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“ A Educação Física tem a 
responsabilidade de levar os 
estudantes a experimentar, 

conhecer e apreciar diferentes 
práticas corporais 

sistematizadas, compreendendo-
as como produções culturais 
dinâmicas e diversificadas.



A Educação Física, como componente curricular obrigatório
na Educação Básica, é entendida desde sua origem na escola, com
um viés híbrido: educação e saúde.

É importante ressaltar que suas finalidades não se
encontram apenas, em conceitos abstratos de uma disciplina
“teórica” de sala, e nem tão somente na exclusividade dos exercícios
para promover a aptidão física.

Atualmente é entendida de forma ainda mais ampla!



As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, 
mediadas por diferentes linguagens: verbal (oral ou visual-
motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e, 

contemporaneamente, digital. 
Por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo 

mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. 
Nessas interações, estão imbricados conhecimentos, 
atitudes e valores culturais, morais e éticos.



Na BNCC, a área de Linguagens é composta pelos seguintes 
componentes curriculares: Língua Portuguesa,

Arte, Educação Física e Língua Inglesa.
A finalidade é possibilitar aos estudantes participar de práticas de 

linguagem diversificadas, que lhes permitam ampliar suas 
capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e 

linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas 
linguagens.



A Área de Linguagens privilegia a aquisição e o 
desenvolvimento de competências gerais relacionadas à 

representação, à comunicação, à investigação, à compreensão e à 
contextualização sociocultural, de modo que os alunos conheçam e 

saibam usar diferentes linguagens em distintas situações ou 
contextos. 
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Evidencia a necessidade de que as situações de ensino e
aprendizagem ocorram de maneira contextualizada, de modo que os 

conteúdos da matéria de ensino dos diferentes componentes curriculares 
sejam tanto relacionados entre si, quanto com as

questões reais da vida dos alunos e aos fatos que o cercam e lhes fazem 
sentido.



A linguagem é a capacidade humana de produzir 
sentidos, de articular significados sociais e pessoais. 

E não se restringe ao verbal, à língua, pois 
inclui a produção de todo tipo de signo (objeto que é 

portador da mensagem) verbal ou não verbal, 
humano ou não humano. 

Qualquer coisa pode vir a ser um signo 
(palavra, imagem, som, gesto)



Assim, tanto uma palavra é um signo quanto uma 
imagem, um som, um gráfico, um gesto, um sentimento, 
um piscar de olhos, um passo de dança ou um drible no 

futebol.

A linguagem humana estrutura emoções, percepções, 
ações e pensamentos, permeia toda forma de 

conhecimento e modos de relação. 
Dos humanos com o mundo.

Exemplo: a comunicação entre um cão e seu dono, é 
funcional porque há produção e compartilhamento 

de signos de lado a lado. 



Veja essa imagem?

O que ela representa? O que ela comunica?

Qual a primeira coisa que vem a sua cabeça?
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Agora, e se a imagem for essa?

O que ela representa? O que ela comunica?

Comunica a mesma coisa que a imagem anterior?

Essa imagem carrega outras informações além da ideia 
central?
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Você estabeleceu relações interpretantes um 
tanto diferentes diante de cada imagem, não é?

Um único signo, no caso uma imagem não é 
suficiente para representar todas as 

possibilidades do futebol. 

É importante sabermos que a comunicação e 
principalmente a forma como comunicamos 
favorece ou não a mediação com a realidade.
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A aprendizagem é um processo de 
significação, informação, mediação e 

interação com o mundo. 
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E a Educação Física é portanto, o ensino 
da linguagem da movimentação, de 

situações de movimentos para que os 
alunos possam interagir no mundo e com 

eles mesmos, possam problematizar 
modos de ver as circunstâncias sócio-

históricas e ambientais, tentando  
encontrar soluções para o bem comum.

Portanto nossas aulas precisam garantir todas 

essas variáveis aos nossos alunos!



Refletindo Práticas....

Estamos oferecendo a nossos alunos possibilidades 
variadas?

Temos pensado nisso quando planejamos nossas aulas?

Temos um olhar focado apenas na reprodução de 
movimentos? Ou planejamos e damos aulas que 

trabalham o contexto hitórico-cultural, as questões 
socioeducativas? 



De acordo com tudo o que foi falado e com  a figura que  mostra como está 
dividida a área de linguagens na base nacional comum curricular (brasil, 2017).

Avalie as afirmativas a seguir:

▪ A) Os educadores, em sua prática, devem adotar uma concepção fragmentada do currículo, 
isto é, uma divisão hierárquica entre os conhecimentos, considerando apenas 1 componente 
curricular o item mais importante da área de conhecimento linguagens.

B) A concepção de que corpo e mente formam uma unidade possibilita a adoção de uma 
educação integral.

C) O professor, em sua prática, deve possibilitar ao estudante acesso a diferentes 
possibilidades de linguagens e expressões.

B e C estão corretas

C está correta

A está correta

▪ B está correta
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Que possamos aproveitar bem esse momento!
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