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RESUMO  

O objetivo dessa pesquisa foi verificar com professores de Educação Física 

as possibilidades e as dificuldades da utilização do sistema de classificação do 

esporte na prática pedagógica, como também, identificar possíveis vantagens e 

desvantagens da sua adoção na BNCC. Para tanto foi realizada uma pesquisa 

descritiva, utilizando o instrumento do questionário, tendo a participação efetiva de 

32 professores. Entre os participantes, 84,38% aprovaram o sistema de classificação 

e 71,88% posicionaram-se favoravelmente ao sistema de classificação do esporte 

servir como referência na BNCC. Dentre os professores, 68,75% consideraram que 

a distribuição das categorias do esporte nos ciclos do Ensino Fundamental na BNCC 

é adequada e 68,75% responderam que a utilizaria. Dessa forma, verificou-se que a 

maioria dos professores integrante do estudo posicionou-se positivamente quanto ao 

modelo de classificação do esporte e a sua utilização no documento da BNCC.   

Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular; Esporte; Classificação.       

 

INTRODUÇÃO  

O esporte é um conteúdo muito importante para a Educação Física escolar, 

especificamente no Brasil, em que as modalidades esportivas neste contexto 

fortaleceram-se como um apoio ideológico ao governo militar (1964- 1984), onde, 

por meio do êxito em competições esportivas de alto nível, eliminavam as críticas 

internas para o governo e passavam para o mundo um clima de prosperidade e 

desenvolvimento. Desta forma, para alcançar esse objetivo, tornaram o modelo 

esportivista homogêneo nas aulas de Educação Física escolar, caracterizando-se 

por ser mecanicista, tradicional e tecnicista (DARIDO e RANGEL, 2005). 

Contudo, alguns professores até os dias de hoje utilizam somente o conteúdo 

esporte em suas aulas e também trabalham exclusivamente as modalidades 

tradicionais, além de geralmente seguirem um modelo mecanicista e excludente, 

sendo orientado pelo desempenho motor do aluno.  



Assim, trabalhar o esporte a partir do Sistema de Classificação do Esporte 

(GONZÁLEZ, 2004; 2006) mostra-se interessante porque quebra o paradigma de 

como o conteúdo é desenvolvido no ambiente escolar e também permite uma ação 

pedagógica com mais estímulos por meio do conteúdo em questão aos educandos.  

González (2004; 2006) desenvolveu uma classificação das modalidades 

esportivas com base na lógica interna, entendida como “as características de 

desempenho exigidas pelas situações motoras criadas pelos diferentes tipos de 

esportes” (GONZÁLEZ, 2006, p. 90). Entende-se que esse Sistema de Classificação 

do Esporte apresenta um modelo interessante por facilitar didaticamente a 

compreensão dos alunos acerca de uma maior diversidade de modalidades.  

Desta forma, os esportes sem interação que possuem como critério o 

desempenho motor comparado decompõem-se em: Esportes de marca; Esportes 

técnico-combinatórios ou estéticos; Esportes de precisão (GONZÁLEZ, 2004). 

Já os esportes de interação com adversário, utilizando o critério do objetivo tático 

da ação, podem ser classificados em: Esportes de combate ou luta; Esportes de 

campo e taco; Esportes de rede/quadra dividida ou muro; Esportes de invasão ou 

territoriais (GONZÁLEZ, 2004). 

Este sistema foi adorado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no 

qual as práticas da Cultura Corporal de Movimento são tratadas como um fenômeno 

cultural dinâmico. O documento da BNCC é apresentado com o objetivo de 

determinar os conhecimentos essenciais que o estudante deva ter acesso e se 

apropriar durante todo o período da Educação Básica nos diversos componentes 

curriculares (BRASIL, 2017).  

As práticas corporais do movimento são apresentadas nos ciclos da BNCC da 

seguinte forma: brincadeiras e jogos, danças, esportes, ginásticas, lutas e práticas 

corporais de aventura. Especificamente para o conteúdo esporte ocorre a seguinte 

distribuição das categorias ao longo dos ciclos escolares, as quais são baseadas no 

sistema de classificação: 

Ciclo I (1° e 2° anos): precisão; marca.  

Ciclo II (3º, 4° e 5° anos): rede/ parede; invasão; campo e taco. 



Ciclo III (6° e 7° anos): técnico combinatório; invasão; precisão; marca. 

Ciclo IV (8° e 9° anos): rede/ parede; invasão; campo e taco; combate. 

OBJETIVO  

O objetivo do estudo foi verificar com professores de Educação Física da 

Educação Básica as facilidades e as dificuldades da aplicação do Sistema de 

Classificação do esporte na ação pedagógica, como também ressaltar as possíveis 

vantagens e desvantagens da adoção desse modelo de classificação no documento 

da BNCC.  

METODOLOGIA  

Esse estudo foi de natureza qualitativa, caracterizando-se como uma 

pesquisa descritiva, sendo utilizado o instrumento do questionário, contendo 

perguntas abertas e fechadas (GIL, 2010). 

A pesquisa foi realizada com professores de Educação Física da rede 

municipal de Mogi Guaçu, localizada no interior do Estado de São Paulo - Brasil. Os 

professores, no período da pesquisa, lecionavam entre 3 a 34 anos a disciplina de 

Educação Física para alunos da Educação Básica, respectivamente de 1° ao 9° ano 

do Ensino Fundamental.  

A opção por esses sujeitos se deu pelo fato de, no início do ano de 2016, 

receberem uma capacitação contemplando a explicação sobre o Sistema de 

Classificação do Esporte, assim como a estrutura da BNCC.  

O questionário abrangeu a caracterização do grupo, perguntas referentes às 

facilidades e dificuldades para trabalhar o Sistema de Classificação do Esporte na 

prática pedagógica e a avaliação da adoção desse modelo na BNCC.  

Destaca-se que o questionário foi validado por dois professores do Ensino 

Superior responsáveis por disciplinas referentes à Educação Física escolar. 

Ressalta-se ainda que a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos e todos os sujeitos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.   



Para tratamento dos dados obtidos com o questionário foi realizada uma 

análise de conteúdo (BARDIN, 1991), com o propósito de agrupar os resultados a 

partir de suas semelhanças, possibilitando uma apropriada discussão dos mesmos. 

RESULTADOS  

Entre os trinta e sete professores entrevistados, trinta e dois participaram 

efetivamente da pesquisa por afirmar conhecer o modelo de classificação do esporte 

e cinco não integraram o desenvolvimento do estudo. 

Entre os que participantes efetivos do estudo (32 professores), 84,38% 

aprovou o sistema de classificação, citando como os principais aspectos positivos: 

fortalece o currículo da disciplina, facilita o processo de elaboração, organização e 

sistematização das aulas, amplia a exploração do conteúdo, possibilita melhor 

entendimento dos alunos sobre o tema, oferece novas oportunidades de prática das 

diferentes modalidades esportivas.  

O professor 5 ressaltou a importância do aluno vivenciar o maior número de 

modalidades esportiva durante o período de Educação Básica: “Eu acredito ser 

muito positivo, pois as crianças começam desde cedo a terem contato com as 

categorias dos esportes, podendo assim se familiarizarem com todos os esportes 

durantes todas os anos escolares” (PROFESSOR   5).  

 Segundo o professor 7, o sistema de classificação foi favorável para o 

desenvolvimento da ação pedagógica do educador: “O sistema de classificação 

auxilia o professor na estruturação das suas aulas, podendo assim, ampliar a visão 

dos alunos acerca do conteúdo esporte” (PROFESSOR 7).  Com o mesmo 

pensamento o professor 34 apontou: “Maior facilidade no planejamento das aulas, 

agrupando os esportes por meio dessa classificação” (PROFESSOR 34).  

É considerável destacar a importância do esporte na escola, tanto como um 

conteúdo no currículo da Educação Física, quanto como uma prática extracurricular. 

E acredita-se que é um conteúdo fundamental para a educação de jovens e 

crianças, e responsável por mudar a vida dos mesmos para melhor, como por 

exemplo, retirá- los de consumo de drogas (BASSANI; TORRI, 2003). 



 Sobre o sistema de classificação do esporte ser utilizado como referência na 

BNCC, 71,88% posicionaram-se favoravelmente à adesão do modelo ao documento, 

elencando fatores como: beneficia a prática por sistematizar o esporte em ciclos e 

categorias, proporciona mais vivências, amplia a visão, ajuda na inserção da prática 

esportiva.  

Barroso (2015) destaca que é de grande relevância o sistema de classificação 

do esporte ser utilizado pela BNCC, pois isto evidenciará o modelo, sendo utilizado 

como um marco teórico para a estruturação do conteúdo esporte da disciplina de 

Educação Física no período da Educação Básica.  

Outro ponto é que a organização da Educação Física na BNCC quebra o 

paradigma de que somente se deve trabalhar os esportes tradicionais em aula, pois 

traz uma gama de possibilidades de prática corporais tematizadas, com a garantia 

da efetiva aprendizagem dos educandos, com o intuito de estimular a participação 

dos mesmos em ambientes de lazer e saúde (MARTINELI, et al., 2016). 

Alguns comentários confirmaram ser bom a introdução do modelo ao 

documento, como: “O sistema beneficiaria a nova prática porque trabalha por ciclos 

e categorias específicas de cada esporte. Uma maneira dos alunos compreenderem 

os esportes mais facilmente tendo uma visão diferente” (PROFESSOR 31).  

Neira e Souza Júnior (2016) afirmam que a BNCC é um documento inovador 

no Brasil, pois é abrangente ao atender a necessidade de diferentes grupos e 

realidades para ser capaz de guiar criação das propostas curriculares dos estados. 

Rufino e Souza Neto (2016) acreditam que o desenvolvimento do documento 

foi revolucionário em termos de políticas públicas com relação a outros documentos 

federais desenvolvidos para a educação. Uma vez, que a organização possibilitou, 

não de forma suficiente, a apresentação e o debate com alguns setores da 

comunidade sobre os conteúdos presentes no documento e a forma de abordá-los 

por meio de consulta pública, reuniões institucionais, possibilidade de sugestões via 

plataforma eletrônica, entre outras ações realizadas. 

Dentre os professores, 68,75% consideraram que a distribuição das 

categorias do esporte nos ciclos do Ensino Fundamental na BNCC é adequada e 

importante para a efetivação do documento, visto que o mesmo passou por duas 



mudanças publicadas com alterações em seus conteúdos e está em fase de 

audiências públicas da sua terceira edição. 

O professor 16 citou a necessidade da aplicação prática do documento para 

futuros ajustes: “Não vejo a necessidade de alteração no momento. Pode ser que no 

futuro, com a aplicação ou adoção do sistema, o professor consiga perceber melhor 

a adequação dos conteúdos quanto as séries/anos” (PROFESSOR 16). 

 Do grupo, 68,75% responderam que utilizaria o modelo em estudo, 

dissertando como aspectos favoráveis: modelo interessante por permitir que o aluno 

organize seu pensamento; boa distribuição e organização; interesse dos alunos para 

com o esporte; facilita o entendimento sobre o conteúdo; distribuição dos ciclos de 

acordo com o desenvolvimento da criança; facilita a elaboração do planejamento; os 

alunos podem ter contato com todas as categorias do esporte.  

Betti (1999) concluiu em seu estudo que não tem como negar que o conteúdo 

esporte é um fenômeno cultural de muita significância para ser desenvolvido com os 

alunos, contudo, o mesmo não deve ser trabalhado somente pela dimensão 

procedimental, ou seja, os alunos devem compreender o conteúdo de forma holística 

e não somente saber executar o movimento exigido por determinada modalidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Esse estudo apresentou o propósito de verificar com professores de 

Educação Física da Educação Básica as facilidades e as dificuldades da aplicação 

do Sistema de Classificação do esporte na ação pedagógica, como também 

ressaltar as possíveis vantagens e desvantagens da adoção desse modelo de 

classificação no documento da BNCC. 

A partir das respostas obtidas por meio de um questionário, contando com a 

participação efetiva de trinta e dois professores de Educação Física da Educação 

Básica, identificou-se que a maioria posicionou-se positivamente quanto ao modelo 

de classificação do esporte e a sua utilização no documento da BNCC. 

Sendo assim, pode-se constatar, no grupo de professores do estudo, uma 

aprovação quanto ao sistema de classificação do esporte, bem como a adoção do 

mesmo no documento da BNCC, entretanto, adverte-se para a necessidade da 



realização de mais pesquisas acerca do tema, bem como para o aumento no 

universo de participantes.      
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Anexo 1 – Questionário 

1. Idade: ____ anos 

2. Sexo: (  )Feminino  (   )Masculino 

3. Tempo de formação: ____ anos 

4. Tempo de atuação na educação básica: ____ anos 

5. Anos escolares que leciona atualmente:__________________________ 

6. Possui pós-graduação?  

(   )Especialização - Lato sensu  

Área: _____________________________________________________ 

(   )Mestrado - Stricto sensu 

Área: _____________________________________________________ 

(   )Doutorado - Stricto sensu 

Área: _____________________________________________________ 

(   )Pós- Doutorado - - Stricto sensu 

Área: _____________________________________________________ 

7. Você conhece o sistema de classificação do esporte? (   )Sim (   )Não 

(Caso a resposta seja negativa a pesquisa está finalizada. Agradecemos a 

sua participação!) 

8. Em quais momentos teve contato com esse sistema de classificação do 

esporte?  

(   ) Cursos;  

(   ) Congressos;  

(   ) Leitura de artigos;  



(   ) Outros;  

Especificar:_________________________________________________ 

9. Você já utilizou esse modelo de classificação em sua prática pedagógica?  

(   )Sim  (   )Não 

10. Qual a sua avaliação sobre esse modelo de classificação? 

(   )Péssimo  

(   )Ruim 

(   )Regular  

(   )Bom 

(   )Ótimo 

(   )Não tenho opinião formada 

11. Em sua opinião, quais os aspectos positivos do sistema de classificação do 

esporte? 

12. Em seu ponto de vista, quais os aspectos negativos do sistema de 

classificação do esporte? 

13. Qual a sua avaliação sobre a adoção do sistema de classificação do esporte 

no Ensino Fundamental na BNCC? Justifique. 

(   )Péssimo  

(   )Ruim 

(   )Regular  

(   )Bom 

(   )Ótimo 

(   )Não tenho opinião formada 

14. Na BNCC a distribuição das categorias do esporte no ensino fundamental são 

as seguintes: 

CICLOS CATEGORIAS DE ESPORTES 

1° precisão; marca. 

2° rede/ parede; invasão; campo e taco. 

3° técnico combinatório; invasão; precisão; marca. 

4° rede/ parede; invasão; campo e taco; combate. 

  (   ) Nada adequada 



(   ) Pouco adequada 

(   ) Adequada 

(   ) Muito  adequada 

(   ) Não tenho opinião formada 

15. Quais suas sugestões para possíveis alterações na distribuição acima? Por 

quê? 

16. Caso seja optativo, você utilizaria esse sistema de classificação para a 

organização do conteúdo esporte no seu planejamento escolar? Por quê? 

17.  Comentários que gostaria de acrescentar a respeito desse tema. 


