península Núcleo de estudos e pesquisas 
sobre o professor

 https://www.institutopeninsula.org.br/
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A educação física

na educação brasileira 



  A Educação passa por um momento de muitas dúvidas e propostas de mudança. O contexto transformador do século 21 já trazia muitas perguntas sobre a efetividade 
do processo de ensino, mas com a pandemia e seus efeitos a ideia de que é preciso reformular profundamente o modelo educacional ganhou ainda mais força. Entre os 
aspectos que estão em debate, destaca-se o lugar do esporte e das atividades de educação física no currículo da Educação Básica, bem como na formação de crianças e 
jovens. Cada vez mais as práticas desportivas e sua ligação com a saúde integral têm se tornado peça-chave numa visão mais holítica sobre o desenvolvimento integral dos 
estudantes, deixando de ser uma atividade paralela para se transformar num aspecto central da vida escolar.
  
  Embora tenha havido o crescimento de várias modalidades esportivas no Brasil desde a redemocratização do país, o que pode ser constatado pelo número de pessoas 
inscritas em federações ou mesmo pelo número de medalhas olímpicas, há quase uma dissociação entre o desenvolvimento esportivo e a forma como a Educação Física é 
priorizada pelo currículo escolar, num caminho inverso de nações importantes como Estados Unidos, Canadá, Austrália, além de alguns países europeus e asiáticos.

  A relevância da Educação Física para o processo pedagógico vai além da abertura de oportunidades para a formação de esportistas. Esse aspecto é essencial, 
inegavelmente, porque a Educação deve criar oportunidades formativas e profissionais múltiplas e variadas (METHA & FINE, 2019), e o Esporte abre portas importantes para 
milhares de jovens em todo o mundo. Mas sua importância vai além: a formação mais ampla dos indivíduos, em seus aspectos cognitivo, emocional, físico e de convivência 
coletiva, tem nas atividades físicas um de seus mais importantes suportes. Trata-se de uma disciplina que deve atuar de forma sistêmica e transversal no desenvolvimento 
educacional de crianças e jovens.
  
  O objetivo desta pesquisa é entender esse novo lugar dos esportes e da educação física no modelo educacional. 

Introdução



• Tradição histórica: atividade secundária e pouco articulada com 
o restante do currículo

• Fragilidade da infraestrutura escolar na educação pública

• Problemas de formação dos profissionais de educação física

• Escolas públicas brasileiras são frágeis institucionalmente e 
baseadas na fragmentação de saberes e dos atores

• Avanços recentes da educação brasileira voltaram-se mais ao 
acesso, permanência e aprendizado do que é avaliado

• Baixa articulação entre escolas e desenvolvimento esportivo 
– mesmo os casos de sucesso são geralmente instáveis e pouco 
articulados à vida escolar

• Mudança recente com a BNCC – nova concepção de currículo e 
atuação da comunidade epistêmica

A Educação Física na trajetória 
educacional Brasileira



Razões pedagógicas mais gerais – modelo educacional conceitual

Experiência internacional

Educação pós covid-19

Nova BNCC e transformação do modelo pedagógico

A educação municipal e o sentido de comunidade fortalecido pela educação física e esportiva

1.
2.
3.
4.
5.

CINCO RAZÕES PARA PROPOR O FORTALECIMENTO 
DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA NO BRASIL 



Principais efeitos da covid-19 na educação no mundo e no Brasil

1. Em todo o mundo, a pandemia deixou sequelas psicológicas 
muito fortes em estudantes e docentes.  A escola pode ser um 
lugar não só de aprendizado educacional, como também uma 
organização para ajudar na recuperação de sequelas sociais

2. Estudantes e professores, segundo as pesquisas internacionais, 
perderam autoestima e a motivação para atividades coletivas

3. Os países também constataram perdas de aprendizado e 
descobriram que a recuperação não é apenas uma questão 
de aumentar a exposição a conteúdos disciplinares. É preciso 
recuperar o que os pesquisadores chamam de cultura escolar, o 
que exige uma visão mais integrada e interdisciplinar do processo 
de ensino, lastreada em competências, habilidades e valores

O aumento da importância da 
Educação Física e Esportiva no 
retorno às aulas no Pós-Covid-19

No caso brasileiro, os efeitos da covid-19 foram ainda mais fortes, 
por conta de cinco fatores:

• Enorme desigualdade na provisão educacional, especialmente com o 
ensino remoto

• Profissionalização mais frágil de docentes e lideranças educacionais

• Fragilidade institucional das escolas

• Descoordenação do sistema educacional, gerando efeitos ainda piores 
para os que têm menores capacidades estatais, particularmente os 
municípios

• Visão pedagógica ainda muito baseada em conhecimentos disciplinares 
estanques, até porque a bncc ainda não foi implementada e digerida 
pelas redes educacionais – será um processo que demandará anos de 
implementação e aperfeiçoamento contínuo



A educação física e esportiva está sendo usada como uma das 
saídas pedagógicas para enfrentar os desafios educacionais do 
Pós-Covid-19

1. Instrumento para ajudar na recuperação psicológica de 
estudantes e profissionais da educação

2. Motivação individual e coletiva na socialização escolar Pós-
Covid-19

3. Cultura escolar e a integralidade da educação – aprendizagem 
alavancada
 
4. Sonhos profissionais baseados na criatividade e no senso de 
equipe

O aumento da importância da 
Educação Física e Esportiva no 
retorno às aulas no Pós-Covid-19



O Brasil precisa usar a educação física
e esportiva para reconstruir e fortalecer
os vínculos escolares, para gerar um 
sentimento de comunidade mais forte,
para construir uma visão mais integrada
do processo educativo na linha da BNCC
e mesmo para constituir um novo modelo
de educação profissional.
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Experiências 

internacionais 



O estudo da experiência internacional é dividido em duas 
partes. Na primeira, são analisados casos de países que utilizam 
historicamente a Educação Física como elemento fundamental no 
processo educativo. Na segunda, vão ser selecionadas nações que 
recentemente fizeram reformas educacionais nas quais o Esporte 
ganhou um lugar central, seja na ampliação de espaços formativos, 
seja como instrumento que ajuda no desenvolvimento integral 
dos alunos (as). Em ambos os casos, procura-se mostrar como a 
Educação Física pode ajudar no processo de aprendizado, inclusive 
no diálogo com exames internacionais como o PISA.

Metodologia



Índice dos Casos

O esporte e a atividade física no 
sistema educacional comparado

Nova Zelândia Austrália Reino Unido Noruega Canadá Coréia Do Sul



Sentido sistêmico e interdisciplinar da educação física e esportiva – isso foi levado em conta na 
reforma de vários sistemas educacionais pelo mundo afora

Crianças e jovens precisam desenvolver conhecimentos, competências, habilidades e valores 
múltiplos: a educação não é uma somatória de conteúdos

Educação física como geradora direta e indireta de formas múltiplas de aprendizado e inteligência

Educação física, autoconhecimento e saúde integral: aspecto fundamental para os jovens

Forte vinculação entre o desenvolvimento do esporte e das atividades de educação física, 
inclusive com possibilidades de profissionalização

Articulação entre sistema escolar e estruturas desportivas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PRINCIPAIS LIÇÕES DA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL



Visão sistêmica da Educação Física 
e Esportiva no processo pedagógico

Impacto da 
Educação Física 

na Educação

DEEP LEARNING SAÚDE INTEGRAL

INTELIGÊNCIAS 
MÚLTIPLAS

MOTIVAÇÃO PARA A 
APRENDIZAGEM

PROFISSIONALI-
ZAÇÃO



Nova Zelândia

1. HAORA
Haora é uma filosofia maori, baseada no bem-estar dividido em 4 
áreas: espiritual, mental, físico e social.
 
2. ATITUDES E VALORES
Uma atitude positiva e responsável por parte dos estudantes em 
relação ao seu próprio bem-estar; respeito, cuidado e preocupação 
com outras pessoas e com o ambiente; e um sentido de justiça 
social.

3. A PERSPECTIVA SÓCIO-ECOLÓGICA
Uma forma de ver e compreender as inter-relações que existem 
entre o indivíduo, os outros e a sociedade.

4. A PROMOÇÃO DA SAÚDE
Um processo que ajuda a desenvolver e manter ambientes físicos e 
emocionais de apoio e que envolve os estudantes na ação pessoal 
e coletiva.

O modelo de Educação Física 
da Nova Zelândia (HPE) está 
centrado em quatro conceitos 
estratégicos



As atividades da disciplina são planejadas a partir dos 4 conceitos 
apresentados anteriormente e dessas 4 vertentes e seus objetivos 
a atingir.

• Saúde pessoal e desenvolvimento físico

• Conceitos de movimento e capacidades motoras

• Relações com outras pessoas

• Comunidades e ambientes saudáveis

Estrutura de aprendizagem

Nova Zelândia

As atividades da disciplina são planejadas a partir dos 4 conceitos 
apresentados anteriormente e dessas 4 vertentes e seus objetivos 
a atingir.

• Saúde mental

• Educação sexual

• Cuidados corporais e segurança física

• Atividade física

• Estudos de esportes

• Educação ao ar livre

Áreas chave de aprendizagem



• Estudo da Australian Sports Comission - abril de 2018

• Foco na participação organizada fora do horário escolar

• Milhares de pais e responsáveis são entrevistados anualmente

• As perguntas incluem tipo de atividade praticada, local e 
custo, quantidade de vezes e duração, e problemas de incentivo às 
crianças.

Children’s Participation in Organised Physical Activity Outside 
of School Hours.

Participação infantil  em Esporte 
e Atividade Física

AusPlay Focus

Austrália



Resultados: participação fora do horário escolar

Child Participation Frequency (2017 vs 2016)

Participação infantil  em Esporte 
e Atividade Física

Austrália

74%
2017 2016

70%

1+ per 
year

74%

70%

71%

66%

68%

63%

63%

56%

40%

34%

25%

20%

14%

11%

09%

07%

05%

04%

03%

02%

1+ per 
month

1+ per
fortnight

1+ per 
week

2+ per 
week

3+ per 
week

4+ per 
week

5+ per 
week

6+ per 
week

7+ per 
week



• Currículo escolar

• Health and physical education

• Visão: em um mundo cada vez mais complexo, sedentário e em 
rápida mudança, é fundamental para todo jovem australiano não 
apenas ser capaz de enfrentar os desafios da vida, mas também 
florescer como cidadãos saudáveis, seguros e ativos no século 21.

• Objetivos: o currículo visa desenvolver o conhecimento, a 
compreensão e habilidades para permitir que os alunos acessem, 
avaliem e sintetizem informações para tomar medidas positivas 
para proteger e melhorar a própria saúde

• Pilares: foco em fins educacionais; foco nas qualidades dos 
alunos e não nas deficiências; valorização de atividades funcionais 
e, também, de atividades complexas; estimulo ao conhecimento 
técnico e a pesquisa. 

Esporte e Atividade Física 
na Escola

Austrália



• Além do esporte fora da escola e na escola, a australia possui um 
orgão governamental responsável por supervisionar as atividades 
desportivas: o australian sports comission

• O órgão acaba atuando com diversas frentes e, por isso, 
estabelece diretrizes gerais a serem seguidas. Dentre elas, estão:

- The organisation’s Member Protection Policy and 
Child Safeguarding Policy are compliant with Sport 
Australia and Sport Integrity Australia requirements 
 
- The organisation has established mechanisms to create a 
culture that promotes inclusion, safety and good behaviour 
through codes of behaviour and education to support their 
Member Protection Policy and Child Safeguarding Policy

Estado Australiano e 
Desporto na Infância 

Austrália

• Além disso, em todos os niveis é incentivada a pauta de equidade 
de gênero no desporto.

• Ademais, o órgão, eventualmente, realiza algumas políticas 
públicas com o escopo de solucionar problemas no ambiente 
desportivo australiano.



• Política pública desenvolvida pelo “Asp”.

• “Sporting schools is a $320 million australian government 
initiative designed to help schools increase children’s participation 
in sport and connect them with community sport opportunities.

To help achieve this, sport australia has partnered with more than 
35 national sporting organisations (nsos). There is a program for 
primary schools, and a targeted program for year 7 and 8 students 
in secondary schools.”

Sporting Schools

Austrália



Department for Education (DfE)

• Departamento ministerial, apoiado por 17 agências e órgãos 
públicos, responsável por oferecer serviços educacionais à crianças 
e jovens, assegurando iguais oportunidades à todos. 
Departamento diretamente interligado ao esporte escolar através do 
programa de financiamento para o desenvolvimento da educação 
física nas escolas, para crianças de 1 a 6 anos ou 5 a 10 anos.
 
Department of Culture, Media and Sport (DCMS)

• Departamento que se relaciona diretamente com o UK Sports, 
principal agência de desenvolvimento do esporte de alto rendimento 
no país. O departamento possui como uma de suas principais 
políticas a elaboração de projetos referentes ao legado olímpico 
e paralímpico dos Jogos de 2012 em Londres, com produção 
anual de relatórios que abordam tópicos como o crescimento 
econômico, revitalização de áreas próximas ao parque olímpico e 
a transversalidade do esporte com a qualidade de vida. 

Estruturas que regem o esporte 
no UK

Reino Unido



Escolas Públicas 
(Financiadas pelo Governo e gratuitas)
 
Escolas Independentes
(Privadas)

Sistema Educacional Britânico

Currículo Nacional

Reino Unido

} • Todos os meninos e meninas devem frequentar a educação em 
tempo integral até os 16 anos. Nas escolas independentes a maioria 
dos alunos permanecesse na escola até os 18 anos. 

• Em 1988 foi introduzido o Currículo Nacional, que fornece uma 
estrutura para a educação entre as idades 5 e 18 anos. Todas as escolas 
estaduais são obrigadas à segui-lo e as escolas independentes, 
embora possuam maior flexibilidade em seus currículos, devem 
seguir algumas diretrizes. 

Alunos com idade 
entre 5 e 7 anos

Alunos com idade 
entre 8 e 11 anos

Alunos com idade 
entre 12 e 14 anos

Alunos com idade 
entre 15 e 16 anos

Alunos com idade 
entre 17 e 18 anos

Fase 1 - Anos 1 a 2 Fase 2 - Anos 3 a 6 Fase 3 - Anos 7 a 9 Fase 4 - Anos 10 a 11 Fase 5 - Anos 12 a 13



• Os alunos devem desenvolver habilidades de movimento fundamentais, tornar-se cada vez mais competentes e confiantes e acessar uma ampla 
gama de oportunidades para estender sua agilidade, equilíbrio e coordenação, individualmente e com os outros. Eles devem ser capazes de se 
engajar em atividades físicas competitivas (tanto contra si como contra os outros) e cooperativas.

• Os alunos devem continuar a desenvolver uma gama mais ampla de habilidades, aprendendo a usá-las de diferentes maneiras e a vinculá-las 
em ações e sequências de movimento. Eles devem gostar de se comunicar, colaborar e competir uns com os outros. Eles devem desenvolver uma 
compreensão de como melhorar em diferentes atividades físicas e esportes e aprender a avaliar e reconhecer seu próprio sucesso.

• Os alunos devem desenvolver e incorporar o desenvolvimento físico e as habilidades aprendidas nos estágios principais 1 e 2, tornar-se mais 
competentes, confiantes e especialistas em suas técnicas. Eles devem compreender o que torna um desempenho eficaz e como aplicar esses 
princípios ao seu próprio trabalho e ao dos outros.  Eles devem desenvolver a confiança e o interesse para se envolver em exercícios, esportes e 
atividades fora da escola e na vida adulta, e compreender e aplicar os benefícios de longo prazo da atividade física para a saúde.

• Os alunos devem realizar atividades físicas complexas e exigentes. Eles devem se envolver em uma série de atividades que desenvolvam a 
aptidão pessoal e promovam um estilo de vida ativo e saudável.

O esporte e a educação física 
no Currículo Nacional

Reino Unido

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3

Fase 4



Hipótese: 

Conclusão: 

Os desafios de implementação de 
uma EF de qualidade nas escolas 
primárias*

O  Diretor da escola desempenha um papel 
fundamental na experiência da oferta de educação 
física nas escolas, bem como na implementação eficaz 
de iniciativas governamentais que visam melhorar a 
qualidade da EF nas escolas primárias. 

O papel do Diretor da escola é garantir que uma 
política específica seja desenvolvida para uma EF 
que considere os alvos mais amplos das iniciativas 
governamentais e que incentive um desenvolvimento 
e implementação eficazes e de alta qualidade.

*RAINER, CROPLEY, JARVIS, FRIFFITHS (2011)

Outros desafios para a provisão 
de uma EF de qualidade:

Reino Unido

1.
2.
3.
4.

Políticas escolares

Currículo

Provisão de Currículo Extra

Recursos e finanças



Noruega

PISA (Programme for International  Student Assessment)

Tradicionalmente a Noruega triunfa entre as melhores nações no quesito educação, e em 2018, na última realização 
do PISA, ficou rankeada na 19ª colocação, permanecendo acima da média dos países da OCDE. 

Além do destaque acadêmico, as escolas Norueguesas são exemplos na educação comportamental dos alunos, 
mostrando uma relação direta com a teoria da múltipla inteligência.

https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_NOR.pdf

Bullied at least 
a few times a 

month

Skipped a whole 
day of school in 
the two weeks 

prior to the PISA 
test

Teacher has to 
wait a long time 

for students to 
quiet down (1)

Schoolmates 
cooperate with 
each other (2)

Schoolmates 
compete with 
each other (2)

Feel lonely at 
school (3)

Norway

OECD Average

Other country/economy

Figure 5. 
School Climate



Sistema Educacional Norueguês

Skolefritidsordning (SFO)

Noruega

A educação na Noruega começa sob a supervisão do Barnehage, o 
Jardim de Infância, que possui caráter opcional e, portanto, pode 
ter onerosidade. A partir dos 6 anos começa, no Grunnsjolen, a 
educação com caráter obrigatório e universal, sendo o ensino 
fundamental dividido em escola primária e escola secundária, e o 
aluno obrigado a concluir o citado curso, que tem prazo de 10 anos. 
Após a conclusão do ensino fundamental, os jovens noruegueses 
tem a faculdade de seguir o ensino médio, que continua gratuito 
e tem duração de 3 anos. Depois do termino do ensino médio, o 
formado pode optar por ir para a universidade.

Além das previsões dispostas no Currículo Escolar, todos os 
municípios são obrigados a fornecer o SFO a alunos do 1º ao 4º 
ano, que possuem entre 6 e 9 anos, e a alunos com condições 
especiais até os 12 anos (7º ano). O SFO consiste em atividades 
lúdicas, culturais e de lazer com base na idade das crianças, nível 
e interesses, sendo fornecido antes e depois da aula. Com isso, o 
aluno passa a ter um novo incentivo a permanecer no ambiente 
escolar. Eventuais taxas podem ser cobradas dos alunos inscritos. 



Currículo Escolar

Noruega

O novo currículo, de agosto de 2020, é concebido de modo que os 
alunos tenham tempo suficiente para trabalhar em profundidade 
e aprender um tópico por completo, fortalecendo a ideia do deep 
learning.

As disciplinas se estruturam em três eixos interdisciplinares: 
Democracy and Citizenship, Sustainable Development and Health 
and Life Skills – a Educação Física está neste tópico. 

“Relevant areas within this topic are physical and mental 
health, lifestyle habits, sexuality and gender, drug abuse, 
media use and consumption and personal economy. Other 
issues that come under this topic are value choices and the 
importance of meaning in life and relations with others, 
the ability to draw boundaries and to respect others’ 
boundaries, and the ability to deal with thoughts, feelings 
and relationships.” 

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-
u t v i k l i n g - o g - d a n n i n g / t v e r r fa g l i g e - te m a e r / fo l ke h e l s e - o g -
livsmestring/?lang=eng



The Ontario Health and Physical   Education Curriculum 

Canadá

Healthy Active Living
Movement Competence

H
ealthy Living

Act
iv

e 
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ng

SEL Skills

Physical
Literacy

• Movement Strategies
• Movement Skills and Concepts

• Active Participation
• Physical Fitness
• Safety

• Understanding
• Health Concepts
• Making Healthy
Choices
• Making Connections
for Healthy Living

Healthy
Literacy

Imagem presente no currículo, que representa a 
ideia do Social-Emotional Learning Skills - SEL

Imagem presente no currículo, que representa a 
complexidade do desenvolvimento, com seus componentes 
sendo inter-relacionados e interdependentes, e todos estão 

sob influência do contexto que se vive. 

Environment/ Context

Self/
Spirit

EmotionalCognitive

PhysicalSocial



Modelo Escolar

• Após a liberdade perante o Império Japonês e o fim da guerra das 
Coreias, a Coreia do Sul utilizou seu sistema educacional como um 
dos principais pilares para a construção e desenvolvimento. Dessa 
forma foram feitos esforços para alcançar um rápido crescimento 
quantitativo no setor da educação. A característica mais notável 
do desenvolvimento educacional na Coreia durante a década de 
1960 foi a sua expansão quantitativa na população estudantil, nas 
instalações educativas, e no número de professores.
 
Exemplo Internacional

• A Coreia do Sul permanece entre os 10 primeiros colocados no 
ranking de educação da OCDE. Além de ser considerada um dos 
cases de sucesso no desenvolvimento educacional com notas altas 
nas competências linguagens, matemáticas e ciências na avaliação 
PISA.

Contexto Educacional

Coréia do Sul

Sobrecarga e pressão psicólogica

A história de sucesso do modelo de educação sul-coreano esconde 
uma cultura escolar de intensa cobrança, os alunos passam em 
média 14 horas na escola com atividades extracurriculares e aulas 
particulares com o intuito de se preparem para o Suneung, prova 
que garante o ingresso ao ensino superior. A rotina escolar intensa 
aliada a pressão imposta por toda sociedade coreana, faz com que 
o suícidio seja a maior causa de morte entre jovens com idade 
escolar.

Dois lados de uma história de 
sucesso



Sistema

• A Educação física na Coreia do Sul funciona como uma matéria 
elaborada dentro do currículo escolar e é adicionado a grade dos 
alunos a partir dos anos avançados da educação primária.

 
Currículo

• As diretrizes do currículo da matéria de educação física são 
definidas a partir do Currículo Nacional Coreano de Educação 
Física (KNCPE) que foi atualizado cerca de 7 vezes nos últimos 60 
anos.

Educação Física

Coréia do Sul

• As federações só liberam o trabalho dos clubes de base com 
os jovens se tiver uma escola na linha de frente. Ou seja, sem 
educação não existe esporte de base por aqui. Dessa forma, os 
clubes negociam parcerias com as escolas e quem mais ganha com 
isso são os próprios jogadores.
 
 
• A rotina dos jovens atletas é  intensa. No entanto, essa intensidade 
tem na logística um facilitador: tudo acontece na escola. É lá que 
eles dormem, estudam e treinam. Ao longo da semana são três 
períodos de treinamento por dia, além das aulas no período da 
manhã e da tarde. Os jogos acontecem nos finais de semana.

Esporte de base e educação
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Lições para

o caso brasileiro



Oportunidade para mudar a visão pedagógica dominante.

Cinco oportunidades advindas da implementação da BNCC

Oportunidade para mudar a forma de se pensar a escola e os profissionais da educação 

Oportunidade para enfrentar os enormes desafios do pós-covid 19

Oportunidade para reconstruir o lugar da educação física e espotiva no processo educacional brasileiro

Oportunidade de repensar qual é o papel das redes municipais – a educação e a comunidade

1.
2.
3.
4.
5.

A NOVA BNCC COMO GRANDE OPORTUNIDADE



Competência gerais  da BNCC

O que: Agir pessoal e coletivamente 
com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação

O que: Valorizar e utilizar os 
conhecimentos sobre o mundo 
físico, social, cultural e digital

O que: Exercitar a curiosidade 
intelectual e utilizar as ciências 
com criticidade e criatividade

O que: Valorizar as diversas 
manifestações artísticas e culturais

O que: Utilizar 
diferentes linguagens

O que: Compreender, utilizar 
e criar tecnologias digitais de 
forma crítica, significativa e 
ética

O que: Exercitar a 
empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos 
e a cooperação

O que: Conhecer-se, 
compreender-se na 
diversidade humana 
e apreciar-se

O que: Argumentar com 
base em fatos, dados e 
informações confiáveis

O que:Valorizar e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências

10. Responsabilidade
e cidadania 1. Conhecimento

2. Pensamento científico, 
crítico e criativo

3. Repertório culturalCompetências
gerais BNCC

4. Comunicação

5. Cultura digital

9. Empatia e cooperação

8. Autoconhecimento
e autocuidado

7. Argumentação

6. Trabalho
e projeto de vida

Para: Tomar decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários.

Para: Entender e explicar a 
realidade, continuar aprendendo e 
colaborar com a sociedade

Para: Investigar causas, elaborar e 
testar hipóteses, formular e resolver 
problemas e criar soluções

Para: Fruir e participar de práticas 
diversificadas da produção artístico-cultural

Para: Expressar-se e partilhar informações, 
experiências, ideias, sentimentos e produzir 
sentidos que levem ao entendimento mútuo

Para: Comunicar-se, acessar e produzir 
informações e conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria

Para: Fazer-se respeitar e promover o respeito ao 
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade, sem preconceitos de 
qualquer natureza.

Para: Cuidar de sua saúde física e emocional, 
reconhecendo suas emoções e as dos outros, 
com autocrítica e capacidade para lidar com elas

Para: Formular, negociar e defender ideias, pontos de 
vista e decisões comuns, com base em direitos humanos, 
consciência socioambiental, consumo responsável e ética

Para: Entender o mundo do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida com 
liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade



Educação física e BNCC: a maior mudança foi colocar na área de linguagem, 
valorizando as várias formas de linguagens

Competências da BNCC na educação física e visão mais sistêmica e integral 
da educação: responsabilidade e cidadania, autoconhecimento e autocuidado, 
valorização cultural, relação com a saúde e a qualidade de vida 

Quadro das competências – observação: se seguidas estas linhas pedagógicas, 
a educação física e esportiva pode ser fundamental na recuperação das 
escolas, docentes e alunos no pós-pandemia

1.

2.

3.

O LUGAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA BNCC



Competências Específicas da Educação Física na BNCC

1

6 7 8 9 10

2 3 4 5
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. 

Compreender a origem da 
cultura corporal de movimento 

e seus vínculos com a 
organização da vida coletiva e 

individual. 

Interpretar e recriar os valores, 
os sentidos e os significados 

atribuídos às diferentes práticas 
corporais, bem como aos 

sujeitos que delas participam. 

Reconhecer as práticas 
corporais como elementos 
constitutivos da identidade 
cultural dos povos e grupos. 

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. 

Reconhecer o acesso às 
práticas corporais como 

direito do cidadão, propondo 
e produzindo alternativas para 

sua realização no contexto 
comunitário. 

Experimentar, desfrutar, 
apreciar e criar diferentes 

brincadeiras, jogos, danças, 
ginásticas, esportes, lutas e 

práticas corporais de aventura, 
valorizando o trabalho coletivo 

e o protagonismo

Refletir, criticamente, sobre 
as relações entre a realização 

das práticas corporais e os 
processos de saúde/doença, 

inclusive no contexto das 
atividades laborais. 

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. 

Identificar as formas de 
produção dos preconceitos, 
compreender seus efeitos e 
combater posicionamentos 

discriminatórios em relação às 
práticas corporais e aos seus 

participantes. 



• Problemas de implementação da BNCC – formação, 
convencimento e articulação efetiva das disciplinas

• Noções de deep learning e de inteligências múltiplas ainda não 
foram completamente captadas pela BNCC

• Construção de competências múltiplas e interdisciplinaridade 
está na BNCC, mas de maneira vaga

• Problemas na discussão da saúde integral

• Visão muito concentrada no core da formação educacional, 
sem entender o lugar motivador das disciplinas 

• Educação física e profissionalização - separação histórica entre 
educação física e desenvolvimento esportivo

Desafios para mudar a educação 
física e esportiva usando a BNCC
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