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RESUMO  

 

 

O presente estudo trata dos relatos sobre a compreensão e discussões dos professores de 

escolas estaduais da cidade de Diamantina do uso dos Conteúdos Básicos Comuns (CBC) do 

estado de Minas Gerais. O objetivo deste trabalho foi relatar como os Professores de 

Educação Física, dos anos finais do ensino fundamental, da Rede Estadual da cidade de 

Diamantina, compreendem e utilizam o Conteúdo Básico Comum (CBC) em suas aulas. A 

pesquisa está baseada na metodologia descritiva, envolvendo professores de educação física 

do ensino fundamental, que se dispuseram a responder a um questionário contendo 12 

perguntas, relacionadas ao tema, a justificativa deste trabalho parte das experiências 

constituídas no estagio supervisionado II e a não percepção da utilização do CBC pelo 

professor supervisor, no que tangue o uso dos eixos temáticos presente no documento. Com 

estes relatos obtivemos dos professores entrevistados o seu tempo de formação, o que eles 

pensam a respeito do CBC, propostas a serem feitas ao documento e como os cursos de 

capacitação podem contribuir  com o uso do mesmo em suas aulas.Com isso consideramos 

que os entrevistados compreendem o CBC, mis a sua utilização é meio fragilizada. 

 

Palavras-Chaves: CBC Educação Física escolar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Entendemos que a escola é um espaço de transmissão e construção cultural e é nessa 

perspectiva que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) da Educação Física 

estabeleceram um referencial teórico que busca a reflexão sobre os conteúdos curriculares em 

nível Nacional, Estadual e Municipal conforme SOUSA, FÁVERO (2010). Tendo como 

objetivo orientar e garantir a coerência das políticas de melhoria da qualidade de ensino, que 

baseado pelos PCNS, os conteúdos Básicos Comuns (CBC) vieram a ser um projeto político-

pedagógico do Governo do Estado de Minas Gerais, como uma nova abordagem para o ensino 

da educação física escolar em todo o estado, tendo como propostas curriculares orientar os 

professores mineiros a respeito dos conhecimentos, das habilidades e das competências que os 

alunos devem adquirir na educação básica, bem como as metas a serem alcançadas pelo 

professor a cada ano (CBC, 2006). Pois existem professores que ao planejar as suas aulas não 

usam nenhuma metodologia e fogem totalmente das abordagens da sua prática, professores 

que “deixam a bola rolar”, assim os alunos escolhem o que querem fazer, sem se preocupar se 

vão gerar exclusões como  descreve SOARES,(1996). Quase todas as aulas é o famoso 

futebol.  

 

Com sentido de tornar a rede estadual de ensino de Minas Gerais em um sistema de alto 

desempenho, a partir do programa de avaliação da Educação Básica (PROEB), e também do 

programa de avaliação da aprendizagem Escolar (PAAE), foi estabelecido um programa de 

metas para cada escola (CBC, 2006). Assim sendo a partir do governo Aécio Neves, iniciado 

em 2002 foram realizadas alterações importantes na forma de organização da educação no 

estado, essas mudanças ocorreram, conforme descreve CAMPOS, A.(2010).  

No que tange ao Ensino Fundamental do 6º a 9º ano e o Ensino Médio, o documento 
“Novo Plano Curricular – Ensino (2006) aponta as novas demandas da educação 
mineira, trazendo as necessidades do sistema educacional no estado”.  Importante 

para a concretização desse plano, uma mudança foi a reorganização dos currículos 

desta etapa do ensino básico, por meio dos Conteúdos Básicos Comuns (CBC) que 

passaram a ser implementados, inicialmente nas escolas referências.  

Sendo essa implementação satisfatória nestas escolas este novo documento o CBC contempla 

os conhecimentos e as necessidades mínimas que os alunos  possam viver a sua corporeidade 
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com autonomia, sendo capaz de modificar a sociedade atual com ludicidade e qualidade de 

vida como descreve SOUZA, et al.(2006,p.11) . 

Ainda de acordo com CBC, os conteúdos que correspondem à área de conhecimento 

curricular são denominados eixos temáticos, que são: o esporte, jogos e brincadeiras, 

ginásticas e a dança e movimentos expressivos. Cada eixo temático é constituído por temas a 

serem trabalhados em sala de aula e são apresentadas sugestões para contribuir com a escola 

na escolha dos conteúdos complementares, aparte da análise das características da 

comunidade, das condições ofertada pela escola, da carga horária e principalmente o interesse 

dos alunos. (CBC, 2006 p.33). 

Uma das expectativas do professor de educação física quando se prepara um plano de aula é a 

definição de uma seqüência didática pedagógica. O que, como, e quando ensinar. Mas o CBC 

não possui essa característica, pois parte do pressuposto de que não existem fórmula mágica 

ou receitas prontas de como ensinar, como dito por MASLOW (1998) o professor deve ser 

criativo em elaborar suas aulas, e para isso ele precisa ter um tempo livre para fazê-las, pois o 

individuo tem que estar de bem com ele mesmo para conseguir realizar seus planos e metas 

com qualidade e competência.  

 

Segundo ZABALA (1998) apud CBC (2006) a competência é a capacidade de o sujeito 

mobilizar saberes, conhecimentos, habilidades e atitudes para resolver problemas e tomar 

decisões adequadas. Habilidade por sua vez, esta relacionada ao saber fazer.  Apesar de ser 

uma mudança nas aulas de educação física com a introdução do CBC o objetivo do presente 

trabalho é analisar e relatar como ele esta sendo utilizado e compreendido pelos professores 

das escolas estaduais da cidade de Diamantina. 

 

A partir do exposto, o problema estabelecido para este trabalho de análise, origina- se a partir 

da vivência que presenciamos no estagio supervisionado dos anos finais ensino fundamental  

no qual  chamou nossa atenção, a dificuldade do professores em adaptarem suas aulas de 

acordo com saberes elencados no CBC e com isso pouco se utilizava dos conteúdos propostos 

pelo documento, isso acabou nos  motivando  a investigar  o modo que compreendem e o 

utilizam pois. 

Segundo THIELE (2006). 

O docente cada vez mais se vê diante de inúmeras situações às quais precisam 

adaptar-se, entre elas as demandas e pressões externas advindas da família, do 
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ambiente, do meio social, do trabalho/escola. A longa jornada de trabalho, a falta de 

empatia com os colegas, correção de provas, atividades para preparar, conteúdos 

para estudar e explicar, “fazer os alunos aprender” nas condições mais adversas ou 

estimular o aprendizado. 

 Além disso, cumprimento de prazos, grupos de estudo e jornadas pedagógicas para 

participar, plano de ensino ou aula a desenvolver e executar, projetos, reuniões, são 

fatores do cotidiano da vida de um professor alem das distâncias percorridas entre 

uma escola e outra para completar a carga horária exigida e nenhum descanso lhe 

resta. 

 

Desse modo entendemos que a condição de trabalho dos professores interfere diretamente no 

seu planejamento e nas possíveis aplicações dos conteúdos Básicos Comuns. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1Objetivos Gerais 

 

 

Apresentar e relatar como os Professores de Educação Física, dos anos finais do ensino 

fundamental, da Rede Estadual da cidade de Diamantina, compreendem e utilizam o 

Conteúdo Básico Comum (CBC) do Estado de Minas Gerais em suas aulas. 

 

2.2Objetivos Específicos 

 

 

- Conhecer e compreender a relação que esses professores estabelecem com o documento 

formulado pela Secretaria Estadual de Educação, o CBC. 

   

-Identificar se os docentes se sentem capacitados a explorarem e utilizarem os materiais 

disponibilizados a eles, bem como se encontros de formação continuada permitem a eles 

refletirem sobre as orientações do CBC. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 

Nossa motivação parte das experiências constituídas no estagio supervisionado II e a não 

percepção da utilização do CBC pelo professor supervisor, no que tangue o uso dos eixos 

temáticos presente no documento.  

Sabedores que ele contempla os eixos temáticos que cada aluno deve conhecer e compreender 

a partir dessas observações resolveu fazer uma pesquisa com outros professores de Educação 

física sobre o uso do CBC em suas aulas, e de acordo com os resultados esperando está 

contribuindo com o estudo e aprofundamento do tema em questão.  
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

4.1- Construções históricas da educação física escolar  

 

 

O CBC não surgiu da noite para o dia, ele é fruto da notória mudança que houve no ensino 

aprendizagem da educação física escolar, a EF vem mudando com o passar dos anos, em 

concordância com os princípios éticos da sociedade, e com os projetos pedagógicos 

construídos em tempos diferentes SOARES (1996). Estas mudanças podem ser notadas a 

seguir em: 

QUADRO DO MOVIMENTO DO PENSAMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

A EDUCAÇÃO FÍSICA E SEU CONTEÚDO DE ENSINO NO TEMPO por SOARES 

(1996) 

MOVIMENTO DO 

PENSAMENTO NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

CRONOLOGIA CONTEÚDO A SER ENSINADO 

NA 

ESCOLA 

1- MOVIMENTO 

GINÁSTICO EUROPEU 

SÉCULO XIX E INÍCIO DO 

SÉCULO XX 

- GINÁSTICA QUE 

COMPREENDIA 

EXERCÍCIOS MILITARES; JOGOS; 

DANÇA; ESGRIMA; EQUITAÇÃO; 

CANTO. 

2- MOVIMENTO 

ESPORTIVO 

AFIRMA-SE A PARTIR DE 

1940 

ESPORTE - HÁ AQUI UMA 

HEGEMONIZAÇÃO DO ESPORTE 

NO 

CONTEÚDO DE ENSINO 

3- PSICOMOTRICIDADE AFIRMA-SE A PARTIR 

DOS ANOS 70 ATÉ OS 

DIAS DE HOJE 

- CONDUTAS MOTORAS 

4- *CULTURA CORPORAL 

*CULTURA FÍSICA 

*CULTURA DE 

MOVIMENTO 

TEM INÍCIO NO 

DECORRER DA DÉCADA 

DE 80 ATÉ NOSSOS DIAS 

GINÁSTICA, ESPORTE, JOGO, 

DANÇA, LUTAS, CAPOEIRA... 
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A educação física escolar como à conhecemos hoje como matéria de ensino tem suas raízes na 

Europa nos fim do século XVIII e inicio do século XIX. Com a criação dos chamados 

sistemas nacionais de ensino, o primeiro nome dado educação física escolar foi a 

GINÁSTICA, conteúdo obrigatório de caráter bastante abrangente conforme COLETIVO DE 

AUTORES (1992, p.34). 

Em concordância com SOARES (1996), a ginástica foi incorporada como componente 

curricular motivado por uma série de fatores que condicionavam uma nova ordem social, em 

especial fundamentada nos conhecimentos da medicina e na necessidade de constituição do 

estado nacional, que exigia uma nova forma de lidar com o corpo e conceber a vida, pautada 

na conquista individual do organismo sadio e da ideia de higienizar, disciplinar e corrigir os 

corpos das crianças que freqüentavam as escolas, além do preparo dessas crianças para a vida 

no meio urbano e para o trabalho VAGO, (2002) apud CBC (2006, p.12.). 

 

 

 No segundo momento da educação física escolar a partir da de 1940, se dar  com a expansão 

industrial ,e que  novas exigências foram colocadas para as escolas, sendo  que a ginastica foi 

perdendo espaço para a nova pratica que vinha em franca ascensão o esporte, que se 

assemelha a vida em sociedade. Destacando que era responsabilidade da escola formar 

homens produtivos, aptos para o mercado de trabalho a EF escolar passou a valorizar a 

técnica.  Da educação física, era esperado não apenas corrigir e endireitar o corpo da criança, 

mas educá-la e também para torná-la eficiente, eficaz, produtiva, trata-se de moldá-las ainda 

mais racionalmente para as demandas do mundo do trabalho VAGO (2002) apud CBC (2006, 

p.12.). 

De acordo com (CBC, 2006). Competição, rendimento e eficiência, com todos esses valores 

atribuídos ao esporte à ginástica foram sendo substituída, pois o esporte se organizava em 

torno de valores semelhantes aos de uma sociedade industrializada e com isso a mídia 

anunciava o esporte em todo o planeta, visto que era de grande importância social, dada sua 

potencialidade de produzir lucros. 

O esporte moderno é compreendido como um produto que pode ser consumido de 

diferentes formas, não só através de suas práticas, mas através do espetáculo 

esportivo, na atualização de materiais esportivos e mesmo de leitura especializada. 

BOURDIEU (1983). Apud CARONE SOARES. F; MONTAGNER. (2006) 
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O esporte hoje possui a capacidade de mobilizar milhões de pessoas devido a sua divulgação 

através dos meios de comunicação e devido também a grande aceitação do publico que de 

uma forma ou de outra todas as pessoas podem praticá-los. O esporte se tornou tão importante 

para a sociedade que se tornou um direito de todos. Segundo a Constituição brasileira (1988) 

relatada no artigo 217, o esporte é um direito de todos. 

Com essa tendência, a educação física passou a ser responsável pelo ensino e estudo do 

esporte, tendo também preocupações a respeito da formação de professores e na organização 

do ensino na escola. Assim para o CBC (2006, p.13) a partir de 1960 a educação física passa a 

ser pensada na escola como a “base da pirâmide esportiva nacional”, contudo diante da 

realidade escolar principalmente as das escolas publicas, impôs certos limites a esse projeto, 

devido à falta de materiais (quadras, ginásios, bolas e outros equipamentos e estruturas da 

escola, e também a organização do tempo escolar, do numero de alunos por turma, do numero 

de aula do professor) o que certamente dificultou tal projeto,  

 

 

Já no terceiro momento da educação física escolar que consiste na década de 70 e 80 quando 

surgiram abordagens pedagógicas que rompiam com as metodologias usadas até então, a 

principio se destacou a psicomotricidade conforme o COLETIVO DE AUTORES (1992, 

p.38). Esta corrente de EF escolar e mais articulada que as demais, neste modelo o 

envolvimento da EF e no desenvolvimento da criança com a finalidade de aprender com o 

processo cognitivo afetivo e psicomotores, garantindo a formação total da criança. 

Assim a EF é apenas um meio para ensinar Matemática, Língua Portuguesa... Para 

este modelo, a Educação Física não tem um conteúdo próprio, mas é um conjunto de 

meios para a reabilitação, readaptação e integração, substituindo o conteúdo que até 

então era predominantemente esportivo, o qual valorizava a aquisição do esquema 

motor, lateralidade, consciência corporal e coordenação viso-motora. (BRASIL, 

1998 p 23) 

Esta corrente ao s poucos foi sendo questiona não pelos seus métodos mais porque deixava de 

lado o que a EF tinha de mais especifico as habilidades e suas técnicas, no decorre da década 

de 80 em sintonia com a luta dos movimentos sociais pela democracia e com a renovação 

pedagógica que aflorava no Brasil surgi novas proposta para introduzir os indivíduos no 

universo da cultura corporal que comtempla múltiplos conhecimentos produzidos e utilizados 
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pela sociedade a respeito do corpo e do movimento com a  finalidades de lazer e expressões 

corporais  e dos sentimentos (BRASIL,1998 p. 23). 

 

 Citaremos aqui algumas dessas abordagens: a da psicomotricidade, a construtivista-

interacionista, a desenvolvimentista, a dos jogos cooperativos e a dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, abordagem esta que o CBC tem como base, que é o foco desse trabalho.  

Todas as abordagens propõem que a E.F apresente conteúdos significativos, um corpo 

docente sério e comprometido com o ensino-aprendizagem. (BRASIL, 1998p. 22). Os 

Parâmetros curriculares nacionais buscam desenvolver todo conteúdo da Educação Física, 

desde o jogo até dança e ginástica, passando conceitos práticos e conceituais, fazendo com 

que meninos e meninas joguem juntos. Realizando um trabalho e avaliando se os alunos 

reconhecem as suas limitações durante um jogo, se reconhece e respeita as diferenças 

individuais, e se reconhece o benefício das atividades físicas (BRASIL, 1998 p.26).  

 

 

A educação física foi e é, ao longo da historia da educação brasileira, palco de debates, 

conflitos e negociações acerca do seu papel na escola. De acordo com SOUZA et 

al(2006,p.15), descreve que a LDB de 1996 e as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação básica, lei 9394/1996 atribuem à Educação 

Física igual valor aos demais componentes curriculares, deixando de ser entendida como uma 

atividade qualquer, com intenções educativas e passando a ser considerada área do 

conhecimento.  

 

 

A partir das orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), utilizam se 

a estrutura de das propostas por estado, assim a Secretaria de Estados de Educação de Minas 

Gerais definiu em 2005 as estruturas do Conteúdo Básico Comum, que são relevantes para o 

desenvolvimento dos alunos em cada nível de ensino que obrigatoriamente deveriam ser 

ensinados nas escolas da rede estadual do ensino de Minas Gerais. 
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É impossível a qualquer escola dar conta da totalidade dos conhecimentos e dos saberes 

construído pela humanidade, mas cabe cada escola definir conteúdos complementares para 

atender os interesses dos alunos, observando as condições físicas da escola e as características 

culturais onde ela esta inserida (CBC, 2006). 

 

 

  

4.2 O papel do professor na educação física. 

 

 

Conforme BOCK, FURTADO e TEIXEIRA (1995), quando a criança em idade escolar, por 

meio das ações do professor e das novas amizades, desliga-se das interferências familiares e 

rompe com o modelo de educação que recebia em casa, por conseqüência passa a sofrer as 

influencias desse novo núcleo de convivência que é a escola. Tudo é novo, regras, pessoas, 

limites, cada um e liderado por um ator, com suas respectivas competências. Aos pais, cabe à 

educação ampla, ao professor cabe à educação escolarizada, ou seja, ambos se completam. 

 

De acordo com SOBRINHO, MELLO e PERUGGIA (1997), a personalidade do professor é 

importante para que haja uma boa relação com as pessoas que eles guiam, uma vez que seus 

comportamentos serão incorporados na vida dos alunos, a maneira de solucionar e encarar 

problemas, a forma de perceberem limites e transpô-las, tudo isso se dá no contato com o 

professor. 

 

Em todas as atividades escolares, especialmente no campeonato esportivo escolar, no qual se 

percebe a presença de interesses e metas intercambiáveis, será muito importante que o 

profissional de educação física defina com clareza os objetivos traçados para desenvolver seu 

trabalho, de maneira que construa um conjunto de valores pessoais, pelos quais o bem estar 

dos alunos que dirige seja colocado acima de seus próprios interesses. Não deixando seus 
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alunos tomarem conta da situação impondo limites e regras nas atividades esportivas, 

adaptando as atividades a realidade escolar para não gerar a exclusão dos meninos 

tecnicamente bons. Para isso o professor de educação física deve ser criativo para propor ou 

proporcionar algo novo ou adaptável para os alunos, apesar de sermos todos diferentes, cada 

individuo é criativo a seu modo. O professor deve buscar ser criativo no que ele tem de 

melhor e aperfeiçoar buscando novos meios para que se torne melhor ainda. (MASLOW, 

1998). 
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5. METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho foi realizado sobre a forma de pesquisa direta utilizando o método descritivo, 

evolvendo professores de educação física dos anos finais do ensino fundamental de Escolas 

Estaduais da cidade de Diamantina. Inicialmente foram contactados através de carta de aceite 

seis professores para participarem da nossa pesquisa tendo obtido a resposta positiva de 

quatro deles, a estes quatro foi solicitado à colaboração para responderem através de 

entrevistas 12 perguntas relacionadas ao tema, para a gravação utilizou se um aparelho celular 

modelo LG-E435F optimus L3 dual, do qual transcrevemos as respostas para o nosso trabalho 

constar identificação do entrevistado bem, com seu local de trabalho.  
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS RESPOSTAS  

 

 

Foi utilizada uma análise compreensiva das respostas das entrevistas, para verificar a 

compreensão e a maneira que os professores dos anos finais do ensino fundamental utilizam o 

CBC. 

Para nossa análise compreensiva foram utilizadas as respostas das entrevistas dos 4 

professores participantes, para entender e relatar a  maneira como eles utilizam o CBC.  

É importante ressaltar que cada palavra foi transcrita de acordo com a fala de cada 

participante sem haver nenhuma correção ortográfica mantendo assim a originalidade de cada 

resposta. 

 

 Mediante a o obrigatoriedade do uso do CBC nas unidades de ensino do Estado de Minas 

Gerais segundo a Resolução nº 666 de 07 de Abril de 2005 (MINAS GERAIS, 2005), muitos 

dos professores entrevistado, devido ao seu tempo de formação tiveram dificuldades em 

reorganizar suas metodologias pedagógicas, tivemos um entrevistado com 26 anos de 

formação o qual chamaremos de entrevistado 4, um com 12 anos formação que chamaremos 

de entrevistado 1, outro com 7 anos de formação  que é o entrevistado 2 é outro com 01 ano 

de formação que é o entrevistado 3, baseado nas falas dos entrevistados1e 2, podemos 

perceber tal mudança: 

 [...] To me familiarizando cada vez mais sobre ele. (entrevistado1) 

 
 [...] quem não conhece reclama da forma de trabalho hoje em dia, queria que o 

colégio fosse da forma antiga, visando dar resultado, aquela coisa militarista, só que 

é completamente fora do CBC e nos batemos de frente o tempo todo e procuramos 

aplicar o CBC... [...] (entrevistado2) 

 

Os Conteúdos Básicos Comuns - CBC estão organizados da seguinte maneira 

Eixos temáticos; 

Temas; 

Subtemas; 

Tópicos básicos do conteúdo / habilidades básicas. 
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Todos entrevistados afirmaram conhecer o CBC, o que aparentemente parece ser muito bom 

porem uma fala do entrevistado 4 coloca em dúvida quando ele fala a respeito do 

conhecimento dos eixos temáticos, quando refere que lutas e um dos eixos, ele diz: 

 [...] ele trabalha os quatro esportes pelo menos no ensino fundamental ele trabalha 

os quatro esportes e depois ele te da a opção de trabalhar os outros eixos que é a 

ginástica, lutas eu acho muito interessante.(entrevistado 4) 

 

O entrevisto cita lutas  como sendo um dos eixos temáticos mais no  que diz a respeito são 

denominados eixos temáticos, a saber: esporte, jogos e brincadeiras, ginástica, dança e 

movimentos expressivos. CBC (2006, p33.)  

Sabe-se que o CBC contempla os conhecimentos mínimos necessários para que os 

adolescentes e jovens possam vivenciar a sua corporeidade com autonomia e 

responsabilidade, bem como as metas a serem alcançadas pelo professor a cada ano.  

Conforme CBC (2006, p.24) 

[...] não existem fórmula mágica ou receitas prontas de como ensinar, porque o 

ensino, como um processo de construção coletiva, é mediado pela relação 

professor/aluno/conhecimento. Nesse sentido, há de se considerar, no cotidiano de 

nossas aulas, a possibilidade de alterar o planejamento previsto por meio de 

intervenções criativas e inovadoras que facilitem a aprendizagem dos alunos de 

maneira prazerosa e significativa. 

 

 

A partir dessas informações vimos que os entrevistados têm consciência que a função do CBC 

é para dar uma direção para cada um deles e não como uma receita a ser seguida veja então o 

que dizem: 

 
[...] Pra mim é mais para ajudar na questão de planejamento das aulas... 

(entrevistado1). 

 

[...] Da um direcionamento para o trabalho das aulas.. (entrevistado2). 

 

[...] Tem a função de nortear os conteúdos que agente trabalha.. (entrevistado3). 

 

[...] É orientar os meus planos de aula, entendeu? É me orientar, para o conteúdo que 

eu vou trabalhar.. (entrevistado4). 

 

 

 

Logo acima relatamos o que os professores entrevistados entendem como função do CBC, 

iremos agora descrever o que eles pensam dos eixos propostos: 

Os entrevistados 3 e 4 não relatam nenhuma queixa a respeito dos eixos muito pelo contrario 

eles apoiam e dizem que esta tudo certo: 
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Eu penso que os eixos temáticos, eles englobam realmente os conteúdos da 

educação física... Dentro dessa gama desse universo que existe dentro desses 

conteúdos agente consegue trabalhar com esses eixos temáticos. .(entrevistado3) 

Eu acho interessantes os eixos temáticos acho que é isso mesmo tem que ser isso. 

(entrevistado4) 

 Já os entrevistados 1 e 2 ficam em indecisos, com relação aos eixos  e temas propostos pelo 

CBC pois falam que alguns eixos  são bons e outros não. Que são interessantes, mas alguns 

estão fora da realidade. Sabemos que são varias as dificuldades de se dar uma aula quando 

não se tem nem materiais nem espaços adequados, quanto a isso os nossos entrevistados 

dizem o seguinte: 

Eu acho que são interessantes, mas nem todos da para ser utilizado dentro da escola. 

(entrevistado1). 

[...] Têm alguns eu sou a favor, alguns são fora um pouco da realidade... No ensino 

fundamental a criança não tinha nem o material para ser trabalhado nem o básico... 
Então ela chega ao ensino médio sem saber o básico como é que você vai trabalhar a 

tática e a técnica então fica muito superficial. .(entrevistado2). 

 

 

Umas das realidades das escolas brasileiras, e que o professor tenha bom senso e criatividade 

para adaptar certos conteúdos aos espaços disponíveis. Porem é importante ressaltar que os 

conteúdos não podem ser influenciados pelo espaço, CBC (2006). O professor deve ter 

estratégias e métodos, pois só a teoria não basta.  

Segundo MANDELLI (2012). 

Se o professor não conhecer as diferentes estratégias e metodologias de ensino, de 

nada adianta dominar a teoria. De acordo com os especialistas, desenvolver 

estratégias para facilitar a aprendizagem, assim como ter profundo conhecimento de 

como ocorre o desenvolvimento cognitivo das crianças, fazem parte das ações dos 

bons professores. 

 

                                                                                                                                                                                 

Para uma boa aula e de extrema importância planejar, para engrandecer a qualidade da aula. O 

ato de planejar requer estudos profundos sobre o que e como ensinar conforme CAMPOS 

(2002). 

 

Como foram relatados pelos entrevistados, os mesmos recorrem ao CBC para planejar suas 

aulas, e dizem ser muito bom, podemos notar nas seguintes falas: 
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[...] eu uso ele diariamente, se for olhar na verdade, porque, agente não sai jogando 

as coisas do nada não, tudo que agente faz e de acordo com o CBC, então minha 

experiência  com ele é igual eu falo, acho que foi bom porque antes agente não tinha 

o CBC da educação física, ficava muito perdido, hoje igual eu falei, minha 

experiência que eu tenho é diária de usar o CBC. e eu não trabalho nada que esteja 

fora dele.(entrevistado 2) 

 

[...] CBC mesmo fica mais fácil você fica mais organizado porque pelos alunos você 

fica, por exemplo, só o futebol, por eles é só o futebol ate as meninas, então agente 

tem que ir, eu já faço o planejamento passo pra eles e esse bimestre nos vamos 

trabalhar handebol o outro futsal o outro vôlei o outro basquete então eles já sabe 

(entrevistado4) 

 

Na escola a Interdisciplinaridade no contexto do processo educativo, tendo como princípio 

instigar e repensar a prática pedagógica, nos desafiando a superar as diferentes disciplinas 

curriculares e entre o conhecimento cotidiano dos alunos. Assim, as práticas corporais deixam 

de ser vistas como um “fazer pelo fazer”, ou seja, como uma atividade desprovida de 

significado e intencionalidade educativa (CBC, 2006). Para os professores entrevistados a 

interdisciplinares é pouca discutida no ambiente escolar, isto se pode notado nas falas abaixo: 

[...] eu vejo uma dificuldade com relação a outros professores, agente não trabalha 

isso normalmente, eu vejo que a uma carência no sentido de trabalhar 

interdisciplinarmente, se a uma preocupação de fazer uma rede, não existe assim 

uma preocupação  pelo menos no principio  muito forte com relação a este  trabalho 

interdisciplinar , as habilidades por exemplo do CBC de educação física elas tem 

algumas coisas em comum que da para ser trabalhada em comum  com outras 

disciplinas, porem agente tem entrado pouco por esse caminho ainda, nas escolas 

que eu trabalho. (Entrevistado 3) 

 

[...] eu discuto junto com o outro professor de educação física, fizemos o 

planejamento junto baseado todo no CBC então agente discuti isso La, de outras 

áreas não.( entrevistado 4) 

 

E para GARRUTTI e SANTOS (2004), a interdisciplinaridade equivale à necessidade de 

superar a visão fragmentada da produção de conhecimento e de articular as inúmeras partes 

que compõem os conhecimentos da humanidade, assim o conhecimento a parte de um todo.  

 

 

Com o objetivo de sustentar a implantação do CBC nas escolas, foi desenvolvido um sistema 

de apoio ao professor onde inclui cursos de capacitação encontrados no Centro de Referência 

Virtual do Professor (CRV), o qual pode ser acessado a partir do sítio da Secretaria de 

Educação (http://www.educacao.mg.gov.br) CBC (2006, p.9). Além do sistema de apoio 

virtual, acontece todo ano cursos de capacitação, onde segundo o entrevistado 2 diz ser 

obrigatório:  

http://www.educacao.mg.gov.br/
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Nos como professor do estado todo ano temos uma capacitação do CBC que nos 

somos obrigatórios a tá fazendo ele. [...] (entrevistado2). 

 

De acordo com as respostas, todos os professores participam dos cursos e programas de 

capacitação, mas apesar de todo suporte dado aos professores notamos que alguns dos 

entrevistados não acham tão importante, isto pode ser observado nas falas a seguir: 

[...] normalmente não acho tão eficaz... na verdade ta ficando ate muito repetitivo 

todo ano essa capacitação, que acaba que não muda nada. (entrevistado 2) 

 

Não sinto falta nenhuma de capacitação do CBC praticamente eu acho que não 

precisa. [...] nada que se você lê o CBC você não entenda. (entrevistado4) 

 

 

Para ser professor, não basta gostar de ensinar. Tem que gostar também de aprender – ou seja, 

de estar sempre atualizado em relação às mais recentes pesquisas sobre como se dá a 

aprendizagem das crianças e, consequentemente, como ensiná-las da melhor forma. “Um bom 

professor vai atrás de referenciais que fundamentem seu trabalho. Ele tem que saber estudar”, 

afirma ORTIZ, CISELE (2012), coordenadora adjunta do Instituto Avisa Lá. 

 

Não se constrói uma proposta curricular permanente prova disso é que o CBC já teve 

atualizações Este documento contempla a nova versão dos CBC de Educação Física para o 

Ensino Fundamental e Médio. Esta revisão do CBC é fruto da avaliação contínua do seu 

processo de implantação, foi levada em conta as avaliações realizadas pelos professores e 

professoras das Escolas-Referência, em maio de 2005. As opiniões apresentadas pelos 

professores nos encontros de representantes de área; As análises efetuadas pelas consultoras 

durante o processo de elaboração das orientações Pedagógicas (OP´s) e dos Relatórios de 

atividades (RA´s); A viabilidade da proposta, tendo em vista as condições atuais das escolas e 

as projetadas no PDPI. CBC (2006, p. 11). 

O professor tem a responsabilidade de conduzir, intervir e mediar todo esse processo. 

Precisamos romper com algumas práticas enraizadas no cotidiano escolar, como nos alerta 

Elenor Kunz, apud CBC (2006). 

De acordo com as falas dos entrevistados a respeito de propor algo ao CBC nota se que pouca 

coisa foi relatada apenas o entrevistado 1 e 2 sugeriu algo, veja: 

Acho que o CBC tinha que ta voltada mais para a realidade das escolas, fornecer 

estrutura pra gente esta trabalhando o que eles propõem. (entrevistado1).  

 

[...] eu gostaria igual falei que nos fizemos La no colégio  do sexto ano ao ensino 

médio cada um tem o que ser trabalhado de acordo com o CBC, eu acho se o CBC 

fosse as vezes por ano, ficaria ate mais fácil ,por exemplo, um menino estuda no 

Polivalente, o CBC do sexto ano La seria o mesmo do Tiradentes, quando ele 



27 

 

 

mudasse de colégio por exemplo, teria trabalhado a mesma coisa daria a mesma 

sequência, porque principalmente quando um aluno chega no colégio que é de 

outros ele fica perdido[..](entrevistado2) 

 

 

Para enriquecer os CBC, cada escola deverá definir também os conteúdos complementares 

para atender às necessidades e aos interesses dos alunos, observadas as condições da escola e 

as características locais e regionais da comunidade onde está inserida conforme o CBC 

(2006). 

Com tudo, para que a educação escolar atinge sua função humanizadora, não basta apenas que 

a escola defina se apenas no uso dos CBC e os conteúdos complementares, mas 

principalmente, que ela entenda e conceba o ensino como tempo e espaço nos quais os alunos 

assimilem e desenvolvem competências e habilidades CBC (2006). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa foi um breve relato do uso e aplicação do CBC que é um documento de suma 

importância para o ensino da educação física escolar no Estado de Minas Gerais, uma vez que 

este se insere- no contexto escolar. 

Observamos que todos os professores entrevistados compreendem o CBC, mas a utilização do 

mesmo ainda é meio fragilizada, pois alguns profissionais ainda estão se familiarizando com o 

documento, outros por falta de motivação e ainda por acharem que alguns dos temas do CBC 

estão fora da realidade escolar. 

 

Dessa forma, ressalta-se a necessidade de incentivar os professores na busca de mais 

conhecimentos sem se sentirem obrigados e desmotivados, principalmente em relação aos 

cursos de capacitação Entende-se também que a Secretaria da Educação ao promover as 

capacitações pense em algo que possam envolver a todos os professores para se sentirem parte 

desse processo e não se sentirem como os alunos desmotivados a irem para escola e não veem 

sentido no que estão fazendo lá, assim é o sentimento pela maioria dos professores. 

 

Sugere-se que o diretor seja o responsável pela intermediação entre os saberes, na medida em 

que assume a condição de administrador do espaço escolar e por isso, possui um papel 

determinante no processo de novos hábitos. 
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ANEXOS: 

 

                    Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde 

Departamento de Educação Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de apresentação: 

Somos os acadêmicos Adiney Aparecido Reis e Geibson Ananias da Silva e Silva, do curso 

de licenciatura em educação física da UFVJM. 

Estamos realizando o trabalho de conclusão de curso TCC, no qual o tema de estudo e analise 

do uso do CBC. 

Gostaríamos de solicitar de vossa senhoria a colaboração para responder através de entrevista 

de 12 perguntas, relacionadas ao tema, informamos que em caso de aceite estas respostas 

serão transcritas para nosso trabalho sem constar a identificação do entrevistado, bem como 

seu local de trabalho. 

Na oportunidade antecipamos nossos agradecimentos. 

Atenciosamente. 

 

 

 

Adiney Aparecido Reis Santos 

Geibson Ananias da Silva e Silva 
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  ANEXOS 

 

Questionário aplicado em entrevista 

1-Tempo de formação? 

2-Formação? 

3-Conhece o CBC? 

4-Função do CBC para você? 

5-O que você pensa dos eixos temáticos propostos no (CBC) E.F? 

6-Você recorre ao CBC para planejar suas aulas? 

7-Se sim. Como? 

8-Se não. Por que não? 

9-Vocês participam de programas de capacitação (formação continuada) sobre o CBC? 

Se sim. Como funciona? 

Se não. Você sente falta; Você acredita que ajudaria no trabalho do CBC? 

10-Você proporia algo para o CBC? 

Se sim. O quê?   

11-Existe algum momento na escola que você discute sobre o CBC com outros profissionais 

da educação? 

12-Você poderia exemplificar para mim uma experiência do seu uso do CBC? 
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    ANEXOS 

Respostas do questionário: 

É importante ressaltar que cada palavra foi transcrita de acordo com a fala de Cada 

participante sem haver nenhuma correção ortográfica mantendo assim a originalidade de cada 

resposta.  

Resposta entrevistado 1 

1-Tempo de formação? 

12 anos 

2-Formação? 

Foi em educação física licenciatura e bacharel na universidade estadual de Montes Claros. 

3-Conhece o CBC?  

Sim 

4-Função do CBC para você? 

Pra mim é mais para ajudar na questão de planejamento das aulas, montagem de programas e 

na questão pedagógica mesmo. 

5-O que você pensa dos eixos temáticos propostos no (CBC) Ed.Fisica? 

Eu acho que são interessantes, mas nem todos da para ser utilizado dentro da escola. 

6-Você recorre ao CBC para planejar suas aulas? 

Recorro. 

7-Se sim. Como? 

É porque hoje o governo pede para você montar seu planejamento todo em cima do (CBC).  

Né...!  E trabalhar aquelas habilidade que são propostas ali, então através dessas habilidades, e 

através das minhas turmas que eu vou pegar aquelas habilidades para planejar as minhas aulas 

de acordo com cada serie, cada turma. 

8-Se não. Por que não? 

9Vocês participam de programas de capacitação (formação continuada) sobre o CBC? 
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Sim. 

Se sim. Como funciona? 

É... Todo ano, já tem uns três anos que acontece, é um encontro com todos os professores da 

rede estadual onde que é dividido em caso por área né! Professor de educação física, 

português... Ai todos os professores de educação física se encontram e discutem temas, 

abordagem sobre o CBC, ai normalmente tem uma pessoa que fica La junto, que, ele vai 

como fala é... , ele que sistematiza tudo da idéias soluções de alguns problemas tem muita 

troca de experiências é bom da pra fazer muitas coisas boas.  

Se não. Você sente falta; Você acredita que ajudaria no trabalho do CBC? 

10-Você proporia algo para o CBC? 

Sim 

Se sim. O quê?   

Acho que o CBC tinha que ta voltado mais para a realidade das escolas, tem muita coisa que é 

proposta La que não tem como fazer na escola, então ou o CBC se adequar a realidade da 

escola ou a escola né.. Voltar para a realidade do CBC, colocar realmente o que eles propõem 

ali pra gente trabalhar também, fornecer aquele material, fornecer estrutura pra gente esta 

trabalhando o que eles propõem. 

11-Existe algum momento na escola que você discute sobre o CBC com outros profissionais 

da educação? 

Sempre nas reuniões de inicio de ano que são os dias escolares, que agente usa para discutir 

planejamento formar planos de aula o que vai ser planejado o ano todo na escola, ai algumas 

coisas agente discute sim, sobre o CBC, o que agente pode ta trabalhando ou não, mas, é só 

no inicio do ano mesmo, no decorrer do ano só se tiver alguma alteração. 

12-Você poderia exemplificar para mim uma experiência do seu uso do CBC? 

O meu, eu uso o tempo inteiro porque o tempo inteiro agente tem que olha, pegar o CBC olha 

que habilidade trabalhou, anota no diário ver se você conseguiu vê se o aluno conseguiu 

atingir aquela habilidade ou não, porque a avaliação da gente é em cima disso, se o aluno 

conseguiu atingir a habilidade ou não. Não é nem tanto por prova é mais assim... Ele atingiu a 

habilidade então eu consegui meu objetivo. 
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Resposta: entrevistado 2 

1-Tempo de formação? 

07 anos 

2-Formação? 

Licenciatura e bacharelado na Uni Montes e especialização na área de avaliação e prescrição 

de exercício. 

3-Conhece o CBC? 

Sim.  

4-Função do CBC para você? 

Da um direcionamento para o trabalho das aulas de todas as disciplinas, a educação física, 

ciência, todas as disciplinas ele da um eixo assim... Que norteia o caminho a ser seguido. 

5-O que você pensa dos eixos temáticos propostos no (CBC) Ed.Fisica? 

Assim... Penso que, têm alguns eu sou a favor, alguns são fora um pouco da realidade, 

principalmente quando chega ao ensino médio, por que... É às vezes quer que trabalhe, por 

exemplo, técnica e tática, sendo que no ensino fundamental a criança não tinha nem o material 

para ser trabalhado nem o básico, então ela chega ao ensino médio sem saber o básico como é 

que você vai trabalhar a tática e a técnica então fica muito superficial. 

6-Você recorre ao CBC para planejar suas aulas? 

Sim 

7-Se sim. Como?  

Normalmente o planejamento da escola agente faz em cima do CBC, eu monto minhas aulas 

em cima do meu planejamento, diretamente no CBC não, porque o que eu fosse trabalhar nas 

minhas aulas do CBC, já ta no meu planejamento, então recorro a ele indiretamente eu recorro 

a ele porque o que ta no CBC ta no meu planejamento então eu recorrendo no meu 

planejamento então eu recorro o CBC uai, mas não vamos falar assim, no livrinho especifico, 

não diretamente porque o que ta La ta no meu planejamento. E La no colégio agente tem uma 

alternativa diferente porque o CBC nosso La, eu e o outro professor de educação física nos 

dividimos ele do sexto ano ao ensino médio para não repetir conteúdo, então fica bem mais 



36 

 

 

fácil de trabalhar porque, por exemplo, se eu sair da escola hoje ele sabe que eu trabalhei, 

entendeu? E se ele sair eu sei o que ele trabalhou, então agente tem uma seqüência toda, nos 

montamos La no colégio de acordo com o CBC nos montamos uma seqüência de um 

planejamento. 

8-Se não. Por que não? 

9-Vocês participam de programas de capacitação (formação continuada) sobre o CBC? 

Sim. Nos como professor do estado todo ano temos uma capacitação do CBC que nos somos 

obrigatórios a ta fazendo ele. 

Se sim. Como funciona? 

Normalmente ele escolhe uma pessoa para estar capacitando, a partir do CBC tem discussões 

o que acontece como acontece só que normalmente não acho tão eficaz porque agente tem os 

debates, coloca o que é errado o que podia melhorar normalmente o que estar capacitando fala 

o que pode fazer na superintendência corre atrás, mas não muda nada, a verdade é que acaba 

todo ano ta ficando repetitivo, porque, todas às vezes agente vai La fala  a mesma coisa nos 

colocamos pondo os pontos de vista de todos professores, discutimos, chegamos em um 

acordo, para procurar a superintendência para ver o que pode ta fazendo mas na verdade não 

muda praticamente nada, na verdade ta ficando ate muito repetitivo todo ano essa capacitação, 

que acaba que não muda nada. 

Se não. Você sente falta; Você acredita que ajudaria no trabalho do CBC? 

10-Você proporia algo para o CBC? Se sim. O quê?  

O CBC é igual eu falo, ele é bom para dar um norteamento nas atividades o que agende tem 

que trabalhar, eu gostaria igual falei que nos fizemos La no colégio  do sexto ano ao ensino 

médio cada um tem o que ser trabalhado de acordo com o CBC, eu acho se o CBC fosse as 

vezes por ano, ficaria ate mais fácil ,por exemplo, um menino estuda no Polivalente, o CBC 

do sexto ano La seria o mesmo do Tiradentes, quando ele mudasse de colégio por exemplo, 

teria trabalhado a mesma coisa daria a mesma seqüência, porque principalmente quando um 

aluno chega no colégio que é de outros ele fica perdido porque.... O nosso trabalho La é 

diferente um pouco dos outros colégios, então não tem essa coisa, as vezes o professor do 

sexto ano, oitavo ano, ensino médio sempre trabalha a mesma coisa,eles  não tem uma 

seqüência de conteúdos, então acho que uma coisa seria isso e pensar também igual eu falo na 

questão do ensino médio em rever esses negócios de trabalhar técnica, táticas igual foi falado 
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ai, porque é muito bonito, muito legal se funcionar , mas é um pouco fora da realidade, igual 

eu falo não o meu caso, não... Ate o meu caso também, pra eu trabalhar, vamos falar assim, 

uma iniciação boa pra no ensino médio os meninos chegar e trabalhar tática e técnica, 

primeira coisa teria que ter mais tempo, porque duas horas por semana é muito pouco pra 

desenvolver tantas coisas que o CBC pede, porque quando eu chego ao ensino médio La, 

porque é igual eu falo, o menino não sabe nem o básico, como é que eu vou trabalhar a tática 

e a técnica, e querendo ou não querendo agente tem que respeitar a individualidade do aluno, 

uns aprendem com facilidade, outros não aprendem com facilidade, então, ate em questão 

agente deveria ter um  tempo maior para trabalhar essas técnicas, a base depois chegar na 

técnica e na tática, então no ensino médio tem isso ai, então acho que fica muito difícil de ser 

seguido certinho, agente trabalha na medida do possível, agente passa o básico e tem que 

seguir o CBC, mas trabalhar vamos falar assim o que eu penso a forma de ser trabalhada 

mesmo, não tem nem como, pelo fato de que eu to te falando, os meninos não sabem nem o 

básico, como é que eu vou trabalhar uma tática e uma técnica eles as vezes nem sabem do que 

eu estou falando, então, eu acho que isso ai tinha que olhar uma forma diferente de ser 

trabalhada, igual eu falo poderia ate ser trabalhado isso, mas que o governo desse uma 

estrutura para isso,  primeiramente igual eu falo, mais carga horária para o professor de 

educação física, mais materiais né! Engloba varias coisas, mas é isso ai. 

  

11-Existe algum momento na escola que você discute sobre o CBC com outros profissionais 

da educação? 

Sim. Nos temos as reuniões no colégio com a supervisora, orientadora que sempre tem algum 

ponto ou outro que nos estamos discutindo, e, ai La  no colégio La, ate em questão de 

orientação da supervisora, as vezes ela não sabe muito da área nossa mas... Querendo ou não 

querendo ela ta dando uma olhada no CBC, procura alguma coisa para trazer pra gente. E 

agente acaba discutindo nas reuniões, ai normalmente é com a supervisora e com a 

orientadora e com outros professores. Que é muito importante porque agente discute muito 

como agente vai trabalhar dentro do CBC, às vezes. 

12-Você poderia exemplificar para mim uma experiência do seu uso do CBC? 

Oh. Igual eu falo, a minha experiência com o CBC é muito boa, igual eu falei, eu uso ele 

diariamente, se for olhar na verdade, porque, agente não sai jogando as coisas do nada não, 

tudo que agente faz e de acordo com o CBC, então minha experiência com ele é igual eu falo, 
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acho que foi bom porque antes agente não tinha o CBC da educação física, ficava muito 

perdido, hoje igual eu falei, minha experiência que eu tenho é diária de usar o CBC. e eu não 

trabalho nada que esteja fora dele não, ate em questão no colégio La mesmo, às vezes, quem 

não conhece reclama da forma de trabalho hoje em dia, queria que o colégio fosse da forma 

antiga, visando dar resultado, aquela coisa militarista, só que é completamente fora do CBC e 

nos batemos de frente o tempo todo e procuramos aplicar o CBC, explicando que não é mais 

aquele militarismo, só vigor físico, a competição exacerbada essas coisas todas, então, eu to o 

tempo todo, aparte do CBC que nos direcionamos nossas aulas La, minha experiência com ele 

igual eu falo, normalmente hoje em dia é diária, agente não faz nada por fora dele não, o 

colégio antes era, igual eu falo por ser colégio militar tudo era militarismo era vigor físico, 

condicionamento físico, competição o tempo todo e depois que implantou o CBC deu ema 

quebrada nisso ai, só é igual eu falo, muitos pais que já estudaram no colégio, então, às vezes 

Poe em discussão ao formato da aula nossa, só que igual, agente explicou para alguns pais e 

funcionários que nos temos o CBC para ser seguido, no caso de educação física, mais 

educacional não aquela coisa de competitividade, só visar o vigor físico aquela militarista 

porque agente segue os princípios do CBC. 

Resposta entrevistado 3 

1-Tempo de formação? 

Um ano 

2-Formação? 

Licenciatura em educação física na UFVJM 

3-Conhece o CBC? 

Sim. To me familiarizando cada vez mais sobre ele 

4-Função do CBC para você? 

Tem a função de nortear os conteúdos que agente trabalha e eu me baseio mais e espero me 

basear mais no CBC para trabalhar com os conteúdos 

5-O que você pensa dos eixos temáticos propostos no (CBC) E.F? 

Eu penso que os eixos temáticos, eles englobam realmente os conteúdos da educação física, 

ginásticas, lutas, atividades rítmicas, esportes... Ele consegue abranger os conteúdos e agente 
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consegue dentro dessa amplitude, dentro dessa gama desse universo que existe dentro desses 

conteúdos agente consegue trabalhar com esses eixos temáticos. 

6-Você recorre ao CBC para planejar suas aulas? 

Sim. 

7-Se sim. Como? 

Eu recorro mais ao CBC, quando eu faço o planejamento anual, como eu dou oitenta aulas 

uma carga horária de uma turma de oitenta aulas de acordo com a turma de acordo com o 

nível educacional que a turma ta, por exemplo: o sexto ano eu recorro mais a um determinado 

eixo, no sétimo ano outro, vou mesclando esses eixos... vou construído meu plano anual e 

depois o meu plano de curso também que é os objetivos tudo dentro do CBC faço minhas 

aulas assim noventa e nove por cento dentro do CBC. 

8-Se não. Por que não? 

9-Vocês participam de programas de capacitação (formação continuada) sobre o CBC? Se 

sim. Como funciona? 

Sim... É esta acontecendo, no ano de 2012 e no ano de 2013 teve dois cursos de capacitação 

sobre o CBC, promovido pela participação Secretaria Estadual de Educação (SES), secretaria 

municipal de educação também, teve ate um ano que o modulo dois foi..., o modulo dois dos 

professores do estado, foi feito junto com profissionais de outras..., sem ta sendo modulo dois, 

sobre essa capacitação do CBC. 

Se não. Você sente falta; Você acredita que ajudaria no trabalho do CBC? 

10-Você proporia algo para o CBC?Se sim. O quê? 

Proporia, por exemplo, eu vejo que, por exemplo, eu tive em lutas, por exemplo, existem, por 

exemplo, valorização da cultura de artes marciais na cultura oriental, por exemplo, tem lá, ele 

não é um conteúdo obrigatório, ele é um conteúdo, ele é uma sugestão de trabalho, eu acho 

que a lutas ficou assim meio que sem muita prioridade, atividade de lutas, por exemplo, a 

capoeira que é um conteúdo obrigatório de resgate mesmo né... A nossa cultura, a cultura afra 

brasileira né... Então eu acho que ta faltando um pouquinho mais desses conteúdos apesar de 

que da pra trabalhar né... Eu acho que faltou frisar mais né..., e com relação ao lazer também, 

ele é um conteúdo pertinente aos outros eixos temáticos, então, te uma oportunidade de 

trabalha ou não, eu acho que o lazer fica meio vago se o professor não tiver uma formação 
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legal é perigoso ele deixar o lazer de escanteio, em segundo plano, alguns detalhes mínimos 

né..., e eu creio que é uma construção também né... Eu sei que provavelmente, futuramente ele 

vai ser modificado, que na educação nada é parado né..., futuramente coisas como esta 

deveram sofrer algum ajuste. 

11-Existe algum momento na escola que você discute sobre o CBC com outros profissionais 

da educação? 

Existe o momento que eu discuto, por exemplo, quando eu estou apresentando alguma 

proposta pra supervisora é... Quando eu estou trabalhando com plano de curso bimestral, 

sempre eu tenho que apresentar o plano de curso antes do inicio do bimestre e no momento da 

avaliação, se a avaliação é compatível, se o que eu estou avaliando é compatível com esses 

objetivos do bimestre porem eu vejo uma dificuldade com relação a outros professores, agente 

não trabalha isso normalmente, eu vejo que a uma carência no sentido de trabalhar 

interdisciplinarmente, se a uma preocupação de fazer uma rede, não existe assim uma 

preocupação  pelo menos no principio  muito forte com relação a este  trabalho 

interdisciplinar , as habilidades por exemplo do CBC de educação física elas tem algumas 

coisas em comum que da para ser trabalhada em comum  com outras disciplinas, porem 

agente tem entrado pouco por esse caminho ainda, nas escolas que eu trabalho. 

12-Você poderia exemplificar para mim uma experiência do seu uso do CBC? 

Por exemplo, agora né..., tava La fazendo o lançamento no diário do que eu apliquei nas aulas 

de hoje, então, o eixo temático foi esporte, o tópico que eu abordei foi compreender as 

diferenças entre esporte educacional de rendimento e de participação, e a habilidade é 

diferenciar cooperação de Inter competitividade, foi um tema que eu abordei muito nessa 

semana.  

 

Respostas :entrevistado 4 

1-Tempo de formação?  

26 anos 

2-Formação? 

 Bacharel e licenciatura em Viçosa  
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3-Conhece o CBC? 

Sim. 

4-Função do CBC para você? 

É orientar os meus planos de aula, entendeu? É me orientar, para o conteúdo que eu vou 

trabalhar em qual serie, essa é a função do CBC pra mim. 

5-O que você pensa dos eixos temáticos propostos no (CBC)  Ed.Fisica? 

Eu acho interessantes os eixos temáticos acho que é isso mesmo tem que ser isso porque é 

voltado para o interesse do aluno é o que o aluno gosta não adianta falar que a... Porque só 

trabalha o futebol não, tem os outros ne.., os outros eixos que se pode trabalhar que é ginástica 

que ele também propõe pra você, acho muito interessante porque é o que o aluno gosta 

mesmo, ele trabalha os quatro esportes pelo menos no ensino fundamental ele trabalha os 

quatro esportes e depois ele te da a opção de trabalhar os outros eixos que é a ginástica, lutas 

eu acho muito interessante. 

6-Você recorre ao CBC para planejar suas aulas? 

Sim. Eu só planejo minhas aulas seguindo o CBC. 

7-Se sim. Como? 

Eu pego, ele coloca os eixos, por exemplo, no primeiro semestre, no primeiro trimestre alias 

você trabalha futebol é o que eles sugerem lá, futebol não, handebol, ai eu planejo a aula, 

ensino de conhecimento da historia, do handebol depois é trabalhar os passes, drible depois 

vivenciando o jogo é assim que eu trabalho seguindo mesmo o CBC. 

 

8-Se não. Por que não? 

9-Vocês participam de programas de capacitação (formação continuada) sobre o CBC? 

Muito pouco, quando a superintendência oferece agente participa mais é muito pouco. 

Se sim. Como funciona? 

Funciona? Funciona. Eles explicam, eu no meu caso foi uma vez que eles fizeram curso de 

capacitação de CBC.vem o pessoal da superintendência do PIBI eu acho e eles explicam a 
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função do CBC pra que serve como é que você pega aqueles eixos e trabalha dentro de sala é 

uma capacitação mesmo, nada que se você lê o CBC  você não entenda.  

Se não. Você sente falta; Você acredita que ajudaria no trabalho do CBC? 

Não sinto falta nenhuma de capacitação do CBC praticamente eu acho que não precisa. 

10-Você proporia algo para o CBC? 

Sim. 

Se sim. O quê?   

Talvez outros esportes, talvez um trabalho voltado para o sexto ano, por exemplo, volta mais 

para a pscicomotricidade trabalhasse mais a lateralidade isso no caso dos sextos anos, acho 

que trabalharia mais isso.  

11-Existe algum momento na escola que você discute sobre o CBC com outros profissionais 

da educação? 

No meu caso sim que eu discuto junto com o outro professor de educação física aqui junto 

comigo, nos dois discutimos o CBC, fizemos o planejamento junto baseado todo no CBC 

então agente discuti isso La, de outras áreas não. 

12-Você poderia exemplificar para mim uma experiência do seu uso do CBC? 

Por exemplo, agora mesmo, nos trabalhamos handebol, passamos pro futsal então seguindo o 

que o  CBC tava pedindo dando a historia seguindo aqueles passos todos de vivencia de jogo 

igual eu te falei de começar a introduzir o passe nada tático tudo técnico, vivenciar como 

passar a bola, como chutar, como arremessar no gol só vivenciando o jogo e aprendendo a 

experiência tática agente só passa para o ensino médio que é o que o CBC propõe então 

agente trabalha isso, as minhas aulas são baseadas no CBC mesmo fica mais fácil você fica 

mais organizado porque pelos alunos você fica por exemplo só o futebol, por eles é só o 

futebol ate as meninas, então agente tem que ir, eu já faço o planejamento passo pra eles e 

esse bimestre nos vamos trabalhar handebol  o outro futsal o outro vôlei o outro basquete 

então eles já sabe. 
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