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Esta pesquisa tem como intuito, discutir as concepções de Educação e Educação Física 

presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Apresenta como objetivo analisar os 

documentos da BNCC sinalizando os problemas que possam ser prejudiciais a formação dos 

alunos consequentemente da sociedade. Para alcançar tal objetivo, nos valemos de uma 

pesquisa documental que tem como fonte principal a terceira versão dos documentos da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). Como referencial teórico do estudo nos valeremos de 

teóricos como: (Leontiev, 1984, Saviani, 1984, Coletivo de Autores, 1992 e Brasil, 2017), que 

apresentam contribuições importantes sobre a concepção de Educação que é um fenômeno 

próprio humano, pois o que diferencia os homens e mulheres dos outros animais é o trabalho, 

ou seja, a capacidade de mudança da natureza para o suprimento de suas necessidades. Sendo 

assim, a Educação e consequentemente a Educação Física se encontram na dimensão do 

trabalho não-material, trabalho esse garantido na escola através do ensino do conhecimento 

sistematizado/científico pelo professor. Concepção de Educação Física segundo Coletivo de 

Autores, 1992, é uma prática pedagógica que no âmbito escolar tematiza os elementos da 

cultura corporal, tendo como elementos os jogos, brincadeiras e brinquedo, danças, lutas, 

esportes, ginástica, dentre outros. A Educação Física assim se faz de extrema necessidade no 

processo de humanização de homens e mulheres, qualquer negação ou 

dicotomização/fragmentação dos seus conteúdos incide diretamente nesse processo de forma 

prejudicial. O presente trabalho conclui previamente que a BNCC, criada nessa terceira 

versão, reduz a concepção de educação e de educação física e visa uma negação dos 

conhecimentos da cultura corporal.  

Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação. Educação Física.   
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