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A natureza não nos dotou com o conhecimento inato 

das causas e efeitos dos fenômenos, mas deu-nos o 

desejo e o meio de os procurarmos, o que é mil vezes 

mais precioso.  

(Claparède, 1905/1934, p. 417) 

 

“A mente existe para o corpo, está empenhada em 

contar a história daquilo que se passa no corpo e utiliza 

essa história para melhorar a vida do organismo” 

(Damásio, 2003, p. 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 
 



 
 

 
 

O presente estudo teve como proposta investigar o conhecimento que os professores de 
educação física possuem e utilizam em suas aulas sobre o Desenvolvimento Infantil sob a 
orientação da Teoria das Representações Sociais, estabelecendo como objetivo secundário, 
identificar como os professores percebem a aplicação dos conhecimentos da Psicomotricidade 
para a promoção do Desenvolvimento Infantil. O estudo apresentou o panorama do 
conhecimento produzido e que dá sustentação a realidade atual da educação física praticada nas 
escolas. Foram apresentadas as abordagens genética, sociocultural e psicogenética de 
desenvolvimento infantil adotadas como norteadoras deste estudo na compreensão do 
desenvolvimento infantil em uma visão integral, e também foram expostos os princípios 
teóricos básicos do campo de conhecimento da psicomotricidade. Os sujeitos pesquisados 
foram professores de educação física atuantes em escolas públicas e privadas no primeiro 
segmento do Ensino Fundamental. A Teoria das Representações Sociais foi escolhida como 
sustentação teórica para o desenvolvimento da pesquisa com a adoção da abordagem estrutural 
desta teoria como organização metodológica. Em um pré-estudo foi realizado uma discussão 
sobre o conteúdo dos documentos que norteiam esta prática: BNCC, PCNs, OC; no estudo I foi 
realizada uma análise dos planejamentos de curso de cinco escolas e, no estudo II, foi realizada 
uma coleta de dados por meio da aplicação de questionários nos quais os dados coletados foram 
tratados por métodos de análise com o auxílio do programa EVOC e análise de similitude. A 
representação social identificada da prática do desenvolvimento infantil encontrada apresentou 
uma configuração na qual o movimento, a ludicidade e a psicomotricidade aparecem como 
elementos centrais e a socialização e a afetividade como elementos relacionados ao sistema 
periférico desta representação. Os resultados obtidos sugerem que a Representação Social 
identificada não é consensual por ter ocorrido uma dispersão significativa nas evocações e que 
os professores reconhecem a importância do conhecimento da psicomotricidade como auxiliar 
em suas aulas objetivando o desenvolvimento integral da criança, mas estes ainda não 
apresentam um conhecimento constituído desta área de conhecimento. 

 
Palavras-Chave: Desenvolvimento Infantil, Representações Sociais, Psicomotricidade e 
Educação Física Escolar. 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
 

 The present study was to investigate the proposal knowledge that physical education 
teachers possess and use in their classes on child development under the guidance of the 
theory of social representations, setting as its objective secondary, identify how teachers 
perceive the application of Psychomotor skills to promote child development. The study 
presented a panorama of the knowledge produced and which gives support to current reality 
of physical education practiced in schools, were presented the genetic, socio-cultural 
approaches and child development-genetics adopted as the guiding this study on 
understanding of child development in an integral vision and were also exposed the 
theoretical basic principles of psychomotor knowledge field. The subjects surveyed were 
physical education teachers who work in public and private schools in the first segment of 
the elementary school. The theory of social representations was chosen as theoretical support 
for the development of this research with the adoption of the structural approach of this 
theory as methodological organization. In a pre-study was held a discussion on the content 
of documents that guide this practice: BNCC, PCN, OC, in study I was conducted an analysis 
of the travel plans of five schools and study II was conducted a data collection through the 
application of questionnaires where the collected data were treated by methods of analysis 
with the aid of EVOC and similarity analysis program. The social representation identified 
the practice of child development found presented a configuration where the movement, the 
playfulness and the psychomotricity appear as central elements and socialization and 
affectivity as elements related to the peripheral system this representation. The results 
obtained suggest that the Social Representation identified is not consensus for a significant 
dispersion occurred in the evocations and teachers recognize the importance of knowledge 
of psychomotor as an aid in their classes aiming at the integral development of the child, but 
these still do not present a knowledge constituted knowledge starts. 
 
 
Keywords : Child development, social representations, Psychomotor and school physical 
education. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente estudo teve como proposta investigar a Representação Social de 

Desenvolvimento Infantil elaborada por professores de Educação Física escolar atuantes em 

escolas públicas e privadas, no primeiro segmento do ensino fundamental, com a intensão de 

compreender como estes professores constroem tal representação e como organizam sua 

prática, analisando a relação existente entre a Representação Social identificada e as 

características existentes nas aulas de Educação Física vivenciada nas escolas. Como objetivo 

secundário, buscamos  relacionar o conteúdo dos documentos que orientam esta prática com o 

campo de conhecimento no contexto atual, com fundamentação na Psicomotricidade. 

Buscamos ainda identificar como os professores percebem a aplicação dos conhecimentos da 

Psicomotricidade no Desenvolvimento Infantil e em suas aulas. 

Neste estudo, utilizamos a Teoria das Representações Sociais para compreender o 

conjunto de elementos que contribuem para a elaboração desta representação social, uma vez 

que as representações sociais podem ser entendidas como um processo de construção e de 

reapropriação da realidade, onde a representação que os indivíduos organizam em torno de um 

fenômeno social 1 se faz a partir do conjunto de normas e práticas específicas estabelecidas em 

um determinado grupo (CAMPOS, 2003). Deste modo, a Teoria das Representações Sociais 

nos oferece o referencial teórico necessário para o alcance de tal intento.  

O caminho percorrido neste trabalho é, inicialmente, norteado pelo argumento de que 

os professores de Educação Física escolar indicam o desenvolvimento infantil como principal 

pilar pedagógico que justifica sua prática, e a fundamentação de seu trabalho se faz a partir da 

promoção do desenvolvimento integral do aluno por meio de práticas corporais (AZEVEDO, 

PEREIRA, 2007; VASCONCELOS, CAMPOS, 2016). Em coerência a este argumento, as leis 

que regem a Educação Física escolar e os documentos que orientam a elaboração curricular, 

também normatizam e organizam esta disciplina segundo os princípios promotores do 

Desenvolvimento Infantil (BRASIL, 1996; 2000). 

A prática da Educação Física Escolar hoje tem, como determinação legal, a Lei de 

Diretrizes e Bases n° 9.394/962, sancionada em 20 de dezembro de 1996, que garante  esta 

disciplina a função de componente curricular obrigatório da Educação Básica, responsável pela 

                                                        
1 No caso deste estudo o fenômeno social que será abordado é o Desenvolvimento Infantil na prática da 
Educação Física Escolar. 
2 Art 26 §3º - redação dada pela Lei nº 10793 de 1º de dezembro de 2003. 
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promoção do desenvolvimento do educando nos aspectos físico, moral, psíquico e social sendo, 

portanto, um componente curricular promotor do desenvolvimento integral do aluno. 

Considerada um marco político-institucional, a promulgação da nova LDBEN indicou 

mudanças significativas como a introdução de um novo paradigma curricular onde o primordial 

é o desenvolvimento das capacidades e a construção das competências por meio dos conteúdos 

aplicados à Educação Básica No ano de 2017, foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular, 

que sugere a ausência de obrigatoriedade da educação física na grade curricular do Ensino 

Médio, no entanto mantém a disciplina no Ensino Fundamental com orientações que indicam 

estratégias promotoras do desenvolvimento integral do educando (BRASIL, 2017).   

   Apesar do texto da Lei que normatiza a Educação Física nas escolas e dos documentos 

de referência desta prática possuírem sugestões curriculares que promovam a formação do 

aluno em sua totalidade, a literatura da área sugere que a Educação Física Escolar constitui uma 

prática que não condiz com estas orientações, ou ainda, que pouco contribui para alcançar tais 

objetivos (DARIDO e RANGEL, 2008; RETONDAR, 2009; REZER, 2009; SOUSA, MOURA 

E ANTUNES, 2016). Tal fato promove um notável distanciamento entre o que é referido na lei 

que rege a prática da Educação Física, e na produção científica da área de conhecimento de sua 

efetiva prática nas escolas. 

De acordo com resultados encontrados em estudos realizados na área (REZER, 2009; 

MALDONADO, LIMONGELLI, 2014; BIM, WATANABE, 2012; PEREIRA, MEURER, 

2005; TENÓRIO, OLIVEIRA, LIMA, CAMINHA, MELO E SOUZA JÚNIOR, 2015), 

identificou-se uma inconsistência das práticas da Educação Física Escolar em relação aos 

princípios teóricos desta disciplina, principalmente no que se refere ao conhecimento do 

Desenvolvimento Infantil. Partindo do princípio de que tais conhecimentos são essenciais para 

a realização da prática referida, cabe identificar as razões da inconsistência citada entre a 

realidade da Educação Física nas escolas, a produção científica da área e as leis que regem esta 

disciplina nas escolas. 

Tendo como pressuposto que os professores de Educação Física atuantes em escolas 

apontam o desenvolvimento infantil como finalidade ultima de suas práticas, torna-se essencial 

então identificar como estes professores compreendem este mesmo desenvolvimento. Percebe-

se que existe um distanciamento entre o que os professores apresentam como representação do 

Desenvolvimento Infantil e a concepção deste elemento necessária para a construção de uma 

prática em coerência à proposição pedagógica normatizada na lei que rege o exercício de tal 

disciplina (BRASIL, 2000), e também idealizada pela função pedagógica da Educação Física 

escolar expressa em produção científica da área (COLETIVO DE AUTORES, 2009).  
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Deste modo, inicialmente, analisaremos o universo conceitual do Desenvolvimento 

Infantil, cujo vasto conjunto de teorias pode nos proporcionar suporte teórico para o 

desenvolvimento desta pesquisa. O desenvolvimento do ser humano é um processo composto 

por um conjunto de transformações contínuas que ocorrem na estrutura biológica e 

representacional do indivíduo, resultante de sua interação com o ambiente no qual está inserido 

(COLL, MARCHESI e PALÁCIUS, 2008). Segundo estes autores, tais transformações, de 

natureza diversa, são decorrentes das experiências vividas pelo indivíduo ao longo de sua 

existência, e estão relacionadas às aquisições vinculadas ao aspecto biológico, motor, 

perceptivo, cultural, afetivo e social. Portanto, é um processo que depende de uma intrínseca 

relação entre o que o indivíduo traz consigo enquanto herança genética e suas relações com o 

meio no qual está inserido, com outros seres e com o ambiente. Cabe ressaltar de que as 

transformações sofridas pelo indivíduo estão associadas em seus aspectos motor, cognitivo, 

social e afetivo.  O desenvolvimento do ser humano, e no caso desta pesquisa o 

desenvolvimento da criança é um processo amplo que pode acontecer segundo múltiplas 

possibilidades; e estas estão diretamente relacionadas ao ambiente em que o indivíduo nasce e 

cresce, às práticas culturais às quais é submetido, às instituições das quais participa e ao 

ambiente sócio cognitivo no qual é inserido (COLL, MARCHESI e PALÁCIUS, 2008).  

Mantendo a perspectiva indicada por estes autores, podemos afirmar que o desenvolvimento 

infantil é proporcionado pelo conjunto de estímulos provenientes do ambiente, meio social, na 

herança biológica e experiências oferecidas ao indivíduo, considerando sua formação de 

maneira integral.  

As experiências vividas pelo sujeito ao longo da vida promovem o desenvolvimento e 

entendendo o ambiente escolar como a instituição que promove muitas destas experiências, na 

maioria dos indivíduos e por um período extenso de suas vidas, podemos supor que a escola 

tem importante função no processo de desenvolvimento do indivíduo. A experimentação vivida 

no ambiente escolar promove a socialização e aprendizagem, mantendo restrita relação com os 

processos de socialização e aprendizagem adquiridos em outros ambientes que o indivíduo 

vivencia e que também imprimem suas marcas (VIGOTSKY, 1998).  

A experiência de que estamos tratando é a ação da qual tratam Wallon, Vigotsky e 

Piaget, uma ação que promove o desenvolvimento do pensamento, da aprendizagem e das 

estruturas cognitivas respectivamente. Deste modo, pode-se afirmar que, segundo estes autores 

(WALLON, 2008; VIGOTSKY, 2003; PIAGET, 2007) a ação da criança é propulsora das 

“aprendizagens” e, portanto, do desenvolvimento em decorrência da ampliação das estruturas 

mentais. A cada nova experiência, a criança mobiliza as estruturas responsáveis por sua 
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sensório-motricidade, estruturas essas que estão localizadas em diversas regiões de seu corpo. 

Segundo Vigotsky (2007), a ação da criança constitui um mecanismo essencial para o 

desenvolvimento, uma vez que é por meio da ação - e nesta fase a ação mais frequente é o 

brincar - que a criança ativa estruturas responsáveis pela cognição, pela afetividade e pela 

organização sensório-motora. A experiência neste caso, traduz-se como movimento capaz de 

mobilizar estruturas sensório-motoras, afetivas e cognitivas. 

A este respeito, Wallon (2008) afirma que o desenvolvimento infantil assume um caráter 

integrativo na formação do ser humano e deve atender a um processo de evolução do indivíduo 

em todos os seus aspectos constituintes3. O caráter integrativo do qual fala Wallon indica a 

indissociabilidade dos elementos formadores do sujeito no que se refere ao desenvolvimento 

humano, ressaltando a importância dos estímulos educacionais em atenderem às características 

social, afetiva, cognitiva e motora. Neste sentido, reforçando a ideia de indissocialização da 

formação do indivíduo, Vygotsky (1986) considera que a educação, no âmbito das relações 

sociais e das experiências é compreendida como fator preponderante para a constituição do 

desenvolvimento infantil.  

É neste contexto que, segundo autores de referência da área (SILVA, 2007; 

RETONDAR, 2009; REZER, 2009 NEIRA, 2009; BRACHT E RODRIGUES, 2010 e 

FENSTEINSEIFER, 2009), a Educação Física Escolar assume um importante papel no 

desenvolvimento infantil, notadamente em decorrência de sua especificidade como campo de 

conhecimento que envolve teoria e prática e ainda, reconhecidamente, como disciplina 

curricular que promove situações de aprendizagem por meio das práticas corporais e, portanto, 

das experiências (BRASIL, 2000). 

Definida como uma área de conhecimento, a Educação Física tem como objeto de estudo 

e ação o conjunto de práticas ligadas ao corpo e ao movimento (DAOLIO, 1996). O principal 

instrumento4 da ação pedagógica da Educação Física é o movimento corporal, e, em decorrência 

de sua característica biológica e sensorial, esse instrumento se encaixa plenamente na 

possibilidade de promoção do desenvolvimento infantil (NASCIMENTO, 2012). O movimento 

atende à essa característica em função de sua capacidade de integração entre a função motora, 

a cognição e a estrutura neural responsável, mediante a oferta de um estímulo, e o componente 

afetivo (RELVAS, 2009). A este respeito podemos observar que a Educação Física, como 

                                                        
3 Segundo Wallon (2008): aspectos cognitivo, motor e afetivo. 
4 Cabe ressaltar que a expressão “instrumento”, usada para referendar o “corpo”, não assume um carácter 
“objetificante” do corpo e sim um elemento essencial de captação das informações sensoriais 
provenientes da experiência do indivíduo, portanto fundamental para o desenvolvimento infantil. 
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componente educacional, é capaz de promover o desenvolvimento do aluno segundo regras de 

uma visão integradora do desenvolvimento e, neste sentido, Tani (2008) afirma que a Educação 

Física dispõe de ferramentas que oferecem a possibilidade valiosa de provocar estímulos 

promotores do desenvolvimento integral do indivíduo como a brincadeira, os jogos os esportes, 

a dança, as lutas, entre outros.  

Por volta de 1980, teóricos da Educação Física (LE BOULCH, 1986; LA PEIRRE e 

ACOUTURRIER, 1984) organizaram propostas educativas específicas para a promoção do 

desenvolvimento integral de crianças em ambiente escolar a partir de uma abordagem cuja 

denominação atual é Psicomotricidade. Tal campo de conhecimento foi estruturado com vistas 

a promover o desenvolvimento e/ou a reabilitação de crianças por meio da oferta de 

movimentos corporais intencionais, conscientes e prazerosos. Deste modo a Educação Física 

ampliou sua área de conhecimento para que a promoção do desenvolvimento do aluno, segundo 

características de integralidade, estivesse sustentada em uma ciência de pilares constituídos. 

   No campo da Teoria das Representações Sociais, estudos mostram que a educação física 

escolar é vista como uma disciplina de menor valor pedagógico, em comparação com as demais, 

por diretores, alunos e outros professores (CARVALHO, 2006; REZER, 2009; SÁ, 2006; 

PEREIRA, 2007). Tais estudos apontam ainda que a representação sobre a Educação Física 

escolar não está amparada em conceitos claros de seu campo de conhecimento, o que sugere 

uma inconsistência entre sua prática como disciplina escolar e a representação social desta 

elaborada pelos seus professores.  

    O estudo das Representações Sociais que organizam a prática da Educação Física 

Escolar nos direciona a uma pesquisa de sua origem, pois quando os professores desta disciplina 

a representam ou representam os componentes necessários para a sua realização nas escolas, o 

fazem segundo referenciais estabelecidos nos valores, normas e opiniões construídas em torno 

desta disciplina desde o início de sua existência como prática constituída e ao longo de sua 

história.  

  Na tentativa de encontrar referências científicas que tratem do conhecimento teórico de 

domínio dos professores de Educação Física, principalmente sobre o desenvolvimento infantil 

e sua aplicabilidade nas aulas ministradas em escolas, foram encontradas algumas pesquisas 

descritas a seguir. O resultado de tais pesquisas nos permitiu compreender, inicialmente, como 

se organiza a realidade das aulas de Educação Física no ambiente escolar e, do mesmo modo, 

como estão expressas as questões de dificuldade e fragilidade desta prática no que se refere ao 

domínio ou inconsistência em relação ao campo de conhecimento do Desenvolvimento Infantil.  
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Em pesquisa realizada com professores de Educação Física, Maldonado e Limongelli 

(2014) perceberam que estes organizam sua prática sem estabelecer profundo conhecimento a 

respeito dos conteúdos específicos desta disciplina, o que sugere uma "confusão e falta de 

clareza conceitual" por parte destes professores nos momentos de sistematização de suas aulas. 

Seus resultados indicaram, ainda, que os professores participantes utilizam elementos 

conceituais baseados em uma suposta apropriação de conhecimentos práticos advindos de suas 

experiências na escola. O conjunto de professores entrevistados foi composto por oito 

professores de Educação Física atuantes nas séries iniciais do Ensino Fundamental de escolas 

públicas e privadas, e a proposta de sua pesquisa foi de investigar a prática de tais professores, 

assim como o conhecimento das propostas de ensino da Educação Física escolar por estes 

professores. 

 Watanabe e Bim (2012) pesquisaram as propostas pedagógicas que são utilizadas por 

professores de Educação Física para o ensino desta disciplina em escolas, e em seus estudos 

concluíram que grande parte dos professores pesquisados não adota uma proposta pedagógica 

específica para organizar suas aulas. Estes autores sugerem que alguns utilizam "concepções 

consideradas ultrapassadas e, mesmo aqueles professores que indicam utilizar conhecimento 

teórico em suas aulas, não justificam ou fundamentam teoricamente seus argumentos. De 

acordo com os resultados obtidos, os autores indicam que a implementação do conhecimento 

existente na área de Educação Física na prática é um dos fatores condicionantes da consolidação 

da Educação Física como disciplina capaz de contribuir para o desenvolvimento humano. 

  Segundo Souza (2010), a Educação Física, como componente pedagógico, deve 

promover estímulos que atendam ao desenvolvimento dos aspectos motor e físico, assim como 

dos aspectos social e afetivo. O objetivo de seu estudo está fundamentado na tentativa de 

verificar como a Educação Física se apresenta hoje na realidade nas escolas, na compreensão 

do verdadeiro significado da Educação Física na sociedade e na escola. Foi observado ainda, 

em seu estudo, que estes professores não demonstram um conhecimento constituído de tal 

relação.       

 Carneiro (2013), em sua pesquisa, buscou conhecer como os professores de Educação 

Física concebem o papel desta disciplina na formação do educando no ambiente escolar, assim 

como a compreensão que estes professores possuem a respeito do potencial pedagógico do jogo. 

De acordo com os dados obtidos, o autor identificou que os professores reconhecem a 

fundamental importância do jogo para a prática da Educação Física e apresentam significativas 

considerações conceituais desta prática, no entanto não demonstram sustentação argumentativa 
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suficiente para expressar um domínio teórico na área que indique uma aplicabilidade em sua 

prática e a proposição de desenvolvimento do seu aluno. 

Vasconcelos (2016) observou, em pesquisa realizada com professores de Educação 

Física Escolar, que não há um consenso a respeito da concepção de desenvolvimento infantil 

para os professores de Educação Física atuantes em escolas. Há uma ideia genérica de 

desenvolvimento, indicando uma inconsistência teórica na formação. Por conseguinte, na 

prática destes professores, os princípios desenvolvimentistas sustentam a prática como uma 

forma de justificar conceitualmente a presença preponderante dos elementos que os professores 

e alunos consideram fundamentais: o esporte e o jogo.  

         A hipótese gerada é de que a reconhecida inconsistência no uso dos conhecimentos 

necessários para a consolidação da prática da Educação Física Escolar, expressa nos achados 

das pesquisas citadas (VASCONCELOS, 2016; MALDONADO, LIMONGELLI, 2014; BIM, 

WATANABE, 2012; SOUZA, 2013; CARNEIRO, 2013) bem como a ausência do 

conhecimento constituído da relação entre a prática da Educação Física e a promoção de 

estímulos que atendam ao desenvolvimento dos aspectos motor, físico, social , afetivo e 

cognitivo do aluno pode justificar a forma como estes professores organizam a ideia, constroem 

as opiniões e representam os conceitos necessários para a estruturação da prática da educação 

física escolar. Entre tais conceitos está o conhecimento strictu do desenvolvimento infantil, uma 

vez que os professores justificam a importância pedagógica de sua prática no propósito de 

desenvolvimento do aluno. Deste modo, torna-se relevante a realização de um estudo a respeito 

dos sentidos e significados que os professores de Educação Física constroem em torno do 

desenvolvimento infantil, compreendendo como estes professores o representam, por meio da 

identificação do conteúdo e estrutura das Representações Sociais elaboradas por estes 

professores e como esta representação organiza a prática de sala de aula de tais professores. 

Tão significativo quanto o conhecimento da representação referida é a compreensão do modelo 

de crenças e normas sociais através da quais estes professores organizam suas práticas e suas 

concepções a respeito do desenvolvimento infantil induzindo, portanto, esta pesquisa para a 

realização também do estudo da ancoragem desta representação, ou seja, que conjunto de 

elementos sustentam a elaboração da Representação Social estruturada.  

Por meio da realização deste estudo, há a perspectiva de identificar um dos possíveis 

fatores que provocam a inconsistência teórico-metodológica na prática da Educação Física 

escolar, já identificada em estudos anteriores (REZER, 2009; CARVALHO, 2007; SÁ, 2006; 

VASCONCELOS, 2012; MALDONADO, LIMONGELLI, 2014; BIM, WATANABE, 2012; 

SOUZA, 2013; CARNEIRO, 2013). A ideia fundamental baseia-se no fato de que os 
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professores de educação física, não apresentem uma consistência teórica no que se refere à 

compreensão do desenvolvimento infantil e, portanto, não constituem com base científica sua 

prática escolar. Segundo Vasconcelos (2012), foi identificado que os professores de Educação 

Física Escolar justificam sua prática enquanto uma componente educacional, pela possibilidade 

de promoção do desenvolvimento integral de seu aluno, considerando sua motricidade,  

afetividade,  socialização e  cognição. Este argumento fortalece o componente pedagógico da 

Educação Física, no entanto estudos apontam (REZER, 2009; CARVALHO, 2007; SÁ, 2006; 

VASCONCELOS, 2012; MALDONADO, LIMONGELLI, 2014; BIM, WATANABE, 2012; 

SOUZA, 2013; CARNEIRO, 2013) que os professores de Educação Física não apresentam uma 

ideia conceitual bem estruturada sobre o desenvolvimento infantil, mas apenas um 

conhecimento ingênuo a respeito do mesmo.  

A Educação Física tem pautado inúmeras pesquisas (MELLO, RODRIGUES, 

SANTOS, COSTA E VOTRE, 2012; BASEI, 2008) cujo objetivo é a compreensão de seu 

exercício e, principalmente, a organização teórico-metodológica desta disciplina enquanto 

componente curricular. Tais estudos estão fundamentados na necessidade de minimizar ou 

eliminar as questões identificadas como dificuldades para o avanço, ou mesmo a realização 

idealizada dessa disciplina nas escolas. A Educação Física como objeto de estudos de tais 

pesquisas é compreendida como uma disciplina que não atende às determinações legais e, não 

apresenta uma prática em adequação aos princípios pedagógicos propostos nos documentos que 

norteiam o exercício desta disciplina no ambiente escolar. Em tais estudos ainda, são 

identificadas representações da Educação Física como uma disciplina de menor valor 

pedagógico que as demais, com referências à realização desta aula como um momento de 

descanso para os professores regentes, de descontração para os alunos e, ainda, como uma 

disciplina auxiliar no cotidiano escolar. 

Estas pesquisas têm oferecido um rico material para identificação das principais 

questões de dificuldade na realização da Educação Física enquanto componente curricular 

integrante do processo de escolarização. Alguns estudos apresentam proposições 

metodológicas com suporte sólido nas teorias do desenvolvimento humano. No entanto 

nenhuma pesquisa organizou uma proposta que identificasse como os professores de Educação 

Física, sujeitos da organização desta prática, elaboram suas representações sobre um dos 

conceitos necessários para o exercício de sua prática, que é o desenvolvimento infantil, em 

consonância com as determinações normativas. Dito de outro modo, faz-se necessário entender 

se os professores de Educação Física estão de posse da compreensão pormenorizada de 

elementos fundamentais para a realização de sua prática como o conhecimento das necessidades 
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específicas dos alunos distintamente em cada faixa etária na ordem cognitiva, socioafetiva e 

motora.  

  Para atingir o objetivo desta pesquisa foi realizado um pré-estudo composto por uma 

discussão dos conteúdos dos documentos que orientam a Educação Física escolar: Parâmetros 

Curriculares Nacionais, Base Comum Curricular Nacional e Orientações Curriculares do 

Município do Rio de Janeiro. Um primeiro estudo onde foram analisados os documentos 

elaborados pelos professores, como instrumento norteador de sua prática: o planejamento de 

curso. A organização de um planejamento pedagógico pressupõe a organização, intencional por 

parte do educador, de tais elementos, uma vez que é de extrema importância estar de posse do 

objetivo a ser alcançado e do conhecimento dos mecanismos adequados a serem utilizados em 

cada faixa etária. É por meio da organização antecipada da abordagem a ser oferecida aos alunos 

que uma prática educativa de qualidade se fundamenta, pois este simples procedimento 

promove a antecipação das necessidades e das possibilidades dos alunos para a garantia de seu 

desenvolvimento. E  um segundo estudo, onde foi realizada uma investigação com o  objetivo 

conhecer o conteúdo e a estrutura da representação social de desenvolvimento infantil por 

professores de Educação Física Escolar,  estabelecendo uma relação com a prática destes 

professores, para, entender como estes professores pensam para sistematizar suas aulas nos 

indicou se tiveram a preocupação antecipada com o desenvolvimento infantil e se realmente se 

utilizam do conhecimento já constituído a este respeito para organizar sua prática. 
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CAPÍTULO I: A EDUCAÇÃO FÍSICA, DESENVOLVIMENTO INFANTIL E 
PSICOMOTRICIDADE 

 

 

1.1. Desenvolvimento Infantil e escola 

 

 

Para uma aproximação com o objeto de estudo desta pesquisa, o desenvolvimento 

infantil, foram escolhidos os pressupostos teóricos oferecidos pela Psicologia Evolutiva, em 

função de sua característica conceitual abrangente e profunda, o que promove maior 

possibilidade de compreensão do objeto de estudo intencionado. 

 A perspectiva da Psicologia Evolutiva permite o estudo do desenvolvimento humano 

segundo uma exploração em torno dos processos do desenvolvimento psicológico da infância 

e adolescência, o que mais recentemente foi ampliado com o estudo dos processos de mudança 

psicológica da vida humana. Estas mudanças são categorizadas em momentos distintos: a etapa 

da vida em que a pessoa se encontra, as influências culturais, sociais e históricas e experiências 

individuais. Faremos uma imersão no campo conceitual do desenvolvimento humano, para que 

sequencialmente possamos nos deter à compreensão do desenvolvimento Infantil, uma vez que 

este é foco de nossa pesquisa. 

 Segundo Coll, Marchesi e Palácius (2008, p. 13) a psicologia evolutiva tem como objeto 

de estudo a conduta humana e busca compreendê-la “[...] tanto em seus aspectos externos e 

visíveis como nos internos e não diretamente perceptíveis.” As mudanças sofridas pelo ser 

humano são estudadas pela Psicologia Evolutiva de acordo com o caráter normativo ou 

seminormativo que se relaciona à aplicabilidade de natureza genérica aos fatos estudados. 

Sendo assim, as regras compreendidas podem ser aplicadas a todos os seres humanos de um 

modo geral, e aos fenômenos idiossincráticos, que se referem ao que é estudado e compreendido 

como individual, ou seja, específico de cada ser humano e, portanto, relacionado às suas 

experiências particulares. (COLL, MARCHESI e PALÁCIUS, 2008).  

A relação estabelecida entre o momento atual de vida do indivíduo e as interferências 

culturais, sociais e históricas, somada às experiências individuais, retrata o quão importante é 

compreender o indivíduo sob o olhar de uma teoria que considera seu desenvolvimento como 

um processo amplo e complexo, justificando-se, assim, a escolha pela Psicologia Evolutiva. 
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A Psicologia Evolutiva é a ciência que busca explicar, graças aos mecanismos 
universais de comportamento, o porquê das ações dos seres humanos. A 
Psicologia Evolutiva procura reconstruir os problemas com os quais nossos 
ancestrais se defrontaram em seus ambientes primitivos, e os comportamentos 
de solução de problemas que criaram para resolver esses desafios específicos. 
A partir da reconstrução dessas adaptações de solução de problemas, essa 
ciência tenta estabelecer as origens comuns de nossos comportamentos 
ancestrais, e como essas origens comportamentais se manifestam atualmente 
em culturas nas mais remotas regiões de nosso planeta. O objetivo último é o 
comportamento que visa a transmissão dos genes de uma geração à geração 
seguinte. (WILLIAM A. SPRIGGS. 
http://www.cerebromente.org.br/n11/opiniao/evolutive-p.htm). 
 

 

O estudo do comportamento humano, segundo essa referência teórica está 

continuamente relacionado ao momento de vida do indivíduo, portanto vinculado à sua idade. 

Por fim, compreendemos ser a Psicologia Evolutiva uma teoria que trata da conduta humana e 

suas modificações ao longo de um tempo determinado, o que justifica sua importância para a 

fundamentação teórica do estudo a respeito do desenvolvimento infantil. Deste modo, podemos 

observar com maior detalhamento o período do desenvolvimento do qual estamos tratando nesta 

pesquisa – a infância. 

Inicialmente as crianças e adolescentes ainda eram consideradas como adultos em 

miniatura, e somente no século XX a infância passou a ocupar um lugar de reconhecimento 

como uma fase distinta e possuidora de características específicas, portanto constituindo uma 

fase do desenvolvimento com necessidades também fundamentais e específicas (GALLAHUE, 

OZMUNN E GOODWAY, 2013). A Psicologia Evolutiva observa o desenvolvimento infantil 

segundo influências do modelo do ciclo vital, além de outros enfoques e perspectivas como 

ambientalista, etológica, cognitivo-evolutiva, processamento da informação e abordagem 

histórico cultural.  

Em concordância aos constructos da Psicologia Evolutiva, alimentados pela 

contribuição dos enfoques e perspectivas acima citados, Aspesi, Denssen e Chagas (2007) 

indicam que o desenvolvimento do ser humano deve ser compreendido na atualidade e de 

acordo com uma visão abrangente, como um processo de mudanças decorrentes das interações 

vivenciadas pelo indivíduo em um determinado contexto.  Tais mudanças têm um caráter 

progressivo e englobam aspectos biológicos, psíquicos e sociais ao longo do tempo. Essa 

compreensão do desenvolvimento humano também é compartilhada por Berger (2003), que a 

denomina de "mais comum", pois indica um processo de crescimento e transformações onde 

mudanças estruturais ocorrem de forma gradativa ao longo da existência do indivíduo. Tais 

mudanças podem sofrer interferências de fatores diversos que vão desde os "[...] elaborados 
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códigos genéticos que estabelecem os fundamentos do desenvolvimento humano às incontáveis 

experiências particulares que modelam e refinam o desenvolvimento [...]" (BERGER, 2003, p. 

3). O que é ainda confirmado por Nascimento (2012) quando indica que o desenvolvimento do 

ser humano é constituído por um processo de evolução sistemática e sequencial das capacidades 

humanas que resultam de fatores inatos, hereditários, maturacionais e ambientais. Os fatores 

que imprimem influência sobre o desenvolvimento são determinantes do percurso que este irá 

assumir e atuam como balizadores deste processo. São elementos marcantes como as 

experiências gestacionais, o nascimento, o convívio familiar, o convívio escolar, e em outros 

grupos que pertençam ao ambiente de experiências deste indivíduo no decorrer da vida 

(THOMPSON, 2011). 

Cabe ressaltar que os elementos que determinam, influenciam e promovem o 

desenvolvimento do indivíduo podem ser observados por todo o período de sua vida. 

Inicialmente, o desenvolvimento está relacionado às suas aquisições em função da 

sobrevivência, portanto mais estreitamente vinculado ao aspecto biológico, envolvendo 

aprendizagens relacionadas ao movimento e à percepção, no entanto também envolvendo 

conquistas de ordem cultural e social. Também estão evidenciadas as aquisições relacionadas 

ao desenvolvimento dos sistemas simbólicos e de comunicação, como o processo de 

estruturação da linguagem, o que promove modificações estruturais importantes na organização 

psíquica do indivíduo, permitindo assim o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

(VYGOTSKY, 1998). 

 O estudo do desenvolvimento do ser humano, de acordo com Coll, Marchesi, Palácius 

(2008); Vygotsky (1998); Denssen (2005), Piaget (1983); Wallon (2008) abrange a 

compreensão dos processos que envolvem os diferentes elementos que compõem as 

transformações sofridas pelos indivíduos em seus aspectos social, cultural, afetivo biológico e 

cognitivo. E este conjunto de modificações, entendidas em uma escala de continuidade, 

promove uma compreensão de fatores inerentes à infância que contribuem para a compreensão 

de fatores presentes em fases subsequentes, como a adolescência e a fase adulta. Deste modo, 

é importante compreendermos que estudar o desenvolvimento humano exige a observação de 

um conjunto complexo de fatores relacionados à constituição do indivíduo e a interação que 

estes fatores estabelecem entre si. Para tal, temos que desvendar o desenvolvimento humano 

por meio de um estudo científico que Berger (2003, p. 3) especifica como "[...] a área de 

conhecimento da psicologia que busca compreender como e porque as pessoas se modificam, 

e como e por que elas permanecem as mesmas nos vários momentos de sua vida, à medida que 

envelhecem.”. 
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 Segundo este autor (BERGER, 2003), podemos adotar uma perspectiva de compreensão 

da vida em estágios, durante os quais o desenvolvimento apresenta características diferenciadas 

como: multidirecionalidade, no qual o desenvolvimento nem sempre é percebido de forma 

linear; multicontextualidade, onde este é entendido de acordo com os diversos ambientes ao 

qual pertence; multiculturalidade, onde o desenvolvimento sofre influência das diversas 

configurações culturais; multidisciplinaridade, porque o seu estudo depende de um conjunto de 

conhecimentos pertencentes às diversas áreas acadêmicas e a plasticidade, pela capacidade 

individual de cada sujeito de sofrer suas modificações. 

Berger (2003) ainda enfatiza a importância da visão integradora a respeito do 

desenvolvimento humano, que deve ser compreendido sob uma visão sistêmica e holística, a 

fim de estruturar didaticamente seu estudo. Este autor dividiu o desenvolvimento humano em 

três grandes domínios: biossocial, cognitivo e psicossocial. O primeiro contempla as 

modificações que ocorrem no cérebro e no corpo e as influências sociais sofridas; o cognitivo 

refere-se aos processos de aprendizagem e cognição como pensamento, percepções, linguagem, 

etc.; e o psicossocial atende às emoções, personalidade e relações interpessoais. 

Payane e Isaacs (2007) concordam com a ideia de que o desenvolvimento humano é 

multifacetado, pois entendem que este é constituído por mudanças intelectuais, sociais e 

emocionais além das motoras, sendo deste modo, o desenvolvimento humano  compreendido 

como um processo integrado. A visão holística do desenvolvimento humano nos permite 

entender o indivíduo de acordo com as mudanças ocorridas nos diversos domínios, assim como 

a forma como cada uma destas mudanças interferem entre si neste processo, no qual "cada um 

deles influencia todos os outros e, por sua vez, é influenciado por todos os outros" (PAYANE 

e ISAACS, 2007, p.5).  Os domínios do desenvolvimento humano descritos por Payane e Isaacs 

(2007) são: domínio cognitivo, que diz respeito ao intelectual humano; o domínio afetivo, que 

se relaciona aos aspectos sociais e emocionais, principalmente; domínio psicomotor, que se 

refere ao movimento; e domínio físico, que esta relacionado às mudanças físicas. Os domínios 

do desenvolvimento, citados por estes autores, mantém uma relação de similaridade com os 

domínios descritos por Berger (2003), no entanto este não ressalta um domínio que atenda ao 

aspecto motor especificamente, que é de fundamental importância para nosso intento de 

pesquisa uma vez que a estimulação da qual tratamos é essencialmente sensorial, pois a 

captação das informações necessárias ao desenvolvimento se dá na estrutura corporal 

primordialmente por meio do movimento. 

Para além da compreensão do desenvolvimento como resultante de fatores internos 

como a programação genética, o crescimento, a maturação física e o crescimento cognitivo, o 
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processo do desenvolvimento deve ser entendido como também resultante das influências 

externas ao indivíduo como as interações sociais, experiências e circunstâncias físicas 

(THOMPSON, 2011).  Deste modo, o desenvolvimento humano deve ser pesquisado no que se 

refere ao ambiente, ao sistema ecológico, ao contexto histórico, socioeconômico e também 

cultural no qual está inserido o organismo em desenvolvimento. 

O desenvolvimento humano, segundo Denssen, Cosata Junior e col. (2005, p. 21), é o 

“[...] processo de transformação estrutural que ocorre a partir da interação do indivíduo com o 

ambiente, assumindo características próximas a uma figura em espiral”. E ainda, (p. 25) “[...] 

O desenvolvimento humano ocorre por meio de um processo progressivo de interações 

recíprocas e complexas entre um organismo biopsicológico ativo e outras pessoas, objetos e 

símbolos em seu ambiente imediato”. Portanto, nos cabe ressaltar a relevância de um estudo 

em que se busca aprofundar o conhecimento da perspectiva de desenvolvimento infantil 

inserida em um ambiente onde os estímulos são multissensoriais como o ambiente escolar. 

Estudar o desenvolvimento e mais especificamente o desenvolvimento infantil, tem 

como principal objetivo responder questões relacionadas a este processo de transformações 

sofridas pelo indivíduo em sua fase infantil de desenvolvimento, e como o desenvolvimento 

compreende aspectos de natureza diversa, faz-se necessário observar tal fenômeno em ângulos 

distintos, o que demanda conhecimento de áreas distintas como as ciências que vão nos auxiliar 

na compreensão dos processos maturacionais, biológicos, psíquicos, sociais e culturais. Diante 

desta necessidade, grandes teorias do desenvolvimento surgiram em decorrência de estudos 

estruturados por meio de observação e experimentos de indivíduos. Segundo Berger (2003, p. 

24) "Uma teoria do desenvolvimento é uma declaração sistemática para se estudar e interpretar 

o desenvolvimento. [...] ela interliga os fatos e observações, organizando os detalhes da vida 

em um todo significativo". Diante de tal necessidade, no decorrer da evolução dos estímulos 

acerca do desenvolvimento, inúmeras abordagens teóricas foram estruturadas e sistematizadas 

na busca de se explicar as etapas do desenvolvimento humano e suas transformações enquanto 

causas e consequências.  

Uma vez apoiados no arcabouço teórico do desenvolvimento humano, faremos 

referência neste estudo faremos referência a três grandes abordagens teóricas, a saber: a 

Abordagem Genética que teve como pioneiro Jean Piaget, a Abordagem Sociocultural cujo 

principal autor foi Lev Vygotsky, e a Abordagem Psicogenética de Henri Wallon. Estas 

abordagens foram escolhidas por terem maior inserção e aplicabilidade em ambiente escolar 

(LA TAILE, 1993), que é o lócus de observação do objeto de estudo desta pesquisa. Embora 

existam Abordagens teóricas do desenvolvimento reconhecidamente fundamentais para a 
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evolução do estudo do Desenvolvimento Humano como: a Psicanalítica de Sigmund Freud e a 

da Aprendizagem de John Watson, a do desenvolvimento segundo um modelo ecológico de 

Urie Bronfenbenner entre outras. Fundamentamos esta pesquisa nas abordagens citadas 

anteriormente. Enfocando a ação corporal como propulsora do desenvolvimento apresentado 

em cada uma destas abordagens em decorrência da característica do campo de observação 

intencionado neste estudo, que é a prática da educação física escolar mediada pelos 

conhecimentos da Psicomotricidade. 

A Abordagem Genética se apresenta como principal proposta à compreensão do 

desenvolvimento e das estruturas dos processos do pensamento e do conhecimento do 

indivíduo. “Os pesquisadores cognitivos tentam determinar como o pensamento e as 

expectativas de umas pessoas, que resultam de um determinado conhecimento afetam o 

desenvolvimento de atitudes, crenças e comportamentos” (BERGER, 2003, p. 29). Jean Piaget 

foi o principal autor deste conhecimento e, de acordo com este autor, saber como as pessoas 

pensam oferece elementos para compreender a forma como estas integram suas experiências, 

como internalizam seus valores e constroem suas premissas.  

Piaget (2007) divide o desenvolvimento cognitivo em quatro grandes períodos 

relacionados com a idade do indivíduo. No estágio sensório-motor (0 a 2 anos), a criança 

predominantemente realiza suas ações de acordo com suas sensações e estas sustentam sua 

apreensão do mundo. Neste período há uma sistematização de três etapas: a dos reflexos, a da 

organização das percepções e hábitos e a da inteligência sensório-motora. Neste estágio a 

experiência sensorial da criança e, portanto, sua ação compreendida enquanto movimento, 

manipulação e interação com outros e objetos, é a fonte de captação de informações pelos canais 

sensoriais e processamento, constituindo um processo de construção de sua organização de 

desenvolvimento. O segundo estágio é o pré-operacional (2 a 7 anos), onde a criança desenvolve 

a função simbólica e há o surgimento da linguagem. Neste estágio a criança inicia um processo 

de intencionalidade de ação e correlaciona esta ação a um significado, portanto inicia um 

processo de complexificação de suas funções cognitivas.  No estágio das operações concretas 

(7 a 12 anos) há grandes aquisições intelectuais, desenvolvendo na criança a capacidade de 

concentração, de realização de trabalhos individuais e em grupo, no qual regras podem ser 

melhor absorvidas. Neste período, a criança avança nas relações de significado de sua ação 

associando um processo de planificação de suas ações por consequência da ampliação de sua 

capacidade cognitiva. Finalmente, o estágio de operações formais (a partir dos 12 anos), no qual 

estruturas cognitivas alcançam o nível mais elevado de desenvolvimento: o pensamento 

hipotético-dedutivo ou lógico-matemático. Nesta fase a criança/adolescente, por meio de sua 
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ação, promove o desenvolvimento mais elevado de suas funções mentais também intermediada 

por mecanismos corporais assumindo características de maneira consciente e antecipatória. 

Piaget baseia-se na concepção de que o conhecimento novo é ajustado a conhecimentos 

anteriormente adquiridos pelo indivíduo, quando é alcançado o “equilíbrio cognitivo”. Segundo 

Piaget, a adaptação cognitiva ocorre de duas maneiras: por meio dos processos de assimilação 

e acomodação quando novas experiências reinterpretadas se ajustam às ideias antigas, e quando 

ideias antigas são modificadas para alcançar uma acomodação às novas, respectivamente. 

A Abordagem Genética promove principalmente a compreensão da estrutura e do 

desenvolvimento dos mecanismos do pensamento e do conhecimento do sujeito. Segundo 

Piaget (2003), a maneira como as crianças elaboram o pensamento é fundamentalmente 

importante, em um sentido maior do que sua capacidade mental, pois o modo de pensar dos 

sujeitos retrata a forma de interpretação de sua experiência e a forma como constroem seus 

valores e premissas. Tal experiência é definida enquanto ação da criança com o ambiente, 

objetos e os outros, portanto uma ação que informa ao corpo sistemas de realização que se 

utilizam de estruturas biológicas e cognitivas promovendo a maturação necessária. 

De acordo com os estudiosos do desenvolvimento humano pelo viés da Abordagem 

Sociocultural, esta é considerada uma das abordagens emergentes e de acordo com suas 

premissas, a cultura não é simplesmente uma variável externa que afeta a pessoa em 

desenvolvimento, ela é parte integrante do desenvolvimento (COLE 1996; apud BERGER, 

2003). Esta abordagem procura justificar o desenvolvimento, o crescimento do conhecimento 

e das qualificações dos sujeitos de acordo com o suporte e a estrutura que a sociedade oferece. 

Os estudiosos socioculturais consideram a aprendizagem das crianças decorrente do contato 

com os pais, mestres, colegas em diversos ambientes, assim como consideram a aprendizagem 

como diretamente influenciada pelas crenças e objetivos da comunidade onde o sujeito está 

inserido.  Estes estudiosos entendem que esta aprendizagem também promove interferência nos 

grupos em que estão inseridos. Lev Vygotsky, psicólogo soviético, foi o grande responsável 

pelo desenvolvimento desta teoria, tendo também obtido grandes contribuições de um de seus 

discípulos, Alexandre Luria.  

O maior interesse de Vygotsky concentrava-se na compreensão das qualificações 

cognitivas dos indivíduos culturalmente diversificados, principalmente no que se refere à 

organização do pensamento nas diversas condições cognitivas. Sua preocupação central era a 

busca de compreensão “[...] da origem e do desenvolvimento dos processos psicológicos da 

história da espécie humana e da história individual” (OLIVEIRA, 2005, P. 56) Vygotsky sugere 

que as qualificações cognitivas são desenvolvidas a partir da interação entre os indivíduos do 



28 
 

 

grupo em questão, os menos experientes e os que possuem determinada experiência. A cultura, 

ainda de acordo com Vygotsky, é absorvida enquanto conhecimento a partir da interação adulto-

criança, entendendo este processo como uma construção de aprendizagem ativa onde a criança 

desenvolve sua estrutura cognitiva a partir das situações sociais vivenciadas (VYGOTSKY, 

2003). 

Desde o nascimento, o desenvolvimento e o aprendizado estão relacionados e tal aspecto 

é fundamentalmente necessário ao processo de desenvolvimento das funções psicológicas, 

culturalmente organizadas e especificamente humanas, que estão em torno dos processos de 

maturação do organismo e interação do indivíduo com o ambiente cultural (OLIVEIRA, 1998). 

A interação da qual Vygotsky trata promove ao indivíduo as experiências necessárias ao avanço 

das etapas observadas no desenvolvimento da criança. Esta interação tem função similar à 

experiência da criança que Piaget enfoca, uma vez que são mecanismos que proporcionam no 

indivíduo “novas” informações que serão elaboradas, processadas, identificadas, 

correlacionadas com experiências anteriores registradas e fixadas como informação adquirida 

(memória), portanto, aprendizagem. 

Segundo Rego (2012), a abordagem desenvolvida por Vygotsky sustenta-se em cinco 

teses: a Primeira se refere à compreensão da relação sujeito e sociedade, onde as características 

eminentemente humanas não estão presentes desde o nascimento do indivíduo e não são 

resultantes apenas das relações com o meio, elas vão se estruturando a partir da interação 

dialética do indivíduo e o meio sociocultural; a Segunda se refere à origem cultural das funções 

psíquicas, na qual as funções psicológicas essencialmente humanas se estruturam a partir das 

relações estabelecidas entre o indivíduo e o seu contexto cultural e social. A Terceira Tese se 

refere ao elemento biológico do funcionamento psicológico do indivíduo, em que o cérebro é 

definido como o órgão responsável pela atividade mental e é um sistema possuidor de 

plasticidade definida de acordo com as experiências do indivíduo. A Quarta Tese refere-se à 

mediação observada na atividade humana, na qual os instrumentos técnicos e sistemas de 

signos, constituídos historicamente, se ocupam desta mediação entre os indivíduos e entre estes 

e o mundo. A Quinta Tese "postula que a análise psicológica deve ser capaz de conservar as 

características básicas dos processos psicológicos, exclusivamente humanos." (REGO, 2012, p. 

43). A Abordagem Sociocultural enfatiza a relação do indivíduo com o seu ambiente social e 

cultural para o estabelecimento das aquisições inerentes ao desenvolvimento da criança, e 

aponta a função do cérebro como órgão que capta, identifica, processa e organiza um novo 

padrão de resposta , portanto responsável pelo mecanismo de aprendizagem e desenvolvimento 

da criança. 
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Segundo Gratiot-Alfandéry (2010), a Psicogenética Psicogenética, cujo autor foi Henri 

Wallon, enfatiza que o desenvolvimento da estrutura do pensamento é decorrente da relação 

com a ação motora do indivíduo.  Segundo esta autora, “Wallon é responsável pela elaboração 

de um modelo heurístico que procura compreender as diversas dimensões de expressão humana 

que, por estarem vinculadas e por serem indissociáveis, promovem o desenvolvimento 

humano” (GRATIOT-ALFANDÉRY, 2010, p. 34).  

A especificidade desta abordagem encontra-se no destaque que o autor dá à relação 

intrínseca entre afetividade e atividade motora, na qual ambas têm essencial importância na 

promoção do desenvolvimento humano. Outro aspecto peculiar desta teoria é o fato de que a 

visão de linearidade na transição entre as fases do desenvolvimento não é adotada, como na 

abordagem desenvolvida por Jean Piaget, por exemplo.  

Para Wallon (2008), o surgimento de uma nova etapa não está atrelado à aquisição de 

fatores anteriores do desenvolvimento, mas vai acontecendo mediante a experiência de 

diferentes momentos que oscilam entre maior interiorização e momentos mais exteriorizados, 

o que Wallon denominou de “movimento pendular”.  

Os estágios de desenvolvimento ditados nesta teoria são: estágio 1 – Impulsivo (0 a 3 

meses), e emocional (3 meses a 1 ano), o estágio no qual a criança está inserida em um ambiente 

eminentemente afetivo, e no qual, estabelece suas primeiras relações ampliando gradualmente 

os movimentos inicialmente caóticos de desordem gestual para as emoções diferenciadas; 

estágio 2 – sensório-motor (12 a 18 meses) e projetivo (3 anos) no qual há predomínio das 

relações exteriores e da inteligência, e o pensamento é organizado a partir e por meio de atos 

motores que por sua vez, proporcionam a aquisição da linguagem; estágio 3 – personalismo (3 

a 6 anos), crise de oposição (3 a 4 anos), idade da graça (4 a 5 anos) e imitação (5 a 6 anos) que 

retoma um predomínio de afetividade com a formação de personalidade e autoconsciência do 

indivíduo; estágio 4 categorial (6 a 11 anos) no qual há um predomínio de inteligência e 

exterioridade, no qual a criança organiza seu pensamento de forma conceitual e posteriormente 

avança para o pensamento abstrato e raciocínio simbólico, propiciando o desenvolvimento das 

funções cognitivas como memória, atenção e raciocínio associativo; e estágio 5 – adolescência 

(a partir dos 11 anos) no qual ocorrem transformações físicas e psicológicas específicas, estágio 

no qual há conflitos internos e externos e acentuação das transformações relativas à sexualidade. 

 
 
Para Wallon, o desenvolvimento, pensado dialeticamente, alterna momentos 
de maior introspecção (etapas centrípetas) e de maior extroversão (etapas 
centrífugas). [...] As etapas centrípetas, presentes nos estágios do ‘emocional’, 
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do ‘personalismo’ e da ‘adolescência’ são preponderantemente afetivas e 
“voltadas para a assimilação, a elaboração íntima, a edificação do sujeito e de 
sua relação com o outro.” [...] Por outro lado, as etapas centrífugas, 
caracterizadas nos estágios do ‘impulsivo’, do ‘sensório-motor’ e do 
‘categorial’ são predominantemente intelectuais e “voltadas para a 
diferenciação, o gesto, a reação ao meio, o estabelecimento de relações com o 
objeto externo”. (GRATIOT-ALFANDÉRY, 2010, p. 36) 
 
 

É neste sentido que, para Wallon (2008), o desenvolvimento infantil está organizado em 

períodos ns quais há uma alternância de maior introspecção e maior extroversão, e podemos 

considerar que Wallon entende o desenvolvimento infantil como decorrente da relação entre o 

corpo e seu movimento, a experiência e a afetividade, a inteligência e a formação do indivíduo. 

Wallon aponta para o fator afetivo, presente no estabelecimento das relações e interações com 

o ambiente e demais. Em sua construção teórica enfatiza a função tônica como fundamental na 

estruturação da ação e, portanto do desenvolvimento da criança. 

               A contribuição de cada uma das teorias apresentadas para o estudo do 

desenvolvimento humano é indubitavelmente relevante. A Abordagem Genética nos ofereceu 

o conhecimento a respeito da interferência que os processos intelectuais e de pensamento 

promovem nas ações. A Abordagem Sociocultural nos mostrou como o desenvolvimento está 

inserido em um contexto cultural rico e multifacetado, portanto, da experiência para o 

desenvolvimento, e a Abordagem Psicogenética ressalta o papel da afetividade, da função 

tônica e movimentos na construção do conhecimento. A organização conceitual apresentada 

por tais teorias é muito importante para o estudo do desenvolvimento humano e para a 

compreensão da interface que fatores como o ambiente, o intelecto, a cultura, o movimento, a 

afetividade e os genes estabelecem com a evolução do ser humano.  

              Há, neste sentido, uma busca de parte dos estudiosos do desenvolvimento humano por 

uma integração de tais abordagens, adotando uma “perspectiva eclética” (BERGER, 2003, p. 

42), "[...] em vez de adotar exclusivamente uma dessas abordagens, eles fazem uma utilização 

seletiva de algumas, ou de todas elas”. A este respeito, Dixon e Lerner (1999) enfatizam que o 

estudo sobre desenvolvimento humano adota uma visão pluralista no que se refere ao uso das 

abordagens, uma vez que nenhuma abordagem isoladamente apresenta uma explicação plena a 

respeito do comportamento humano. A visão sistêmica do desenvolvimento humano nos 

permite uma compreensão mais profunda a partir de análises de sistemas complexos genética, 

mental, comportamental e ambientalmente (DENSSEN, GUEDEA, 2005). Estas autoras 

defendem a ideia de que os estudiosos do desenvolvimento humano devem adotar uma mudança 

na forma de pensar tal objeto de estudo. Neste sentido, Brofenbrenner (1999) ressalta que a 
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compreensão dos fenômenos do desenvolvimento humano depende de um conhecimento da 

maturação biológica, do contexto temporal e espacial e, ainda, das interações que envolvem o 

indivíduo. 

De acordo com o que foi exposto, o conjunto das teorias do desenvolvimento humano 

citadas nos conduz a entender que a principal proposição do estudo sobre este tema é a 

compreensão dos processos de transformações e aquisições que envolvem a existência do ser 

humano que, por sua vez, estão diretamente relacionados às interações e às experiências deste 

indivíduo. Tais interações e experiências são vivenciadas em ambientes sociais diversos como 

a família e a escola, dentre outros. Neste estudo intencionamos pesquisar o desenvolvimento 

infantil no ambiente escolar e, portanto, observaremos, a seguir, conceitos que se referem mais 

especificamente à concepção da escola como promotora de desenvolvimento da criança. 

A escola, espaço formal de educação dos seres humanos e entendida como instituição 

promotora de interações e experiências é primordial na formação do indivíduo em suas funções 

próprias e suas funções sociais. A transmissão de conhecimento é um dos mecanismos de maior 

expressão no ambiente educacional entendendo esse conhecimento como uma elaboração e 

reelaboração coletiva e contínua da sociedade. O compromisso da escola deve estar constituído 

no dever de preparar e promover condições para que os indivíduos conheçam, compreendam e 

interajam na sociedade. Deste modo é tácito o valor da escola como instituição responsável pela 

formação integral do indivíduo, oferecendo possibilidades de aquisição e solidificação de 

conhecimentos, preparação para o mercado de trabalho e para o exercício da cidadania.  

Como visto anteriormente, a escola desempenha função fundamental no processo de 

desenvolvimento do indivíduo, uma vez que promove experiências de natureza diversa e 

significativas para a evolução do indivíduo. No entanto, apenas são significativas tais 

experiências, “[...] quando articuladas ao processo global de desenvolvimento do indivíduo e 

não quando concebidas como um aglomerado de experiências independentes, vividas 

exclusivamente no âmbito escolar.” (LIMA, 2002, p. 6). A este respeito, esta autora afirma que 

o desenvolvimento vivenciado pelo indivíduo é decorrente de experiências externas e internas 

ao ambiente escolar, cujas características são distintas. Cabe ressaltar a relevância de ambas 

para a constituição do desenvolvimento como um todo. O ambiente pedagógico exige, portanto, 

o conhecimento minucioso a respeito dos mecanismos de desenvolvimento infantil, pois suas 

ações devem estar fundamentadas no conhecimento das etapas de desenvolvimento alcançadas 

pelos indivíduos em questão em cada etapa especificamente. Lima (2002) afirma ainda que, o 

processo de desenvolvimento possibilitado pela experiência vivenciada no ambiente escolar e 

fora do ambiente escolar mantém uma relação dialética, pois diferem em alguns aspectos. Tais 
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experiências promovidas pelo cotidiano extra escolar trazem consigo significados próprios 

decorrentes das práticas sociais e culturais, das condições de vida e da organização de cada 

coletivo humano. Já nas experiências promovidas pela escola, os significados estão 

relacionados na história das ideias e no processo de desenvolvimento da consciência humana.  

O desenvolvimento da criança visto por este prisma assume um caráter integrativo na 

formação do ser humano, e deve atender a um processo de evolução do indivíduo em seus 

aspectos social, afetivo, cognitivo e motor. A educação é considerada como fator preponderante 

para a constituição do desenvolvimento infantil e, portanto, mantém estreita relação com os 

valores morais e sociais e concepções que norteiam a sociedade (FONSECA, 2008). 

A formação primordialmente desenvolvida em ambiente escolar é promotora de 

significativas experiências ao indivíduo que, por sua vez, possibilitam o avanço destes 

indivíduos nas escalas de suas aquisições cognitivas, motoras, sociais e afetivas, portanto na 

evolução de seu desenvolvimento integral. Segundo Lima (2002), a escola é basicamente 

caracterizada como um ambiente no qual o indivíduo amplia seu repertório de experiências 

assumindo novos patamares de seu desenvolvimento. Este desenvolvimento acontece 

gradualmente como visto anteriormente, e nos anos iniciais de vida, também definidos como 

infância,5 podemos tratar do que denominamos de "desenvolvimento infantil", que neste estudo 

foi observado com direcionamento específico aos anos inicias do Ensino Fundamental. 

Entendemos, a partir da orientação teórica oferecida pelos autores escolhidos (Piaget, Vigotsky 

e Wallon), que a fase do desenvolvimento é uma fase de ampliação da complexidade das 

funções motoras e cognitivas, onde uma pode estar intrinsicamente relacionada à outra no que 

tange ao desenvolvimento infantil. 

Freire (1989), a respeito do desenvolvimento infantil, ressalta que, dentre todos os 

períodos da existência do indivíduo, é na infância que observamos "[...] um período intenso de 

atividades: as fantasias e os movimentos corporais ocupam quase todo o tempo da criança", o 

que nos leva a vislumbrar o movimento como detentor de um papel fundamental no 

desenvolvimento da criança, entendendo este desenvolvimento de forma integral, onde os 

aspectos corporais estão presentes como mediadores do desenvolvimento das funções 

cognitivas e sociais. 

 

 

                                                        
5"[...] criança e infância são concebidos indistintamente. No entanto, [...] a infância está ligada à concepção que 
o adulto tem do período inicial da vida em que vive a criança[...]"( PILLETTI, ROSSATO e ROSSATO, 2014, 
p. 105) 



33 
 

 

1.2. Desenvolvimento Infantil, Psicomotricidade e Educação Física Escolar. 
 

 
 

Como dito anteriormente, para a promoção do desenvolvimento cognitivo as 

experiências motoras vivenciadas pela criança são muito importantes, uma vez que o 

movimento é um meio expressivo de exploração da criança. É por meio deste que a criança 

relaciona e controla o seu meio ambiente. Segundo Balbé, Dias e Souza (2009, p. 3), 

 
 
O movimento se relaciona com o desenvolvimento cognitivo, no sentido de 
que a integração das sensações provenientes de movimentos resulta na 
percepção e toda aprendizagem simbólica posterior depende da organização 
destas percepções em forma de estruturas cognitivas. 

 

 

Após o exposto, podemos afirmar que o movimento é importante na promoção do 

desenvolvimento onde os aspectos constituintes da formação da criança estão intrinsicamente 

imbricados. O movimento constitui um dos primeiros instrumentos de promoção do 

desenvolvimento global: cognitivo, afetivo e psicomotor, possibilitando à criança interagir com 

o ambiente no qual está inserido e estabelecendo funções fundamentais para seu 

desenvolvimento como a comunicação, a expressão e a percepção. No entanto, é importante 

enfatizar que as experiências oportunizadas às crianças devem estar de acordo com suas 

características e necessidades, portanto adequadas ao estágio de desenvolvimento em que se 

encontram (FONSECA, 2010). 

A este respeito e concordando com a explicitação acima, Rodrigues e Freitas (2008, p. 

18) afirmam que 
 
[...] o movimento, como elemento fundamental do desenvolvimento global da 
criança é parte indissociável das manifestações de cultura corporal, não pode 
ser compreendido simplesmente como o deslocamento do corpo por 
consequência de uma série de contrações musculares, e sim por uma definição 
que envolva um sentido mais amplo da motricidade humana. [...] Pelo 
movimento, a criança amplia suas possibilidades expressivas e, pelo uso 
significativo de gestos e posturas corporais, o movimento constitui-se em 
linguagem de ação sobre o meio físico e sobre o ambiente humano. 
 
 

O movimento, esta ação infantil, é apresentado também como uma expressão das 

experiências já adquiridas da criança, o que possibilita uma capacidade de comunicação também 

por meio de seus gestos e movimentos. Apontada como disciplina que se utiliza do corpo e sua 
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capacidade de movimento como promotora do desenvolvimento, a Educação física escolar é 

possuidora de uma fundamental responsabilidade como atividade pedagógica curricular, pois tem 

como objetivo o desenvolvimento do aluno por meio das atividades que envolvem as atividades 

corporais. Sendo assim, é um instrumento capaz de promover o desenvolvimento do sujeito, 

cognitivo, social, afetivo e motor. 

Diante do exposto, podemos considerar o movimento um importante instrumento 

pedagógico para a promoção do desenvolvimento infantil também no ambiente escolar, o que 

nos leva a entender que a educação física, auxiliada pelas orientações teóricas da 

psicomotricidade, pode constituir um campo promissor para a promoção do desenvolvimento 

integral da criança. Entender como a psicomotricidade pode auxiliar a educação física neste 

intento pressupõe um breve conhecimento desta ciência em sua origem e em sua proposição 

teórica. 

De acordo com a definição da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, hoje 

denominada de Associação Brasileira de Psicomotricidade, a concepção de psicomotricidade 

pode ser descrita como: 

 
 
Psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem através 
do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo, 
bem como suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os 
objetos e consigo mesmo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o 
corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas”. (S.B.P.1999, 
disponível em: http://psicomotricidade.com.br/) 
 

           

A relação entre o psiquismo e a motricidade existente na concepção de psicomotricidade 

e indicada na definição acima, é confirmada quando nos deparamos com a observação 

morfológica da palavra psicomotricidade (COSTALLAT,1987). De acordo ainda com esta 

autora, a composição de “psicomotricidade” está organizada em torno dos elementos “psico”, 

que se refere à atividade psíquica, atividade esta que por sua vez possui dois elementos 

integradores: a sócio afetividade e a cognição, e a “motricidade”, que se refere ao componente 

dinâmico do indivíduo, sua funcionalidade, sua realização, seu desenvolvimento e sua 

maturação. A motricidade, ou função motriz, nos remete ao movimento do indivíduo, ao seu 

deslocamento, à sua ação, para a qual se faz necessária uma estrutura “neuro-anátomo-

fisiológica” adequada. Deste modo podemos entender que a Psicomotricidade concebe o corpo 

do indivíduo sob uma perspectiva integrativa e, se propõe a estudar o processo de 
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maturação,considerando o corpo como a fonte das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas 

(FONSECA, 1995). 

Autores que se debruçam na busca do crescimento e evolução do campo conceitual da 

Psicomotricidade como Le Boulch (2008), Wallon (2009), Levin (1997), Fonseca (2009) 

Acouturrier (2007) e La Pierre (1987) ressaltam a interação psiquismo-motricidade, sendo 

considerada como um campo de conhecimento multidisciplinar que investiga as relações e 

influências recíprocas entre a motricidade e o psiquismo. Por meio desta relação é possível 

considerar que, ainda que a base da Psicomotricidade seja compreendida por meio da realização 

motora do indivíduo, esta se constitui uma atividade psíquica consciente. A psicomotricidade 

pode ser considerada como um processo onde há a integração da motricidade elevada ao nível 

do “desejar” e do “querer fazer” (LA PIERRE, 1987). Segundo a ASP (2007)6, a 

“Psicomotricidade, portanto, é um termo empregado para uma concepção de movimento 

organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito cuja ação é resultante 

de sua individualidade, sua linguagem e sua socialização. ”.  

           Neste ambiente, o corpo é situado no esquema geral da linguagem do existir corporal: 

“psicomotricidade é o corpo com seus aspectos anatômicos, neurofisiológicos, mecânicos e 

locomotores, coordenando-se e sincronizando-se no espaço e no tempo, para emitir e receber 

significados e ser significante” (DEFONTAINE, 1980, p 17-18). Consequentemente, a 

Psicomotricidade se nos apresenta como o conjunto de comportamentos “tecno-gestuais”, tanto 

intencionais como involuntários. A função motora está imbricada na função psíquica, uma vez 

que é através do psiquismo que o movimento se converte em gesto, em portador de resposta, 

de intencionalidade e de significação (ACOUTURRIER, 2007). O estudo da gestualidade 

humana tem sua importância em decorrência do contexto em que se manifesta, uma vez que o 

gesto se inscreve na personalidade e serve para revelar sensibilidades desconhecidas, 

evidenciando assim, que o movimento é um grande instrumento de manifestação do psiquismo 

(WALLON, 2008). 

O processo de aprendizagem vivido pela criança inicia-se por meio da exploração do 

ambiente físico, de acordo com a realização de movimentos básicos. Esta exploração possibilita 

à criança a experiência de situações, objetos e pessoas diferenciadas. O que nos leva a refletir 

sobre a importância de se compreender o processo de desenvolvimento em sua totalidade, 

entendendo uma impossibilidade de dissociação entre os aspectos motor, socioafetivo e 

                                                        
6 disponível em: http://psicomotricidade.com.br/) 
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cognitivo. O desenvolvimento não harmônico em qualquer característica do aspecto psicomotor 

pode incorrer em uma disfunção para a aprendizagem acadêmica eficiente, ou até mesmo para 

funções de hábitos diários. Entendendo deste modo a importância da exposição da criança ao 

movimento e um movimento fundamentalmente estruturado com vistas ao seu 

desenvolvimento, respeitando sua individualidade e demandas específicas. É essencial 

vislumbrar o movimento como mecanismo de desenvolvimento integral, onde os aspectos 

formadores do indivíduo são evocados contínua e simultaneamente. Sendo assim: 
 
A psicomotricidade enfoca o movimento com o meio, tornando-se um suporte 
para auxiliar a criança a adquirir o conhecimento do mundo que a rodeia. 
“Através de seu corpo, de suas percepções e sensações, da manipulação de 
objetos, dá à criança a oportunidade de descobrir, criar e aprimorar 
conhecimentos que muitas vezes ficam escondidos, e que não são 
desenvolvidos dentro da sala de aula” (FERRONATTO, 2006, p. 95). 
 

 

A forma de interação criança-movimento proposta pela Psicomotricidade tem 

fundamentação no aspecto exploratório e prazeroso da realização, ou seja promove um 

movimento com intencionalidade, criatividade, espontaneidade, permitindo com que a criança 

possa ser estimulada nas suas descobertas. 
 

         A evolução conceitual e prática da Psicomotricidade aconteceu de uma forma gradativa, 

tendo seu início na década de 50. Um momento importante na história da Psicomotricidade foi 

a realização do I Congresso Brasileiro de Psicomotricidade em 1982, constituindo o marco 

fundamental para a determinação da Psicomotricidade como ciência e a fundação de um órgão 

nacional representativo da Psicomotricidade – a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade 

(Anais II CBTP, UFMG/ corpo Integrado BH - MG, 1984). 

          Ao longo deste percurso, a prática da Psicomotricidade se fez representar em diversas 

áreas, compondo uma atuação profissional presente na educação, na terapia e na reabilitação. 

Uma vez que o âmbito educacional constitui o lócus de observação deste estudo, nos deteremos 

a compreensão da prática psicomotora em sua vertente educacional. A Educação Psicomotora, 

portanto, é definida como uma das áreas especificas de atuação da Psicomotricidade sendo 

considerada um processo preventivo, ou seja, tendo por finalidade a promoção do 

desenvolvimento harmônico do indivíduo, respeitando o princípio de uma visão integrada da 

criança, organizando seus objetivos na promoção do desenvolvimento físico, mental e afetivo 

(LE BOULCH, 2009). Inserindo a psicomotricidade no ambiente da educação física, tivemos a 
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oportunidade de contar com a contribuição de autores importantes e responsáveis por deixar 

marcos fundamentais na prática deste campo de conhecimento. 

A educação psicomotora habitualmente é desenvolvida em instituições educacionais, 

onde é estruturada a partir da organização de atividades como jogos e atividades lúdicas que 

valorizam a espontaneidade, expressividade e criatividade. Tais atividades são destinadas a 

estimular o desenvolvimento das habilidades e competências da criança, necessárias para 

aprendizagens acadêmicas futuras. Esta abordagem busca desenvolver na criança uma melhor 

organização espacial e temporal, do equilíbrio, da lateralidade, da coordenação, motricidade 

fina, conhecimento e integração corporal. No entanto, não podemos deixar de observar que o 

desenvolvimento da organização motora da criança, sob a perspectiva psicomotora, respeita a 

integração contínua e dinâmica entre os seus aspectos sócio afetivos e cognitivos (LE 

BOULCH, 2009). 

O médico Jean Le Boulch, incomodado “[...] com o modelo de Educação Física 

estabelecida, caracterizado por "ginástica construtivas", analítico, sistemático e "exercícios 

naturais" de jogos e dança para as meninas, opções que dividiram o conteúdo enquanto ele 

estava interessado na unidade da Educação Física [...] (LE BOULCH, 2009, p. 138), propõe 

uma teoria educativa cuja concepção se organiza em torno de uma ciência do movimento, 

denominada Psicocinética (Educação pelo movimento). Por volta dos anos 50, iniciou pesquisas 

com o intuito de esclarecer e desenvolver as bases científicas da educação física. Em sua 

proposta, o movimento é considerado como uma manifestação significante da conduta do 

homem, onde a conduta é compreendida como o corpo em movimento na relação com o 

ambiente no qual está inserido, sendo este movimento carregado de significado e 

intencionalidade (LE BOULCH, 2009), e ainda “[...] onde o movimento é sinônimo de vida e 

os fundamentos da prática baseiam-se nas ciências biológicas e sociais, criando um novo 

sistema interdisciplinar aplicado ao desenvolvimento e aprendizagem motora.” (LE BOULCH, 

1987, p. 140). 

A concepção de Le Boulch critica os métodos utilizados pela Educação Física e pela 

ginástica neste período, por organizarem seus princípios no “dualismo cartesiano”. Propõe 

então sua teoria, cuja proposta se baseia na utilização do movimento como meio de educação 

que promove o desenvolvimento global da criança. Organiza sua proposta em torno da 

promoção do desenvolvimento e da melhor adequação da criança ao meio, possibilitando o 

desenvolvimento das habilidades fundamentais do indivíduo, por meio dos jogos recreativos, 

jogos espontâneos e de livre expressão.  



38 
 

 

Le Boulch (1982) constrói sua teoria organizando uma prática cujo objetivo principal é 

a prática corporal com vistas ao desenvolvimento da qualidade de vida e o desenvolvimento 

integral do indivíduo, organizando-a em torno de elementos estruturados da Educação Física e 

da Psicomotricidade como o jogo, o esporte (esporte como jogo, centrado no prazer de sua 

prática) e a dança, tecendo ainda significativas considerações sobre os jogos simbólico e 

expressivo. A Teoria Psicocinética – Educação Pelo Movimento tem como princípios gerais o 

desenvolvimento do domínio da coordenação dinâmica geral, do equilíbrio, da lateralidade, da 

consciência corporal, educação da imagem corporal e orientação e organização do espaço. Le 

Boulch (1987) considera a Psicomotricidade uma ciência que promove avanços no 

desenvolvimento dos aspectos cognitivo, social, afetivo e motor da criança, uma vez que 

possibilita a experiência por meio do corpo em movimento na interação com o mundo que o 

cerca, com os indivíduos com quem interage e por meio das relações afetivas e emocionais que 

estabelece. 

Le Bouch (1987) afirma que a Educação Psicomotora propicia o desenvolvimento de 

uma proposta de Educação Física nas escolas compreendendo o desenvolvimento infantil a 

partir da realização de práticas corporais, cujo objetivo primordial é o desenvolvimento 

psicomotor da criança, entendendo que a realização motora pode organizar as funções psíquicas 

e emocionais com vistas à aprendizagem acadêmica. 

           
 
A Educação Psicomotora concerne uma formação de base indispensável a toda 
criança, quer seja normal ou com problema. Responde a uma dupla finalidade: 
assegurar o desenvolvimento funcional tendo em conta possibilidade da 
criança e ajudar sua afetividade a expandir-se através do intercâmbio com 
ambiente humano (LE BOUCH, 1992 p. 15). 
 
 

A prática de um programa de Educação Psicomotora desenvolve fundamentalmente, em 

seu praticante, um processo que, segundo Fonseca (2009), é denominado de aquisição da noção 

de corpo, sendo o elemento essencial para a estruturação do desenvolvimento infantil. A 

aquisição da noção de corpo se dá através da construção do esquema e da imagem corporal, e 

é o alicerce da estrutura psicomotora. É a partir do conhecimento do corpo em relação às suas 

partes, à sua espacialidade, à sua temporalidade e às suas potencialidades que o indivíduo se 

torna capaz de realizar com plenitude sua motricidade, sua ação no mundo. 

            Conforme Lá Pierre e Aucouturrier (1984, p.1) “[...] o objetivo da prática psicomotora 

é oferecer ao indivíduo a possibilidade de alcançar um desenvolvimento harmônico no que se 



39 
 

 

refere à integração de seus aspectos físicos, sócio emocional e cognitivo”. O elemento utilizado 

para que este desenvolvimento seja alcançado é a estimulação sensorial que, por sua vez, é 

provocada por instrumentos utilizados na prática psicomotora como – principalmente - os 

movimentos e as manipulações. 

           A criança, no decorrer de sua ação e interação com o meio ambiente, potencializa sua 

capacidade de apreensão do mundo, pois utiliza, de forma cada vez mais complexa, seus 

receptores, permitindo que a sensação original transforme-se, através do sistema nervoso, em 

informação significante (VAYER e TOULOUSE, 1985).  

A estimulação sensorial tratada na prática psicomotora compreende toda e qualquer 

informação que possa ser oferecida ao corpo, captada pelos receptores e processada pelas 

estruturas do sistema nervoso responsáveis pela integração destas informações. No que se refere 

à experimentação corporal, portanto ao movimento humano, Le Boulch (1987, p.44) cita que o 

sistema nervoso preenche algumas funções, sendo uma delas a de “analisar, filtrar e integrar as 

aferências sensoriais para construir uma representação do mundo exterior adaptada às atuações 

específicas do animal”. 

         Segundo Fonseca (2007), a integração das informações sensoriais realizada pelo sistema 

nervoso é decorrente de um processamento destas informações que são recebidas pelos sensores 

e associadas às informações preexistentes, construídas e armazenadas a partir de experiências 

anteriores. E então é gerado um novo padrão de resposta, um aprimoramento da resposta 

anteriormente alcançada. É acrescida ao corpo uma nova possibilidade de reação e ação no 

ambiente. Como afirmam Vayer e Toulouse (1985, p.85) “para interpretar a informação e 

traduzi-la em diretivas de ação, o Sistema Nervoso Central, depois de codificar e filtrar as 

mensagens sensoriais (só passa o que é significativo) deve compará-la com a informação já 

existente, já registrada e conservada em suas próprias estruturas”. 

          O corpo age, ou seja, o corpo oferece realizações de acordo com o que ele recebe do meio 

no qual está inserido (FONSECA, 2007). Portanto, sem o processo de integração sensorial o 

corpo estará incapacitado de realizar respostas, de reagir ao ambiente. Segundo Relvas (2014), 

a relevância dada ao sistema somatosensorial7 está na importância que possui para a captação 

das informações através de seus receptores, para a construção do esquema corporal, por 

conseguinte, para a construção do conhecimento do corpo e de suas partes. As informações 

                                                        
7 O sistema somatossensorial é o sistema sensorial que responde a muitos diferentes tipos de estímulos, agrupados 
em quatro categorias: toque, temperatura, posição do corpo e dor e difere de outros sistemas sensoriais porque seus 
receptores estão espalhados pelo corpo e não estão concentrados em locais especializados do corpo humano ( 
JENSEN, 2002). 
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sensoriais referidas, denominadas de aferências, são captadas por receptores sensoriais 

específicos. São eles: somatosensores, sistema vestibular e órgãos dos sentidos (audição, visão 

e tato). Segundo afirma Rowell e Shepherd (1996, p.) “Os somatosensores, como estão 

distribuídos pelo corpo, são essenciais na determinação da configuração dos segmentos 

corporais”. Estes fornecem continuamente informações sobre a orientação do corpo. 

            E é a partir destas informações que a estrutura neurológica faz uso de sua capacidade de 

reorganizar-se. Lundy-Ekman (1998, p.48) pontua que “no encéfalo adulto, as áreas corticais 

rotineiramente ajustam o modo como processam informação, conservando novas funções”. E 

ainda que “os mapas das áreas funcionais do córtex cerebral são produzidos pelo registro da 

atividade neuronal, em resposta à estimulação sensorial durante as contrações musculares 

ativas”. O conhecimento do corpo, que é alcançado através das informações recebidas nos 

momentos de experimentação desses, é uma síntese do processo de integração sensorial 

realizada pelo sistema nervoso. 

   No entender de Coast (1978, p.19,20), o conceito de esquema corporal decorreu, 

inicialmente, de estudos da Medicina a respeito do córtex cerebral, e Bornier (1933) foi o 

primeiro estudioso a fazer referências a uma representação topográfica do corpo.  

O estudo do esquema do corpo seguiu uma evolução bastante significativa e de 

importância fundamental para o aprimoramento da compreensão do conceito de indivíduo sob 

o olhar psicomotor.  Dando sequência a esta evolução, foi introduzida por Head (Coast, 1978) 

a concepção de “esquema postural”, definida como uma realidade essencialmente plástica que 

se encontra em construção contínua, sofrendo influências permanentes das aferências 

interoceptivas e exteroceptivas. Observamos então que a construção da noção do corpo é de 

fundamental importância para a realização da prática psicomotora eficaz, pois a estrutura do 

esquema corporal e, posteriormente, da imagem corporal, são condições para que o 

desenvolvimento psicomotor ocorra com sucesso. 

Segundo Thompson (2011), o desenvolvimento psicomotor é um processo de 

maturação e crescimento associado à ampliação da complexidade emocional e cognitiva que 

ocorre de forma natural e gradativa, sofrendo e interferência de fatores externos e internos. Os 

fatores externos que interferem no processo de desenvolvimento psicomotor são aqueles 

relacionados às interferências do “outro” e do meio. Os fatores de ordem interna são os que se 

relacionam com as necessidades afetivas, fisiológicas e intencionais do indivíduo. O processo 

global do desenvolvimento psicomotor é composto de elementos pertencentes às instâncias da 

formação do indivíduo como os elementos de formação estrutural (neuroanatômicos/físicos), 

sócio afetivo (relacionais/simbólicos) e cognitivo (conceituais). O desenvolvimento 
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psicomotor, portanto, compreende o processo maturacional da estrutura anátomo-neurológica 

e psíquica da criança, desde o seu primeiro movimento reflexo, passando pelos movimentos 

simples, pelos gestos até os movimentos mais complexos e intencionais. “A Psicomotricidade 

é hoje concebida como a integração superior da motricidade, produto inteligível entre a criança 

e o meio, instrumento privilegiado através do qual a consciência se forma e se materializa” 

(FONSECA, 1995, p.12). 

           Segundo Thompson (2000, p.48), 

  
 
Os diferentes processos que integram o desenvolvimento psicomotor não são 
fenômenos separáveis, e, por isso, a maturação neurológica, o desenvolvimento do 
esquema e da imagem corporal, os processos de lateralização, as coordenações, o 
equilíbrio, o ritmo, e, até mesmo, o desenvolvimento cognitivo e da linguagem 
devem ser abordados em seu conjunto.  

 

Deste modo podemos afirmar que a psicomotricidade possibilita a vivência do corpo 

traduzindo o movimento como uma expressão da existência do sujeito e visando o 

conhecimento e o domínio do seu próprio corpo. A consciência central do corpo se fortalece e 

se constitui como a base sustentável da consciência simbólica (OLIVEIRA, 2007). A proposta 

que a Psicomotricidade oferece permite a ação em conjunto com outras ciências e teorias de 

maneira que possibilita a melhoria do ensino, da saúde e da qualidade de vida. 

Diante da possibilidade do desenvolvimento infantil proposto na Psicomotricidade em 

sua versão educacional, torna-se necessária a presença deste conhecimento nas aulas de 

Educação Física em decorrência de sua proposição do desenvolvimento das estruturas 

cognitivas fundamentais para a aprendizagem escolar, e da evidência de que a Educação Física 

Escolar é a disciplina curricular que tem como proposta o desenvolvimento integral do aluno 

por meio de atividades corporais. Tem ainda sua justificativa pedagógica garantida em sua 

especificidade, ao ser constituída de uma teoria e uma prática, que envolve a cultura do 

movimento humano, expressa nos jogos e brincadeiras, lutas, danças, esportes e ginásticas. 

Desempenha um papel atuante na corporeidade e no desenvolvimento motor das crianças, 

desenvolvendo habilidades e competências nas dimensões afetivas, sociais e cognitivas. 

A Psicomotricidade contribui conceitualmente para a Educação Física na estruturação 

de uma proposta com vistas à promoção do desenvolvimento integral do aluno por meio das 

ações corporais. E principalmente, por meio das ações lúdicas, que segundo a Teoria do 

desenvolvimento do Ciclo Vital, promovem a formação, ampliação e preservação da mente 

consciente. O que se aprende brincando repercute no comportamento, inteligência e memória. 
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“Situações que favoreçam a motivação e a emergência de comportamentos espontâneos, 

prazerosos e interativos contribuem para fortalecer o processo de autorregulação mental.” 

(Damásio, 2003, p.72). 

 De acordo com o que foi exposto, faz sentido a inserção da Psicomotricidade neste 

segmento educacional de modo integrado à proposta pedagógica da escola e à disciplina de 

Educação Física, e em proposição à ampliação das experiências para a aprendizagem e para o 

desenvolvimento integral do aluno. 
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CAPÍTULO II: EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. 
 

 

2.1.Educação Física Escolar: Histórico no Brasil. 

 

 

A Educação Física constitui-se como uma prática educativa que visa promover o 

desenvolvimento do indivíduo por meio do movimento corporal em sua diversidade expressiva, 

uma vez que busca oferecer um conjunto de práticas, atividades e ferramentas 

fundamentalmente importantes ao desenvolvimento infantil (BRACHT, 2010; DAOLIO, 1996; 

DE MARCO, 2013). Tal prática proporciona às crianças  

 

 
[...] uma diversidade de experiências através de situações nas quais elas 
possam criar, inventar, descobrir movimentos novos, reelaborar conceitos e 
ideias sobre o movimento e suas ações. Além disso, é um espaço para que, 
através de situações de experiências – com o corpo, com materiais e de 
interação social – as crianças descubram os próprios limites, enfrentem 
desafios, conheçam e valorizem o próprio corpo, relacionem-se com outras 
pessoas, percebam a origem do movimento, expressem sentimentos, 
utilizando a linguagem corporal, localizem-se no espaço, entre outras 
situações voltadas ao desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e 
afetivas, numa atuação consciente e crítica. (BASEI, 2008, p.1) 
 

  

Cabe ressaltar que os autores mencionados sugerem que o papel da Educação Física, 

sob esta perspectiva e nas instituições educacionais para crianças não é recente. No entanto 

apenas recentemente, a partir da publicação da LDB de 1996 (BRASIL, 1997) que se pôde 

perceber uma intenção de estabelecer relação entre a Educação Física e as séries iniciais da 

educação básica.  

A Educação Física, no início de seu percurso histórico, era concebida como um 

instrumento de preparação do corpo, aproximando-se recentemente de uma concepção 

promotora de formação psicomotora e sociocultural. A transição sofrida pela Educação Física 

praticada nas instituições escolares envolve uma extensa trajetória de reflexões, debates, 

reconstruções e ressignificações a respeito de sua atuação bem como de suas características. No 

âmbito escolar, esta disciplina vem assumindo sistematização e práticas que expressam maior 

apropriação do corpo e efetivação de suas responsabilidades, interferindo desta maneira nas 

representações diversificadas no que se refere a sua função como componente curricular, função 
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esta vinculada a um caráter formativo. As transformações ocorridas na prática da Educação 

Física escolar passaram por momentos diversos, que são de conhecimento amplo como, 

inicialmente a influência médica e militar onde o objetivo era a garantia de corpos saudáveis, 

fortes e resistentes para que estes indivíduos pudessem lutar nas guerras, assim como a 

manutenção de corpos saudáveis e higiênicos. 

  O primeiro registro oficial da definição da Educação Física como componente curricular 

obrigatório foi na década de 90 com a promulgação  da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN – Lei nº 9.394/1996), que buscava garantir o reconhecimento desta 

disciplina no ambiente escolar, assumindo um papel formativo e informativo no que se refere 

ao processo educativo. O documento ainda ressalta a necessidade desta disciplina estar 

integrada à proposta pedagógica da escola, respeitando as características específicas das 

diferentes faixas etárias e populações. 

Atualmente, segundo as orientações dos PCNs (BRASIL, 2000), a Educação Física tem 

como proposta o desenvolvimento dos indivíduos baseando-se na cultura corporal do 

movimento, conteúdo que deve ser proposto com o intuito de oportunizar aos indivíduos a 

experimentação do movimento com respeito à sua inserção cultural. A escola é a instituição 

social cujo papel é a promoção de hábitos e atitudes que contribuam para um desenvolvimento 

pessoal e social harmonioso e está comprometida com a solidariedade, cooperação, tolerância, 

inclusão e o respeito mútuo. Tais aspectos são essenciais na formação da criança e como 

componente curricular, a Educação Física também é responsável por tais princípios.  

No entanto, o aparecimento de diferentes propostas de ensino da Educação Física 

Escolar, em maior expressão e em acompanhamento às mudanças educacionais, começou a 

partir da década de 80. Por volta da metade dos anos 80, a educação física passou por um 

período de debates, reflexões e (re) definições no que se refere a seus conceitos, sua 

epistemologia e sua proposta pedagógica. Tal período promoveu inúmeras pesquisas 

(SILVEIRA; PINTO, 2001; BETTI; ZULIANI, 2002; COSTA; OLIVEIRA, 2002; ROSÁRIO; 

DARIDO, 2005; BARBOSARINALDI; LARA; OLIVEIRA, 2009; PALMA; OLIVEIRA; 

PALMA, 2010) cujo foco era sistematizar a prática desta disciplina nas escolas bem como 

estruturar os conhecimentos da área, pontuando o reconhecimento da importância desta 

sistematização para a valorização da educação física na sociedade.  

O surgimento de tais propostas ocorreu como consequência da absorção maior dos 

conhecimentos científicos oriundos das áreas das Ciências Humanas, por parte dos 

pesquisadores da educação física. O que gerou como consequência a construção um campo de 

conhecimento específico da Educação Física escolar até então ainda inconsistente, rompendo 
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ainda com modelos de prática anteriormente adotados, como o mecanicista. Existe a 

constatação, por meio de publicações da área, de que a formação acadêmica que sustenta a 

orientação profissional dos professores de educação física até aproximadamente os anos 70 

baseia-se fundamentalmente em um currículo constituído de pressupostos tradicionais, que 

ressalta a prática esportiva, desempenho, competição e a apropriação de técnicas esportivas 

segundo as regras oficiais de modalidades olímpicas como primordial para a realização da 

prática (DARIDO e SANCHEZ NETO, 2008). 

Inicialmente, a teoria que ocupou este cenário de transformação foi denominada de 

Psicocinética, cujo percursor foi o francês, educador físico, médico e psicólogo Jean Le Boulch, 

com propostas pedagógicas para as séries iniciais do Ensino Fundamental, antigo Primário. 

Segundo ainda os autores acima (DARIDO e SANCHEZ NETO, 2008), a formação dos 

professores de Educação Física, neste momento, começa a apropriar-se de conhecimentos 

fundamentais para a estruturação das propostas pedagógicas oferecidas nas aulas de Educação 

Física, como objetivo de promover uma formação integral do aluno, o autoconhecimento 

corporal como elemento de favorecimento à aprendizagem, desenvolvimento da criatividade, 

comunicação social, cidadania, valores sociais e culturais e cooperação.  A partir deste 

movimento, os currículos dos cursos de formação dos professores de Educação Física passam 

a assumir uma característica mais científica. Azevedo e Shigunov (2000) descrevem que, neste 

período, por volta dos anos 90, iniciou-se um movimento de renovação teórico-prática das 

propostas pedagógicas da Educação Física, passaram a ser definidas com o objetivo de 

estruturar o campo de conhecimentos específicos da Educação Física Escolar. Os principais 

idealizadores dessas propostas foram: Mauro Betti em 1991, Fabio Broto em 1995, Coletivo de 

Autores em 1993, João Batista Freire em 1989, Dartagnan Pinto Guedes em 1999 e 2006, 

Eleonor Kunz em 2001, Jean Le Boulch em 1983, Go Tani e colaboradores em 1988.  

As novas propostas pedagógicas sugerem estratégias diversificadas e inovadoras 

propondo uma Educação Física Escolar com ênfase na formação integral do aluno, ressaltando 

conhecimentos historicamente construídos e científicos. Segundo Darido (2003) as propostas 

pedagógicas constituem abordagens educacionais que se organizam em: Abordagem 

Desenvolvimentista, Abordagem Construtivista – Interacionista, Abordagem Critico-

Superadora, Abordagem Sistêmica, Abordagem da Psicomotricidade, Abordagem Critico 

Emancipatória, Abordagem Cultural, Abordagem dos Jogos Cooperativos, Abordagem da 

Saúde Renovada, Abordagem dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Destacando-se a 

Desenvolvimentista (TANI et al, 1988), a Construtivista (FREIRE, 1987), a Crítico-Superadora 
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(COLETIVO DE AUTORES, 1992) e a Educação Motora (DE MARCO et al, 1995), segundo 

Maldonado e Limongelli (2014). 

No entanto, há o conhecimento de que tais abordagens pedagógicas não estão presentes 

na prática da Educação Física nas escolas e, do mesmo modo, ausentes de seus planejamentos, 

há identificada uma prática que sofre forte influência do movimento de esportivização (SILVA, 

FERNANDES, DEBIEN, CANTANHEDE, 2010). De algum modo os professores ainda 

apresentam despreocupação, inconsistência ou ainda superficialidade em programar mudanças 

baseadas nas novas tendências pedagógicas (BRACHT, 1999). Segundo Maldonado e 

Limongelli (2014), a realidade apresentada nas aulas de Educação Física pode estar baseada na 

característica da formação destes professores, baseada em teorias que valorizam a proposta 

tecnicista, higienista e esportivista, ignorando os avanços científicos, conforme enfatizado na 

afirmação de Maldonado e Limongelli (2014, p. 27): 

 

 
Vemos o profissional de Educação Física Escolar atuante nas escolas, refém 
de uma cultura esportivista, não entendendo a Educação Física como uma 
disciplina que atende ao desenvolvimento completo do indivíduo, tanto motor, 
como cognitivo e afetivo-social. O professor de Educação Física Escolar 
parece ainda enfatizar o conteúdo procedimental acima do conceitual e do 
atitudinal, independente do nível escolar em que esteja sendo ministrada a 
aula, embora reconheçamos que para cada idade e fase de desenvolvimento, 
deva sobressair um dos tipos de conteúdo, [...] Infelizmente, esta atitude está 
repetindo-se nos profissionais recém-formados, que tiveram contato direto na 
sua formação acadêmica com as mais recentes abordagens metodológicas da 
Educação Física, e mesmo assim repetem procedimentos ultrapassados. 
 
 

 

Esse fato pode ser compreendido como consequência de uma característica específica 

desta prática, que é a facilidade de aplicação dos conteúdos procedimentais oferecidos por esta 

disciplina, ou seja, a organização das estratégias e atividades associada ao aprendizado das 

técnicas esportivas no intuito de preparar as crianças para a possibilidade de serem futuros 

atletas em detrimento à sua necessidade de exploração de suas potencialidades com vistas ao 

seu desenvolvimento integral (MALDONADO e LIMONGELLI, 2014). Pensar nas questões 

que envolvem a prática da Educação Física escolar é uma tarefa intrigante uma vez que evoca 

reflexões a respeito de sua função: inserir os sujeitos no universo da cultura corporal de 

movimento de forma consciente, reflexiva, significativa e responsável.  

Embora o conhecimento científico já existente comprove a valorização da Educação 

Física Escolar como disciplina curricular obrigatória responsável pelo desenvolvimento do 
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aluno e em igualdade de condições às demais disciplinas, ainda não é perceptível a 

comprovação desta valorização na prática. A valorização de que estamos falando pode basear-

se, em grande parte, na contínua atualização do professor de educação física em relação aos 

conhecimentos produzidos na área, assim como na aplicação dos conhecimentos novos 

adquiridos em sua prática de forma efetiva. Os questionamentos surgiram das inúmeras 

tentativas de organização curricular da disciplina em questão e o efetivo reconhecimento desta 

como formadora são levantados por diversos autores, como, Palma, Oliveira e Palma (2010), 

Feitosa et al. (2011), Barroso e Darido (2009), entre outros. Estes autores indicam que as 

questões relacionadas à legitimidade da educação física como componente pedagógico estão 

relacionadas à ausência de coerência dos conteúdos elencados decorrente de uma falta de 

organização curricular. Com isso é importante destacar a necessidade de elaboração de estudos 

que promovam a estruturação do currículo em questão com fins ao desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

2.2.  As aulas de Educação Física 
 
 

De acordo com o já exposto anteriormente, podemos indicar a prática da Educação 

Física nas escolas como uma proposta pedagógica que se propõe promover o desenvolvimento 

da criança em sua formação integral, e segundo Jardim, Pizani, Teixeira, Rinaldi, (2014), em 

se tratando da Educação Infantil e séries iniciais da Educação Básica, é importante oportunizar 

à criança vivência dos movimentos corporais em suas multiplicidades, visto que o corpo é 

elemento essencial para a criança constituir-se como ser social. Tal especificidade se dá em 

função do movimento carregar um componente expressivo e comunicativo de significados 

inerentes ao contexto histórico e cultural ao qual a criança pertence. 

Neste sentido, o estudo da ação humana, entendida como um modo de interferência na 

realidade e inserida no ambiente de conhecimento da Educação Física, torna-se relevante na 

medida em que traduz o conceito de integração dos aspectos formadores do indivíduo, sendo 

eles elementos do aspecto motor, social e cognitivo. A Educação Física, deste modo, se 

configura como uma disciplina que traz a compreensão do homem como um agente 

transformador promovendo, através dos seus movimentos, suas ações, sua expressão corporal, 

sua cultura e de sua consciência corporal, transformações no ambiente e na sociedade (LE 

BOULCH, 2009). 
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Segundo Fonseca (2009), o desenvolvimento motor está intrinsecamente relacionado ao 

desenvolvimento cognitivo e sócio afetivo, portanto podemos afirmar que é por meio da 

experimentação que a criança realiza, utilizando seu movimento corporal, na interação com o 

ambiente que a cerca, que esta adquire novos conhecimentos, constituindo dessa forma seu 

processo de aprendizagem. É o seu arcabouço motor a ferramenta fundamental para a 

estruturação de seu desenvolvimento, sem que possamos dissociá-lo dos demais aspectos do 

desenvolvimento. Segundo Luczuk (2002, p.8), 

 

O não desenvolvimento de aspectos como equilíbrio, ritmo, coordenação 
motora, esquema corporal, noção espacial, dentre outros - aspectos esses 
desenvolvidos geralmente na Educação Infantil e nas séries iniciais - pode 
acarretar inúmeros prejuízos na vida futura de qualquer ser humano, indo além 
do campo educacional, adentrando inclusive na sua relação com o mundo do 
trabalho.  

 

A este respeito, Luczuk (2002) orienta que a educação física se propõe a desenvolver 

aluno em áreas essenciais de sua constituição como sujeito como: a aquisição de autonomia, a 

consciência e organização adequada das emoções, a compreensão dos limites, o 

desenvolvimento da criatividade, o aprimoramento das características cognitivas como atenção, 

percepção, discriminação auditiva, raciocínio logico, concentração, e também o 

desenvolvimento dos elementos relacionados à realização motora como coordenação motora, 

organização espacial, equilíbrio, lateralidade, equilíbrio, ritmo, controle segmentar e noção do 

corpo. As atividades proporcionadas pela Educação Física envolvem realizações inseridas em 

jogos corporais, jogos esportivos, jogos cognitivos, brincadeiras, atividades corporais, 

atividades esportivas entre outros. Cabe ressaltar que os elementos e forma elencados, portanto 

os conteúdos e metodologia, segundo (LINCZUK, 2002, p.8): 

 

O conteúdo esportivo, apesar de introduzido na escola com objetivos 
ideológicos, se bem trabalhado com coerência, competência e alguns cuidados 
com a competitividade e a seletividade, pode desenvolver capacidades e 
habilidades motoras; condicionamento físico-orgânico; capacidade de 
raciocínio; formação de valores e comportamentos, que reforçam a moral; a 
sociabilização; tomadas de decisão; auto superação, perda da timidez; 
motivação e auto realização.  As lutas, a dança e o folclore também possuem 
enorme valor na formação do aluno crítico, no sentido do desenvolvimento da 
expressão corporal; do conhecimento histórico das atividades culturais e 
folclóricas; da criatividade; do ritmo corporal; dos movimentos naturais; dos 
aspectos afetivos (sensibilidade); harmonia e equilíbrio psicológico.  
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A educação física possui elementos em sua organização conceitual essenciais para o 

desenvolvimento infantil, pois, como visto anteriormente, sua pratica permite a oferta de 

atividades que estão de acordo com as necessidades físicas, sociais, afetivas e cognitivas de 

desenvolvimento da criança. Segundo Wallon (2008), a criança se desenvolve por meio de sua 

interação com o ambiente no qual está inserido, por meio essencialmente de sua ação corporal, 

portanto de seu movimento. Desta forma, o movimento pode ser considerado como uma das 

formas de expressão da criança. Sendo a Educação Física a disciplina que se destina a promoção 

do desenvolvimento da criança se utilizando do movimento corporal como principal 

instrumento de sua prática, podemos enfatizar a relevância da existência desta disciplina na 

Educação Básica.  

 

 
Desse modo, a Educação Física se apresenta como um componente curricular 
singular, sendo a única que promove diretamente as várias linguagens do 
movimento humano e promove a saúde por meio do ensino de estilo de vida 
ativo e saudável, além de desenvolver os aspectos motores, cognitivos, 
afetivos e sociais. As referências sociais e culturais da Educação Física já 
estão presentes nos hábitos, valores, práticas, no lazer e nas tradições das 
sociedades modernas, constituindo-se numa representação social das 
atividades físicas e esportivas. Portanto, deve compor, desde cedo, o currículo 
escolar, de modo a refletir a cultura social em que está inserida. (OLIVEIRA, 
SARTORI e LAURINDO, 2014, P. 18). 
 

 

As atividades desenvolvidas no âmbito da educação física escolar habitualmente, estão 

inseridas em um ambiente lúdico, em sua expressão mais relevante que é o brincar e conforme 

Damásio (2003, p.42) “[...] as atividades lúdicas geram normalmente prazer, e podem ser 

consideradas como tendo um papel fundamental na formação, preservação e reabilitação das 

redes neurais durante todo o ciclo vital. A ação de brincar, por sua motivação intrínseca, envolve 

o corpo e a mente na ação e, portanto, favorece a construção e a ativação das imagens mentais” 

“É a ação do corpo que possibilita a internalização das imagens, dos objetos, das pessoas e dos 

lugares, captando suas formas, cores e movimentos, assim como suas configurações.” “As 

experiências motoras da criança são decisivas na elaboração progressiva das estruturas que dão 

origem às formas superiores de raciocínio” (THOMPSON, 2011, p. 151). 

Retomando a abordagem Piagetiana, “[...] a construção das imagens mentais obedece à 

curva evolutiva que se inicia no corpo, por meio dos esquemas sensório-motores” (DAMÁSIO, 
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2005, P. 23), o que nos remete à prática da educação física escolar pois em suas propostas 

conceituais e normativas, indicam o movimento como  instrumento fundamental na elaboração 

de suas estratégias. Deste modo apresentamos suscintamente a estrutura conceitual de base que 

organiza a prática da Psicomotricidade como suporte da promoção do desenvolvimento integral 

do aluno no ambiente da educação física escolar. 

 

 

2.3 Estudos de Educação Física e desenvolvimento. 

 

 

Em revisão bibliográfica a periódicos da área de Educação Física, Educação e 

Desenvolvimento Infantil, bibliotecas digitais das universidades UNESP, UFRGS, UFRJ, 

UERJ, UFMG, USP, UFSC, bases de dados Scielo Brasil e Bireme e demais publicações, com 

o intuito de identificar a realização de estudos dedicados à compreensão da prática da educação 

física nas escolas diretamente relacionados ao desenvolvimento infantil, foram identificados 

estudos de significativa relevância para contribuição com nossa pesquisa, cujos temas mantém 

uma relação próxima ao objeto de estudo intencionado neste estudo.  

Ferraz e Flores (2004) realizaram um estudo cujo tema foi: “Educação Física na 

Educação Infantil: influência de um programa na aprendizagem e desenvolvimento de 

conteúdos conceituais e procedimentais”. A pesquisa realizada por estes autores teve como 

objetivo a constatação do impacto causado por um programa de atividades sistematizadas no 

desenvolvimento de crianças de Educação Infantil, sendo o programa elaborado com conteúdos 

voltados para a aquisição e ou melhora de desempenho de habilidades motoras básicas, 

conhecimento das partes do corpo e noções de educação física. Foram selecionados dois grupos 

de crianças de quatro anos, um destes receberia o programa de atividades elaborado e o outro 

grupo não. Foram aplicados testes para a observação dos resultados deste em comparação ao 

grupo controle, anteriormente e após um período de aplicação do programa de atividades para 

o grupo experimental. 

 De acordo com os dados obtidos os autores concluíram que um programa de aulas de 

educação física bem elaborado, aplicado de forma regular, em período de tempo adequado 

respeitando a oferta de conteúdos nas dimensões procedimental ,conceitual e atitudinal pode 

vir a interferir positivamente no ganho e melhora de desempenho nas habilidades motoras 

básicas e conhecimento do corpo. Foi observada ainda por estes autores a necessidade de 

também promover aprendizagens que permitam à criança a compreender suas competências 
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motoras possibilitando seu aperfeiçoamento. Tais aprendizagens podem ser proporcionadas por 

meio de conhecimentos perceptomotores e conceituais, que permitam uma prática posterior 

diferenciada. Diante de tis considerações, os autores indicam a necessidade de estudos que 

analisem a ação pedagógica dos professores com vistas à promoção de uma construção de base 

motora por meio de experiências de movimentos variados, para que as crianças possam fazer 

uso qualitativo da cultura de movimentos identificando, principalmente que mais importante do 

que saber o quê ensinar é saber como ensinar. 

Medina e Marques (2010) realizaram uma pesquisa cujo objetivo foi identificar em 

escolares com dificuldades de aprendizagem algum comprometimento motor, ou ainda 

relacionado ao desenvolvimento dos componentes da motricidade.  A hipótese gerada foi a de 

que dificuldades de ordem motora provoquem interferência também no desenvolvimento da 

aprendizagem o que de acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa, foi confirmado. Foram 

realizados testes de habilidades motoras em escolares já diagnosticados com dificuldades de 

aprendizagem e os resultados indicaram que as dificuldades motoras percebidas com maior 

frequência estão relacionadas aos aspectos de noção corporal, noção espacial e temporal. Estes 

autores indicam, a partir dos resultados obtidos que programas de educação física devem 

atender de forma direcionada à melhoria dos elementos motores identificados, assim como 

devem ser investigados em outros estudos a relação mais apurada entre o desenvolvimento dos 

componentes motores e as dificuldades de aprendizagem. 

Na pesquisa realizada por Beggiato, Silva e Santos (2007), o objetivo proposto foi o de 

identificar que conteúdo da educação física escolar era mais valorizado por alunos de séries do 

Ensino Fundamental II, os pesquisadores basearam-se no pressuposto de que os adultos 

representam os conteúdos de educação física nas escolas como os esportes tradicionais e houve 

uma inquietação por parte dos estudiosos em saber se esta representação também se fazia 

presente nos alunos mais jovens. Foram realizadas perguntas aos sujeitos e com os resultados 

obtidos, após uma análise qualitativa, os autores puderam indicar o esporte permanece como 

conteúdo mais valorizado entre os alunos mais jovens em detrimento a outros conteúdos como 

a saúde e o desenvolvimento físico. Tais autores concluem que há de se ter um maior equilíbrio 

nos conteúdos proporcionados nas aulas de educação física para que os alunos possam, por 

meio de outras experiências que não seja a prática dos esportes tradicionais, obter 

conhecimentos diversificados a respeito do universo de conhecimento da educação física 

escolar. 

O estudo de Neira e Nunes (2011), pôde contribuir em nossa pesquisa na medida em 

que trazem ao debate a importância  da inserção de Estudos Culturais (EC) na construção 
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curricular de educação física nas escolas, pois o autor afirma que os EC retificam o papel 

decisivo da cultura na construção das identidades. Neste sentido, apesar de não ser um estudo 

desenvolvido com o suporte da TRS, é um estudo que desenvolve uma observação do sujeito 

enquanto resultado da articulação entre os elementos presentes em sua cultura e também os 

elementos que fazem parte de sua individualidade como contribuição para seu grupo social. E 

mais profundamente ainda, este estudo indica que os sentidos e significados construídos na 

cultura permitem que este sujeito organize suas práticas. No caso da educação física, as diversas 

culturas que fizeram parte da organização curricular da Educação Física, permeada pelas 

relações de poder inerentes a cada uma delas transfere para a prática pedagógica do 

componente, políticas de identidade. O estudo desenvolvido por Neira e Nunes (2011) 

preocuparam – se com a compreensão de como as identidades são produzidas e como geram 

representações que interferem nas práticas de tais sujeitos, estes afirmam que os discursos e as 

práticas levam os sujeitos a tomadas de posições no sistema social e de mesma maneira são 

constituídos pelos mesmos discursos e práticas. Deste modo a educação física como 

componente que oferece práticas corporais, pode alcançar comportamentos imbricados de 

relações de saber-poder e identidades orientadas a partir de pedagogias tecnicistas nas quais 

foram inspiradas. De um modo conclusivo, os autores indicam que se os alunos puderem ser 

instigados a interpretar sua gestualidade, analisar sua história, forma, intenção política, 

descobrir quem são identificar marcas presentes em qualquer prática corporal, seria de grande 

valia a proposta pedagógica da educação física nas escolas. 

Os estudos apresentados fazem parte de um recorte pequeno dentre os inúmeros estudos 

existentes com a proposta de compreender e contribuir para o avanço da prática da educação 

física escolar e suas variáveis. Pudemos observar que estes estudos versam, fundamentalmente, 

sobre a identificação das práticas corporais em escolares, sustentadas no conhecimento de 

elementos conceituais do desenvolvimento motor, relacionando  a falta deste desenvolvimento, 

em muitos casos, à dificuldades de aprendizagem, havendo a confirmação da contribuição da 

prática corporal bem orientada nas aulas de educação física para o desenvolvimento motor da 

criança. Tais estudos ainda apontam para a prevalência das atividades esportivas tradicionais 

nas aulas de educação física indicando a necessidade de uma proposta de reorganização 

curricular para a prática desta disciplina nas escolas. No entanto identificamos que tais estudos 

direcionam o olhar para a necessidades de reformulação curricular, demonstram uma 

preocupação com a elaboração de conteúdos mais adequados, comprovam a interferência da 

prática corporal no desenvolvimento motor e também, em casos específicos expandindo para o 

desenvolvimento cognitivo e afetivo e social. No entanto tais estudos não apontam onde as 
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escolhas curriculares e pedagógicas que efetivamente estão presentes nas aulas de educação 

física se ancoram, se os professores idealizam a promoção do desenvolvimento infantil em suas 

aulas (VASCONCELOS, 2016) e em quais prossupostos estes professores se baseiam para a 

elaboração de seus planos de curso. Para tal idealizamos compreender quais são os elementos 

que organizam a prática de tais sujeitos e se estão orientadas para o desenvolvimento infantil. 

A razão pela qual adotamos a Teoria das Representações Sociais para compreender esta prática 

foi a orientação teórico metodológica oferecida por esta teoria, uma vez que ela se propões a 

desvelar o modo de organização do pensamento dos sujeitos, a respeito de um objeto social em 

um determinado grupo e ainda como este mecanismo de pensamento, denominado de sócio-

cognitivo, influencia as práticas e são influenciados pelas mesmas (CAMPOS, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
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Até este momento, nos dedicamos a apresentar a organização conceitual que sustenta a 

importância do movimento como promotor do desenvolvimento infantil nas aulas de educação 

física escolar, considerando os conhecimentos oferecidos pela educação física e 

psicomotricidade. Pudemos, deste modo compreender a relevância deste conceito na prática da 

educação física escolar. Ressaltamos que os professores de educação física atuantes em escolas 

justificam sua prática como pedagógica em decorrência de sua responsabilidade na promoção 

do desenvolvimento do aluno (VASCONCELOS e CAMPOS, 2016). Deste modo, entendemos 

como fundamental a compreensão de como estes professores organizam sua prática de acordo 

com a proposta indicada. Buscamos, portanto, identificar a representação social que os 

professores referidos elaboram do desenvolvimento infantil pois, a partir desta identificação 

estaremos de posse do conhecimento, valores e normas que sustentam a prática da Educação 

Física nas escolas. E, para tal análise, faremos uso de conhecimentos constituídos na Teoria das 

Representações Sociais, uma vez que seus instrumentos promovem a compreensão dos 

mecanismos que orientam a práticas dos sujeitos da ação, das construções de sentidos a respeito 

de uma determinada realidade social. Conhecer as Representações Sociais de um determinado 

fenômeno por um grupo nos permite conhecer como os comportamentos e as práticas são 

influenciadas por estas assim como estes reciprocamente influenciam na elaboração das 

representações (ABDALLA, VILLAS BÔAS, 2018). Segundo estas autoras, os sujeitos 

produzem o sentido para suas experiências e suas práticas sociais organizando novas 

possibilidades de ação e representações que as legitimam. 

 

 

3.1. Teoria das Representações Sociais 

 

  

Para Moscovici (2010), a realidade social é constituída a partir da construção de um 

"conhecimento ingênuo" denominado de "conhecimento do senso comum", elaborado pelos 

sujeitos envolvidos na realidade em questão. Tal conhecimento possui seu alicerce em regras 

sociais, em práticas sociais, na comunicação entre os indivíduos deste grupo social e grupos 

distintos em informações científicas. Segundo Rateau, Moliner, Guimelli, e Abric (2012,p  ): 

 
Antes de ser uma teoria da crença ou da opinião, a TRS é, antes de tudo, uma 
teoria do "senso comum", uma vez que contabiliza a maneira pela qual o senso 
comum é formado, como é estruturado e como se liga às preocupações e à 
inserção social das pessoas que o utilizam. 
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O "conhecimento do senso comum", ao ser elaborado por grupos sociais, promove a 

gênese das Representações Sociais.  Neste sentido, Moscovici (2010), aponta as diferenças 

existentes entre o saber científico e saber não científico enaltecendo a importância do "saber 

não científico” também denominado "saber do senso comum” e/ou "saber ingênuo", para a 

constituição das Representações Sociais. 

 
Mais precisamente ele pretendia explorar a relação existente entre o senso 
comum e a cultura, uma vez que, em sua opinião, é real apenas o que se 
encaixa nos modos de fazer, nas práticas sociais, na vida do “homem comum”. 
Moscovici não se referia ao senso comum como algo tradicional, primitivo, 
ou meramente folclórico, mas como alguma coisa que se origina apenas 
parcialmente na ciência e que assume formas diversas quando se torna parte 
da cultura (GALLI,     ANO    p.2). 

 

  

A Teoria das Representações Sociais nos permite entender como os sujeitos em seus 

grupos concebem as práticas e, ainda, os sentidos, significados e os processos de construção de 

conhecimentos criados pelo homem para explicar o mundo e sua inserção dentro dele. E é a 

partir da identificação dos sentidos que os indivíduos constroem em torno de um determinado 

objeto que entendemos sua concepção em relação a este objeto (MOSCOVICI, 2010). Esta 

ideia pode ser confirmada a partir da afirmação de Sá (2006, p.258).  

 

 
[...] quando um indivíduo exprime uma opinião sobre um determinado objeto, 
ele o faz baseado em representações construídas no seu cotidiano, isto é 
falando sobre o objeto o sujeito revela as experiências anteriores que possui 
sobre ele. 
 
 
 

 Segundo Sá (2006), a Teoria das Representações Sociais estuda a relação indivíduo-

sociedade, refletindo sobre como os indivíduos, os grupos, enfim os sujeitos sociais constroem 

seu conhecimento a partir de sua inscrição social, cultural e como a sociedade se dá a conhecer 

e são construídos os conhecimentos. Esta teoria tem como foco de observação o modo pelo qual 

o conhecimento é representado em um grupo social, compartilhado por seus sujeitos.  

As Representações Sociais são entendidas como uma verdadeira "teoria do senso 

comum". Estas permitem uma leitura e interpretação da realidade, orientam as condutas 
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antecipando as ações em adequação às normas sociais. A este respeito, Moscovici (1988, p. 5) 

afirma que as Representações Sociais. 

 

 
 [...], dizem respeito aos conteúdos do pensamento cotidiano e ao estoque de 
ideias que dão coerência às nossas crenças religiosas, ideias políticas e às 
conexões que criamos tão espontaneamente quanto respiramos. Elas nos 
permitem classificar pessoas e objetos, comparar e explicar comportamentos 
e objetivando-os como partes do cenário social. 
 
 

  

As representações ainda são verdadeiros guias para as ações dos indivíduos e dos grupos 

sociais, tornando-as compreensíveis para todos, promovendo o que podemos chamar de 

identidade, uma realidade compartilhada. Outra função das representações é a capacidade de 

tornar familiar o que não é familiar. O que nos é estranho é transformado em familiar através 

da possibilidade que as representações oferecem de aproximação dos sentidos e significados 

dos objetos e eventos, de acordo com a comunicação existente entre os indivíduos e os grupos 

sociais. 

 As representações sociais são um conjunto de elementos organizados a respeito de um 

determinado objeto ou evento, e este conjunto de elementos é constituído coletivamente de 

forma compartilhada. Pressupõe um processo de formação, e os processos geradores de uma 

representação social são denominados de ancoragem e objetivação. A ancoragem é o processo 

pelo qual são utilizadas as normas grupais e um sistema de categorias previamente constituído 

no grupo para relacionar com o elemento novo. A objetivação, por sua vez, possibilita o que 

não é familiar tornar-se familiar por meio da criação de uma imagem que aproxime o novo a 

algo anteriormente conhecido. A objetivação tem a propriedade de tornar concreto o abstrato. 

 De acordo com Marková (2006), a organização das representações sociais indica uma 

composição de conteúdos estruturados e a Teoria das Representações Sociais se propõe a 

identificar e analisar tais conteúdos. É fundamental, para o entendimento dos processos de 

gênese das Representações Sociais, a compreensão dos processos históricos do grupo em 

questão, uma vez que as representações sociais são decorrentes de uma construção que 

compreende elementos oriundos de outros períodos cronológicos e gerados pelos novos 

contextos atuais. A este respeito, Guareschi e Jovchelovitch (1995) afirmam que o conceito de 

Representações Sociais compreende uma dimensão cognitiva, afetiva e social. No entanto, é a 
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dimensão histórica que sustenta estas dimensões, uma vez que a constituição das 

Representações Sociais é dependente do contexto social e, portanto, de suas variáveis históricas.  

Villas Bôas e Sousa (2007), em seus trabalhos, evidenciam a importância da inserção 

de um estudo da historicidade das representações sociais para a compreensão da gênese e da 

construção dos conteúdos desta Teoria, sendo ainda um enfoque pouco explorado. 

 

 

3.1.1. Abordagem estrutural 

 

 

Segundo Abric (2000, p. 27), “A identificação da “visão de mundo” que os indivíduos 

ou os grupos têm e utilizam para agir e para tomar posição, é indispensável para compreender 

a dinâmica das interações sociais e clarificar os determinantes das práticas sociais“. Estes 

autores (DESCHAMPS; MOLINER, 2009), expõem como funções das representações sociais 

a compreensão, a explicação da realidade e a definição de identidades - o que permite a proteção 

no que se refere às especificidades de um grupo - a orientação de comportamentos e práticas, e 

a justificativa de comportamentos e posturas. São indispensáveis à compreensão da dinâmica 

social, informativas e explicativas quanto à natureza dos laços sociais intra e intergrupos e das 

relações dos indivíduos e seu entorno social 

 Segundo Abric (2001), a Teoria das Representações Sociais é uma teoria complexa que 

possui abordagens distintas. Estas abordagens são compreendidas como correntes teóricas 

complementares à teoria moscoviciana: processual, sociodinâmica e estrutural. A corrente 

liderada por Denise Jodelet, a abordagem processual, mantém fidelidade à teoria original e dá 

ênfase ao processo de construção das representações sociais. A corrente liderada por Doise, 

abordagem sociodinâmica, procura articulação com uma perspectiva mais sociológica, 

concentrando sua atenção nas relações existentes entre as inserções dos indivíduos. E a corrente 

denominada de abordagem estrutural, liderada por Jean-Claude Abric, apresenta ênfase na 

dimensão cognitivo-estrutural das representações preocupando-se com a descrição da estrutura 

interna destas (DESCHAMPS; MOLINER, 2009; Sá, 1998). 

 Estas abordagens não são incompatíveis e sim complementares. Segundo Sá (1998, 

p.67), “[...] encontramos mais pontos de convergência, de reconhecimento mútuo ou mesmo de 

uma possível e proveitosa articulação do que de distanciamento definitivo”.  

Jean-Claude Abric, em 1976, desenvolveu a conceituação de Representação Social 

associando a ideia de estrutura à definição dada inicialmente por Moscovici. Sob esta ótica, a 
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Representação Social deve ser entendida como um sistema estruturado composto por um 

conjunto de opiniões, informações, atitudes e crenças organizadas em torno de uma significação 

central a propósito de um determinado objeto (ABRIC, 2001). 

A partir deste enfoque dado para as representações sociais, surgiu a abordagem 

estrutural. Esta abordagem entende as representações como um sistema estruturado, como um 

conjunto de elementos que pressupõe uma organização e uma estrutura. Segundo Abric (2001), 

a análise de uma representação e a compreensão de seu funcionamento necessita 

obrigatoriamente de uma dupla identificação: de seu conteúdo e de sua estrutura. ”É dizer que 

os elementos constitutivos de uma representação são hierarquizados, organizados e mantêm 

entre eles relações que determinam a significação e o lugar que ocupam no sistema 

representacional.” (ABRIC, 2001, p. 11).   

A este respeito, Campos e Rouquette (2003, p. 453) afirmam que “[...] a “abordagem 

estrutural” das representações sociais define uma representação social como uma organização, 

que é atravessada por diferentes dimensões e não como um conjunto de eventos e processos 

puramente cognitivos”. 

 A Representação Social também é possuidora de uma dimensão afetiva cuja relação 

com o Núcleo Central não é aleatória, ou seja, o Núcleo Central mantém uma função 

organizadora e estruturante, também em relação à dimensão afetiva. Segundo estes autores 

(2003, p. 435), a representação social é considerada como um “[...] conhecimento estruturado 

que tem um papel determinante no modo como os indivíduos vêm e reagem face à realidade, e 

fica evidente que este conhecimento é dotado de cargas afetivas, é atravessado (ou poderia se 

dizer “ativado”) por um componente afetivo”. 

          Nesta perspectiva, Abric (2001) desenvolveu a Teoria do Núcleo Central. Esta teoria 

entende que as representações sociais, em seu funcionamento, possuem uma dupla lógica, 

organizada segundo seus componentes cognitivo e social, portanto é concebida como um 

sistema sócio-cognitivo. Segundo a Teoria do Núcleo Central, as representações estão 

organizadas em torno de um núcleo central acompanhado por outros elementos periféricos que 

dão significado a esta representação. 

 O núcleo central corresponde aos elementos da representação relacionados às condições 

históricas, sociológicas e ideológicas, relacionados também às normas e valores sociais. O 

núcleo central define a organização interna e o significado da representação, pois é a base 

comum, consensual da representação. É importante ressaltar que o núcleo central é constituído 

de elementos que resultam da memória coletiva e do sistema de normas eleitas por este grupo 

como referência para o exercício de sua prática. Este componente da representação é composto 
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por um número reduzido de elementos e é responsável por sua estabilidade, resistindo às 

mudanças e assegurando a manutenção da representação (CAMPOS, 2003a). Segundo Abric 

(2001), o núcleo central possui duas dimensões: a funcional e a normativa, que variam de 

acordo com os elementos que o compõem. A dimensão funcional se refere a uma situação 

operatória de organização destes elementos. Já a função normativa está relacionada a elementos 

relacionados a atitudes e ideologias. Segundo Abric (2003), uma mudança no núcleo central 

acarreta uma mudança de representação: são elementos não negociáveis. 

             De acordo com Campos (2003a, p. 39): 

 
Se as representações têm um núcleo central, é porque elas são uma 
manifestação do pensamento social; e, em todo pensamento social certa 
quantidade de crenças, coletivamente produzidas e historicamente 
determinadas que não podem ser questionadas, posto que elas são o 
fundamento dos modos de vida e garantem a identidade e a permanência de 
um grupo social. 

 

              

Já o sistema periférico é composto pelos demais elementos da representação que estão 

relacionados ao contexto imediato, à história pessoal do indivíduo e mantém-se organizados 

em torno do núcleo central. O sistema periférico é um componente flexível, permite a adaptação 

da representação às mudanças conjunturais, permite que esta seja organizada em termos 

concretos e compreensíveis. De acordo com esta característica, o sistema periférico protege a 

representação, no sentido de absorver e reinterpretar as mudanças do real (CAMPOS, 2003a).  

Os elementos periféricos, segundo Lamente (2001), têm fundamental importância no 

funcionamento e na organização das representações sociais assumindo três funções básicas: a 

concretização, a regulação e a defesa. A concretização constitui a função de mediação entre o 

núcleo central e a situação real. A regulação se refere à capacidade flexível dos elementos 

periféricos, possibilitando a adaptação da representação às mudanças no contexto, e a defesa é 

a função que protege o núcleo central.  

Segundo Abric (2000) a abordagem estrutural nos permite analisar qualitativamente 

questões relativas às Ciências Sociais como a compreensão e o desenvolvimento do pensamento 

social, a prática dos grupos no que se refere às suas atitudes e opiniões, a influência destes 

elementos no ambiente social assim como a organização interna dos grupos e suas regras de 

transformação social. Portanto, segundo este autor, não apenas é confirmada a importância do 

estudo das Representações Sociais para a compreensão das práticas sociais, como também é 
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necessária para a análise dos processos de influência social e de transformação das 

representações dos diversos grupos. 

 O estudo das Representações Sociais orienta também a análise das práticas, na busca 

da identificação da ancoragem destas representações, na busca da compreensão dos elementos 

em que estas estão amparadas, como foram construídas. Souza (2002) citando Doise, afirma 

que estudar a ancoragem das representações é identificar o sentido contido na organização das 

noções que fundamentam o seu conteúdo. O estudo da ancoragem das representações sociais 

nos permite identificar os princípios organizadores da Representação Social aos pontos de 

referência que orientam as condições e os termos de discussão e elaboração do pensamento 

sobre um dado objeto social, que são compartilhados (WALCHELKE; CAMARGO, 2007). 

A ancoragem, segundo Deschamps e Moliner (2009, p. 127), “[...] é o processo pelo 

qual os indivíduos escolhem um quadro de referência comum que lhes permita apreender o 

objeto social. Geralmente, esse quadro de referência corresponde a um domínio familiar”, 

permitindo com que um objeto social anteriormente não familiar passa a ser inserido em um 

conjunto de conhecimentos e valores preexistentes. 

 Neste sentido, Souza (2002, p. 288) afirma que:  

 

 
[...] na medida em que as representações sociais revelam uma visão funcional 
do mundo, construída por determinado grupo, as pesquisas que se voltam para 
a compreensão dos sentidos que os professores, alunos e pais dão a sua 
conduta nos indicam a ideologia do contexto educacional no qual estas 
representações estão sendo constituídas. 

 

  

A influência existente entre as representações sociais e as práticas sociais é contínua e 

em duplo sentido As representações sociais são condições das práticas e as práticas são agentes 

de transformação das representações. Ambas possuem efeito umas sobre as outras. Segundo 

Alves-Mazzotti (2005, p. 141-142), 

 
[...] na medida em que as representações sociais orientam e justificam as 
práticas, estas frequentemente nos ajudam a compreender e tentar modificar 
as práticas docentes [...]. Neste sentido a Teoria das Representações Sociais 
vem sendo acolhida como um caminho promissor por suas relações com as 
práticas: por seu papel na formação das identidades, pelas possibilidades de 
antecipar hipóteses sobre comportamentos e trajetórias, bem como identificar 
conceitos entre os sentidos atribuídos ao mesmo objeto pelos diferentes atores 
envolvidos nas relações pedagógicas [...]. 
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Estudar a prática educativa através da Teoria das Representações Sociais tem sua 

validade na medida em que as práticas são entendidas nesta teoria como um conjunto de 

elementos de natureza cognitiva e comportamental, como ação, condutas e comportamentos 

(CAMPOS, 2003a). 

 

 

3.1.2. Estudos de Educação Física escolar e Representações Sociais. 

 

 

       A importância de um estudo orientado pela Teoria das Representações Sociais, 

realizado com o intuito de ampliar a compreensão dos processos educativos, está centrada na 

possibilidade que esta teoria oferece para “[...] revelar as relações, entre conhecimentos práticos 

e desempenho de papéis e de funções na escola, de um lado, e de questões ideológicas, políticas, 

pedagógicas no campo da educação, de outro”. (MENIN; SHIMIZU; LIMA, 2009, p. 551). As 

representações sociais não só nos permitem compreender a visão de mundo que os sujeitos 

possuem a respeito de um determinado objeto como também entender como estes sujeitos 

orientam suas práticas (ABDALLA e VILLAS BÔAS, 2018).  

   Com o intuito de conhecer o campo de produção científica em educação física escolar sob 

o olhar das representações sociais, fizemos uma pesquisa em base de dados Scielo Brasil e 

Bireme, periódicos da área de educação física, Educação e Representações Sociais, bibliotecas 

digitais das universidades PUC-RJ, UERJ, anais de JIRS, e demais  bases de dados e nos 

deparamos com estudos que puderam contribuir significativamente para que pudéssemos 

desenhar uma ideia das questões já atendidas por tais pesquisas assim como as lacunas 

existentes que demandam mais estudos para que orientações possam ser traçadas. 

Mello, Rodrigues, Santos, Costa e Votre (2012), objetivaram em sua pesquisa, 

identificar e discutir as representações sociais que os professores elaboram da educação física 

na Educação Infantil, analisando ainda o distanciamento ou aproximação que estas 

representações mantêm em relação as proposições das Diretrizes Curriculares da Educação 

Infantil. O suporte teórico utilizado foram os estudos com o cotidiano, e os dados foram 

coletados por meio de observação participante e aplicação de entrevistas semi-estruturadas. A 

análise realizada permitiu aos autores concluírem que há um distanciamento entre as 

orientações pedagógicas propostas pelas Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e a 

concepção que os sujeitos possuem acerca da educação física na Educação Infantil. As 
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Diretrizes sugerem para esta disciplina uma prática cultural, que por meio dos jogos e das 

brincadeiras, promovam o desenvolvimento integral das crianças de modo integrado às demais 

disciplinas enquanto as representações identificadas caracterizam a educação física como uma 

disciplina auxiliar, estruturada a partir de um modelo esportivizante e, ainda, como um 

momento de descanso para os professores regentes. Tais dados permitiram aos autores suporem 

que há uma forte influência de modelos antigos na organização da prática da educação física, o 

que dificulta a absorção de novos referenciais e ainda perceberam que a disciplina em questão 

não é portadora de um conhecimento específico capaz de contribuir para o desenvolvimento 

integral da criança. Tais resultados indicam que a educação física na Educação Infantil necessita 

de um investimento no sentido de constituir uma prática com propostas pedagógicas 

constituídas a partir de um conhecimento teórico metodológico específico de tal faixa etária. 

Barbosa (2001) realizou um estudo no qual discute a concepção de educação física 

escolar no Ensino Médio, utilizando-se dos conceitos metodológicos da Teoria das 

Representações Sociais. Para tanto empregou-se a análise do discurso e o grupo analisado foi 

composto por professores e alunos de Ensino Médio. De acordo com a análise realizada, foi 

possível identificar que os professores e os alunos, em sua maioria, entendem que a função da 

educação física no Ensino Médio é o aprimoramento da prática esportiva. Um pequeno grupo 

de professores e alunos faz referência à educação física como prática de lazer, como um 

momento lúdico e de recreação. Foi citado pelos sujeitos entrevistados, que a educação física 

também deveria ocupar-se da promoção de hábitos saudáveis e da formação de alunos 

desportistas. Este resultado levou o autor sugerir que as ideias que giram em torno da prática 

esportiva e da promoção de hábitos saudáveis pode estar vinculada ao período de influência das 

teorias de educação física advindas do higienismo, e sugere que esta disciplina não deve limitar-

se ao ensino desportivo ou prática do lazer, o que desvaloriza a proposta curricular da educação 

física. Deste modo deve-se buscar uma transformação da representação identificad, para que 

esta não se configure mais como instrumento a serviço das instituições oficiais. 

          Oliveira (2005) dedicou sua pesquisa de mestrado à identificação da Representação 

Social do professor de educação física quanto à importância de sua disciplina como 

componente formativo interdisciplinar. O grupo pesquisado foi composto por 12 professores 

de educação física atuantes em escolas da rede pública e particular de ensino, no segmento de 

Ensino Fundamental e Médio. A coleta de dados foi realizada por meio de aplicação de 

questionário contendo questões abertas e fechadas e também questões de associação livre de 

palavras. A abordagem metodológica adotada foi qualitativa com a utilização específica da 

abordagem estrutural para a análise das questões de livre evocação. A Teoria das 
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Representações Sociais foi usada como suporte teórico nesta pesquisa. Segundo a autora, as 

análises realizadas permitiram alcançar resultados que sugerem contradições nas 

representações indicadas, as quais, embora sejam identificadas como representações positivas 

da disciplina, guardam ainda resquícios das abordagens tecnicista, médico-higienista e 

militarista da educação física entre outras. Quanto à compreensão da importância da disciplina 

como componente interdisciplinar, a autora indica que os resultados apontam para um 

panorama no qual os professores entrevistados apresentam uma polissemia conceitual, Tais 

professores, ainda de acordo com os resultados, sentem-se relegados a segundo plano no 

contexto escolar e também revelam uma inconsistência quanto ao conhecimento referente à 

especificidade da educação física havendo um desmembramento entre o pensar e o fazer. No 

entanto os professores indicam que reconhecem a importância da disciplina para a formação 

integral do aluno, revelando uma possibilidade de transformação nas representações 

identificadas. 

Vasconcelos e Campos (2016) em sua pesquisa estudaram a identificação e análise da 

estrutura e hierarquia das representações sociais de educação física escolar, bem como também 

identificarem a ancoragem destas representações nas abordagens pedagógicas da referida 

disciplina. Para a realização da pesquisa os autores utilizaram o referencial teórico da Teoria 

das Representações Sociais como suporte para a aproximação do objeto, e a abordagem 

metodológica escolhida foi uma abordagem qualitativa por meio dos métodos de análise da 

abordagem estrutural da Teoria das Representações Sociais. Foi aplicado um questionário a 

105 sujeitos, composto por questões de evocação livre, hierarquia, escala de likert e 

identificação dos sujeitos. As análises realizadas foram por meio do software EVOC, estatística 

simples e análise de similitude. Deste modo foi possível obter como resultado a representação 

social de Educação física escolar consensual e estruturada em torno dos elementos 

desenvolvimento e ludicidade como pertencentes ao núcleo central e esporte, corpo, jogos e 

movimento como elementos centrais, o que indica que a educação física escolar é caracterizada 

pelos professores de educação física como disciplina que trabalha o corpo por intermédio do 

movimento, do esporte e das estratégias lúdicas, com o principal objetivo de alcançar o 

desenvolvimento do aluno. 

Os estudos apresentados desenham um campo de produção científica na área de 

educação física amparada pela Teoria das Representações Sociais em que o uso desta 

ultimaainda se apresenta em uma perspectiva tímida, no qual as abordagens metodológicas são 

apresentadas de forma econômica, promovendo uma análise de resultados simplificados. Estes 

estudos apresentam outras características, como atender a uma demanda de crescimento 
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científico, nas áreas da prática da educação física na Educação Infantil e sua adequação às 

orientações presentes nas Diretrizes Curriculares (MELLO, RODRIGUES, SANTOS, COSTA 

E VOTRE, 2012), e também a identificação das representações sociais por professores de 

outras disciplinas e alunos do Ensino Médio (BARBOSA, 2001). Também percebemos nos 

estudos referidos sobre a representação social e educação física por professores, a presença da 

importância de sua disciplina como componente interdisciplinar (OLIVEIRA, 2005), e ainda a 

representação social elaborada por professores do Ensino Fundamental I da educação física 

escolar (VASCONCELOS E CAMPOS, 2016). Em todos estes estudos estão presentes 

elementos que confirmam a identificação de uma disciplina a serviço de uma prática esportiva, 

recreativa, sem sustentação teórica, desintegrada dos demais componentes do ambiente escolar 

e, ainda, inconsistente no que se refere à apropriação dos conhecimentos necessários para a 

realização de uma prática coerente com as indicações normativas. Deste modo há uma 

necessidade de maior aprofundamento no que tange à identificação dos promotores de tais 

questões e, para tal, idealizamos um estudo no qual a proposta atenda a esta necessidade, qual 

seja compreender com maior profundidade, a prática de tais sujeitos partindo dos elementos 

encontrados em tais pesquisas. Entender a prática dos sujeitos pressupõe o entendimento do 

mecanismo de elaboração de suas referências que por sua vez produzem suas representações. 

As escolhas que os sujeitos fazem para organizar sua prática estão sustentadas em elementos 

advindas do consenso do grupo ao qual pertencem assim como suas próprias ideias. A Teoria 

das Representações Sociais nos permite desvendar estes elementos que norteiam as práticas 

dos sujeitos. 

Entender as práticas pressupõe a compreensão de suas dinâmicas e, portanto, a 

compreensão do funcionamento de suas representações. Segundo Abric (2001), o estudo das 

Representações Sociais nos permite identificar a visão de mundo que os indivíduos e os grupos 

possuem e se utilizam para agir e tomar decisões. Estudar a prática educativa através da Teoria 

das Representações Sociais tem sua validade na medida em que as práticas são entendidas nesta 

teoria como um conjunto de elementos de natureza cognitiva e comportamental, concebidas 

como conjunto de condutas estruturadas pela e na história do grupo social, em relação aos 

papéis sociais. 

A influência existente entre as representações sociais e as práticas sociais é contínua e 

em duplo sentido As representações sociais são condições das práticas e as práticas são agentes 

de transformação das representações. Ambas possuem efeito umas sobre as outras (CAMPOS, 

2003a). De acordo com este autor, a concepção das representações como inseridas em 

processos de construção, de reapropriação da realidade, engendra uma visão das representações 
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como verdadeiras “ações” sobre a realidade. Conhecer a estrutura da representação social de 

um determinado objeto nos permite conhecer o que os sujeitos envolvidos pensam sobre a sua 

prática social aferente a este mesmo objeto social.  

Entender as representações sociais elaborada pelos professores de educação física sobre 

o desenvolvimento infantil nos permitirá entender os sentidos, os significados que estes sujeitos  

empregam a este objeto e como eles orientam sua prática a partir destes referenciais. Nos 

permitirá também entender como o dia a dia destes professores influencia de algum modo o 

que eles pensam sobre o desenvolvimento infantil e, ainda, o que é falado entre os diversos 

sujeitos a respeito do desenvolvimento infantil. Partiremos da observação dos documentos que 

norteiam a organização curricular desta disciplina, passando por entender como os professores 

elaboram suas aulas e por fim faremos uma investigação para identificar como o 

desenvolvimento infantil é representado pelos professores de educação física. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: UM ESTUDO SOBRE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ASSOCIADAS 
AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ELABORADAS POR PROFESSORES DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

 

Para a realização desta pesquisa foi adotada uma abordagem qualitativa, uma vez que 

esta abordagem é mais adequada quando o objetivo da pesquisa se organiza em observar e 

analisar dados que envolvem relações psicossociais de grupos humanos. Foram adotados um 

pré-estudo e dois estudos divididos nas seguintes etapas:  

O pré-estudo foi dedicado a uma discussão documental com o objetivo de promover 

melhor entendimento a respeito das diretrizes pedagógicas existentes para a organização das 

aulas de Educação Física realizadas nas escolas. Buscou-se a compreensão dos pressupostos e 

recomendações em termos do Desenvolvimento Infantil e prescrição indicada supostamente 
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para a organização das aulas desta disciplina. Esta discussão foi composta por análise do 

conteúdo de documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais que se referem à educação 

física do Ensino Fundamental I, a Base Nacional Comum Curricular que foi recentemente 

aprovada e encontra-se em fase inicial de divulgação e aplicação nas escolas brasileiras, as 

Orientações Curriculares do estado do Rio de Janeiro, que estabelecem as diretrizes e bases da 

educação do estado e que portanto, também regem a prática desta disciplina nas escolas 

atualmente e o material confeccionado pela prefeitura do Rio de Janeiro em 2010, intitulado de 

Multieducação – Temas em debate. Nesta discussão foi traçada, como proposta, a observação 

dos documentos indicados para a identificação dos elementos norteadores da prática da 

Educação Física nas escolas e de como estes elementos podem ser implementados mais 

especificamente nas aulas de Educação Física nos modelos de atividades e propostas corporais. 

Tais análises tiveram como propósito a identificação da estrutura desta prática de acordo com 

os documentos hoje existentes como referenciais teóricos. E, ainda, como as orientações 

oferecidas nestes documentos são efetivamente absorvidas e utilizadas na prática destes 

professores. Foram observados, no pré-estudo, primordialmente os Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCNs a Base Nacional Comum Curricular, as Orientações curriculares do Estado 

do Rio de Janeiro e o documento Multieducação-Temas em debate/RJ por serem os principais 

documentos norteadores da prática da Educação Física nas escolas de ensino básico em questão.  

O primeiro estudo foi composto pela análise de planejamentos pedagógicos anuais da 

disciplina em questão, confeccionados por professores de Educação Física e adotado em escolas 

públicas e privadas. Este estudo objetivou compreender as propostas organizadas pelos 

professores desta disciplina, no modelo de sistematização apresentada pelos documentos 

(planejamentos), com o objetivo de estabelecer relação com a finalidade definida por tais 

professores para a sua proposta pedagógica, ou seja, sua intenção de promoção do 

desenvolvimento de seu aluno. Foi realizada uma análise dos planejamentos pedagógicos de 

algumas escolas com vistas a identificar os elementos que organizam a elaboração destes 

planejamentos, se as atividades propostas atendem aos objetivos intencionados e ainda, se 

estabelecem relação com as orientações indicadas nos documentos que norteiam a organização 

curricular desta disciplina.  

E finalmente, um segundo estudo que teve por finalidade a identificação da 

Representação Social de Desenvolvimento Infantil por professores de Educação Física para que 

o modo de organização da prática destes professores pudesse ser compreendido. E ainda, 

pudemos perceber se a organização do trabalho desenvolvido para a promoção da aquisição e 
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evolução das competências psicomotoras. Foi aplicado um questionário (ANEXO 1) composto 

por questões específicas que promoveram coleta adequada dos dados e nos permitiu tal análise. 

 
 

4.1 Pré-Estudo: Discussão dos conteúdos apresentados nos documento normativos da  
Educação Física Escolar. 

 
 
A Educação Física Escolar foi definida como componente obrigatório no ensino básico a 

partir da LDB (Lei de Diretrizes e Bases) aprovada em 1961. No entanto, a implementação de 

sua prática só veio a se consolidar a partir da promulgação de decretos e decretos-leis incisivos 

e específicos. A redação inicial da referida Lei sofreu varias modificações até que se chegasse, 

em 1996, a uma definição que se configura nos mesmos moldes vigentes até hoje. Segundo o 

texto disposto no artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996), “A Educação Física, 

integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica, 

ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar [...]”, deixando clara a 

expressão de que a educação deve trabalhar com diferentes áreas de conhecimento com o 

objetivo da formação plena dos alunos no desenvolvimento de suas capacidades. É também 

importante ressaltar que o texto da LDB nº 9394/96, mesmo tratando da definição da Educação 

Física enquanto componente curricular obrigatório, expõe situações excludentes como a 

indicação do caráter facultativo à pratica da Educação Física para os alunos de cursos noturnos: 

trabalhadores, mulheres com prole, alunos acima de 30 anos, deficientes físicos e clínicos. 

A definição textual de uma Lei não necessariamente é observada de modo operacional, o 

que pode promover um distanciamento entre o que é delimitado no texto das Leis e o que 

efetivamente é exercido na prática. No caso da Educação Física Escolar, podemos sugerir que 

“[...] o que vai dar operacionalidade à nova LDB são os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCNs, os quais são flexíveis e adequados à qualquer situação ou realidade.” (BELTRAMI, 

2000, p. 153)..  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados com o objetivo de ampliar 

e aprofundar o debate em torno do ambiente educacional brasileiro, servindo de apoio ao 

desenvolvimento dos projetos educativos das escolas provocando uma transformação no 

sentido de avanços neste ambiente. O documento elaborado teve como principal finalidade 

elencar linhas norteadoras para a orientação curricular nacional para o Ensino Fundamental nas 

diferentes áreas de conhecimento (BRASIL, 2000). 
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 A abrangência nacional dos Parâmetros Curriculares Nacionais visa criar 
condições nas escolas para que se discutam formas de garantir, a toda criança 
ou jovem brasileiro, o acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente 
elaborados e reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania 
para deles poder usufruir. (BRASIL, 1998, p. 49) 
 
 

 

No que se refere à Educação Física proposta nas escolas, os PCNs, indicam que este 

componente curricular deve inserir os alunos em um campo de conhecimento da cultura 

corporal do movimento, com finalidades para o lazer, para a expressão de seus sentimentos, 

afetos e emoções, objetivando ainda a manutenção e melhoria da saúde. Para que tal objetivo 

seja alcançado faz-se necessária a adoção de uma postura pedagógica inclusiva de um 

distanciamento em relação a abordagem tradicional na transmissão dos conteúdos, no qual há 

um favorecimento dos alunos mais aptos. Neste novo caminho, há que se propor uma 

perspectiva metodológica de ensino e aprendizagem que valorize o desenvolvimento da 

autonomia, da cooperação, da participação social e da afirmação de valores e princípios 

democráticos. “Neste sentido, busca garantir a todos a possibilidade de usufruir de jogos, 

esportes, danças, lutas e ginástica em benefício do exercício crítico da cidadania.” (BRASIL, 

1998, p. 62). 

A indicação principal dos PCNs para a educação física na educação tem como princípio 

a promoção do desenvolvimento das potencialidades dos alunos, como as habilidades corporais 

e participação nas atividades como os jogos, lutas, ginástica, esportes e dança e, ainda, a 

promoção do lazer, expressão dos sentimentos afetos e emoções (BRASIL, 2001). A proposta 

deste documento busca a democratização, humanização e diversificação da prática pedagógica 

da área, partindo de uma visão biológica para uma ideia de integralidade na qual as propostas 

incorporem as dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais de formação da criança e, 

fundamentalmente visem o seu aprimoramento como ser humano. 

 Com o lançamento dos PCNs como um documento que sugere um caminho distinto à 

organização dos conteúdos das diferentes áreas de conhecimento em âmbito nacional, surgiram 

também inúmeras críticas a esta proposta (BRITO, 1997, 1999; SOUZA & VAGO, 1999; 

SOUZA et al, 1997; TAFFAREL, 1997 ) relacionadas ao processo de elaboração, situação 

política, autores de referência, entre outros. Uma das críticas importantes se refere ao fato de 

que embora os documentos dos PCNs encontrem-se à disposição dos professores nas escolas 

públicas brasileiras, tal fato não garante que estes professores tomem conhecimento da 

existência dos PCNs, o conheçam e muito menos apliquem os conhecimentos oferecidos em 
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suas aulas. Neste sentido existe uma suposta relação causal em função da tímida participação 

dos professores na elaboração dos PCNs e sua baixa interação com o mesmo, como descrito no 

trecho retirado da pesquisa de Darido, et. al (2001, p. 29): 

 

 

Por fim, volta-se para a atuação dos professores na instituição escolar, tendo 
como possíveis repercussões uma resistência coletiva ou uma individualista; 
esta última, mais relacionada com uma atitude de comodismo, de acordo com 
Moreira (1996), que opta pela primeira alternativa. 

 

 

Em relação à utilização das referências teóricas já publicadas de Educação Física e a 

organização do conteúdo apresentada, as críticas não foram por total negativas, como expresso 

neste trecho: “A redação da proposta foi bem articulada, em consonância com as matrizes 

teóricas elegidas.“ (DARIDO, et. al, 2001, p. 28,29). No que se refere aos conteúdos específicos 

da Educação Física, há explícita preocupação com a formação de cidadãos críticos por meio da 

promoção de uma educação que integra os conteúdos aos problemas sociais, o que se apresenta 

como um aspecto positivo nas críticas referidas.  

Segundo Darido, et. al (2001, p. 32,33) 

 
Neste texto apresentamos três aspectos que consideramos mais marcantes da 
proposta dos PCNs - área Educação Física, que representam aspectos 
relevantes a serem buscados dentro de um projeto de melhoria da qualidade 
das aulas, quais sejam; princípio da inclusão, as dimensões dos conteúdos 
(atitudinais, conceituais e procedimentais) e os temas transversais. Assim, a 
proposta destaca uma Educação Física na escola dirigida a todos os alunos, 
sem discriminação. Ressalta também a importância da articulação entre o 
aprender a fazer, a saber, por que está fazendo e como relacionar-se neste 
fazer, explicitando as dimensões dos conteúdos, e propõe um relacionamento 
das atividades da Educação Física com os grandes problemas da sociedade 
brasileira, sem, no entanto, perder de vista o seu papel de integrar o cidadão 
na esfera da cultura corporal.  
 

 
 Tal afirmação ressalta a possibilidade da educação física, desenvolvida no ambiente 

escolar e organizada segundo os princípios sugeridos nos PCNs, realmente atender à proposição 

de uma educação que vislumbre a formação de um “cidadão crítico”. No entanto, o 

desenvolvimento desta proposta pedagógica pressupõe investimento dos professores de 

Educação Física no sentido de avançar na integração e problematização dos elementos sociais 

em seu cotidiano escolar, assim como compreender os conteúdos proporcionados pelos PCNs 



70 
 

 

contidos como um documento norteador de suas práticas e não como a definição de um 

“currículo mínimo” para a elaboração de suas propostas pedagógicas aplicadas em aula.           

  Segundo os PCNs (BRASIL, 1998), os conteúdos devem ser trabalhados em três 

categorias: conceitual, procedimental e atitudinal, onde a primeira está relacionada a fatos, 

conceitos e princípios, a segunda está relacionada ao ato de fazer, portanto na Educação Física 

está relacionada à execução dos movimentos e a terceira está relacionada a normas, valores e 

atitudes. Neste contexto a educação física escolar historicamente sempre enfatizou a dimensão 

procedimental em detrimento da conceitual ao contrário das demais disciplinas (ROSÁRIO E 

DARIDO, 2005). A este respeito é importante ressaltar que: 

 
Uma apropriada aplicação dos conteúdos está justamente no equilíbrio e na 
importância que deve ser dada igualmente às três dimensões, mesmo que a 
disciplina aparentemente seja mais ligada a uma delas. Daí surge a 
preocupação com o aprofundamento dos conteúdos. Essa seria a forma ideal 
para que os objetivos gerais do ensino fossem alcançados, já que estes visam 
à formação integral do indivíduo. (ROSÁRIO E DARIDO, 2005, p. 170). 

 

  

No entanto, de acordo com a bibliografia existente a respeito da utilização dos referenciais de 

conteúdos sugeridos nos PCNs (ACCIOLY, ALMEIDA, FEITAL, SOUZA, OLIVEIRA, 2011) 

foi identificado baixo índice de aplicação dos temas por parte dos professores de Educação 

Física. Este baixo índice de aplicação identificado é justificado por um desconhecimento do 

conteúdo apresentado nos PCNs, dificuldade em aplicá-los e pouca importância conferida a 

estes conteúdos pelos professores. 

 Não obstante a frágil influência dos PCNs na prática dos professores de Educação Física 

atuantes nas escolas, que pode ser indicada como decorrente de um conhecimento superficial 

do conteúdo deste documento (ROSÁRIO e DARIDO, 2005), há um movimento atual de 

elaboração de outro documento cuja função é a unificação nacional dos conteúdos a serem 

transmitidos por todas as disciplinas.   

A partir de 2015 o Ministério da Educação (MEC) iniciou um processo cujo objetivo é 

reestruturar o currículo nacional de todas as disciplinas curriculares. Para tanto elaborou um 

documento preliminar e expôs à consulta de um conjunto de pesquisadores educacionais de 

todo o Brasil, com o intuito de organizar conteúdos e ideias para que seja elaborado um 

documento intitulado de Base Nacional Comum Curricular, seguindo o argumento de que as 

bases consultadas para a elaboração dos planejamentos de disciplinas específicas em regiões 

distintas criaria referências também diferenciadas das necessidades fundamentais para compor 
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o conteúdo primordial de conhecimento dos alunos das distintas realidades. O Ministério da 

Educação (MEC) idealizou solucionar tal questão convocando pesquisadores, formadores de 

professores e representantes de associações como a União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação (UNDIME) e a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED). O convite e a apresentação da proposta gerou divergência de opiniões, divididas em 

discordantes e concordantes. Os primeiros entendem que a formulação de um documento 

comum nacional tende a desrespeitar as características culturais distintas de cada região e de 

cada realidade, assim como pode incorrer na criação de um documento que expresse uma 

relação de conteúdos simplesmente, e não se constitua efetivamente um documento com vistas 

a melhorar e unificar a educação no Brasil. O segundo grupo acredita que o documento a ser 

elaborado – BNCC permite a adequação curricular específica para cada região assim como 

também promove uma organização mais adequada da definição curricular de cada região. 

Um grupo específico, portanto, tem em suas mãos a tarefa de elaborar um documento 

cujo propósito é a descrição dos conteúdos e saberes que cada segmento da educação básica 

tem como necessários. Tal documento foi apresentado aos secretários de educação de cada 

estado brasileiro e, em seguida, apresentado aos professores de cada rede estadual de escolas 

públicas e privadas para ser analisado e discutido.  Segundo os idealizadores deste projeto, com 

a criação da Base Curricular Nacional (BNCC), será alcançada a meta sete do Plano Nacional 

de Educação (PNE) que é a de incentivar o aumento da qualidade da Educação Básica, do fluxo 

escolar e da aprendizagem.   

Após a realização da “consulta” aos professores, alunos, equipes pedagógicas, 

responsáveis e comunidade, o documento foi reestruturado e encaminhado ao Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e posteriormente incorporado aos Projetos Políticos Pedagógicos 

(PPP) de cada escola. Atualmente já estão aprovados os documentos referentes à Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I e II e o Ensino Médio ainda encontra-se em processo de 

aprovação. A iniciativa é entendida como válida, uma vez que propõe a participação dos sujeitos 

implicados diretamente no processo da Educação na interpretação, elaboração e aplicação de 

um documento que ditará suas necessidades, deixando de ser um documento apenas propositivo 

para constituir-se num documento que melhor representa as necessidades destes sujeitos. 

Conhecer a proposta é primordial para que os sujeitos possam compreendê-la, significá-la e 

posicionarem-se de maneira eficaz. Segundo a determinação do MEC, a Base Nacional Comum 

Curricular estásendo utilizada como referência na orientação do currículo das diversas 

disciplinas e etapas de ensino a partir de julho de 2016 em todas as escolas brasileiras. 
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A Educação Física, como disciplina curricular obrigatória da Educação Básica e, por 

conseguinte, também fazendo parte deste universo de disciplinas que terão uma definição 

nacional dos conteúdos e saberes necessários para o ensino da Educação Básica em suas várias 

etapas, poderá usufruir de uma realidade mais estruturada. Realidade em que os professores 

desta disciplina terão a seu dispor parâmetros definidos para a construção de uma prática 

pedagógica com maior perspectiva de sistematização dos conteúdos a serem aplicados em suas 

aulas. No entanto, devemos pensar se a simples confecção de um documento, cuja elaboração 

é fruto de uma consulta aos mesmos professores implicados no processo de sua 

implantaçãopode provocar a mudança da prática docente em curso, no qual o professor não 

organiza sua prática de acordo com um planejamento pré-definido a partir dos documentos 

atualmente existentes mas sim de acordo com suas experiências anteriores (ROSÁRIO e 

DARIDO, 2005). Ou seja, o fato de existir um documento nacional que defina conteúdos 

organizados a serem aplicados nas diferentes etapas da Educação Básica em educação física 

não garante que este professor venha a realmente utilizar tais diretrizes em suas aulas. 

O documento intitulado Orientações Curriculares para o ensino da Educação Física 

para o município do Rio de Janeiro foi elaborado pela equipe de apoio pedagógico da 

Coordenadoria de Educação da Secretaria Municipal de Educação, com a colaboração de 

professores da Rede Municipal de Ensino e sob a orientação de um consultor. Este documento, 

em sua formulação, teve como objetivo organizar uma proposta curricular comum para 

aplicação nas escolas da Rede Pública Municipal de Educação Básica do Rio de Janeiro. A 

proposta curricular exposta no documento é organizada em: conteúdos, objetivos, habilidades 

e sugestões distribuídas em quatro bimestres, com a ressalva de que esses podem e devem ser 

ampliados e adaptados à realidade de cada escola de acordo com as necessidades e 

possibilidades de cada comunidade. O intuito maior desta proposta curricular é garantir a 

excelência do ensino na Educação Básica através da formação de cidadãos ativos, críticos, 

autônomos e com plenas condições de exercer sua cidadania. As Orientações Curriculares, de 

forma objetiva, estabelecem o compromisso determinado pela Secretaria de Educação com a 

cidade do Rio de Janeiro de oferecer aos alunos a formação autônoma e habilitando-os a se 

desenvolverem profissionalmente e como cidadãos. A proposta considerada neste documento e 

por meio do seu grupo denominado Multieducação, propõe ainda que se faça obrigatória a 

consideração do aluno como um sujeito situado em um contexto sócio cultural específico e 

possuidor de história de vida particular já adquirida. O princípio de inclusão social e respeito à 

diversidade cultural e social também está sinalizado neste documento com o propósito de 

garantir à promoção do crescimento humano em sua integralidade. 
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No que se refere ao ensino da Educação Física, as Orientações Curriculares sugerem 

que esta seja responsável pela promoção do lazer humanizado, orientação preventiva à saúde, 

valorização do conhecimento do movimento contextualizado com a utilização de seus 

conteúdos específicos: jogos, esportes, danças, movimentos gímnicos e das lutas, buscando 

oportunizar aos alunos a compreensão de seu próprio corpo como instrumento de comunicação 

e expressão. O documento em questão entende que o aluno é possuidor de uma história de vida 

anterior e que tal história se expressa por meio de seus movimentos corporais, sendo este a 

expressão de desejos, sonhos, medos, angústias, coragem, ousadia, força, fraqueza, presença, 

ausência de autoestima, sentimento de solidariedade, egoísmo, cooperação, luta, cuidado, 

agressão, respeito às diferenças e intolerância. 

O movimento corporal também é compreendido em sua dimensão cognitiva, pois a ação 

do corpo integra a organização total do indivíduo. Existe a preocupação em respeitar as fases 

do desenvolvimento do aluno no que tange aàoferta de atividades de forma que evolua do mais 

simples ao mais complexo de acordo com suas possibilidades de desenvolvimento. É nesse 

sentido que a proposta de uma progressão poderá e deverá ser estruturada a partir dos 

conhecimentos dos jogos, dos esportes, das danças, dos movimentos gímnicos e das lutas, por 

meio da organização com respeito às faixas etárias, fundamentada pelos fundamentos teóricos 

da organização da motricidade e estrutura psicomotora, do desenvolvimento da cognição e da 

formação moral, afetiva e social, procurando sempre observar o movimento como uma fonte 

de manifestação dos sentidos e experiências do sujeito. Cabe enfatizar a ideia geral do 

documento neste pequeno trecho: 

 

 
A educação física não é a educação do físico, é a educação do corpo inteiro. 
Um corpo que fala, que sente, que se expressa e que, através da linguagem 
silenciosa e predominantemente sensível é capaz de dizer coisas que as 
palavras jamais poderiam pronunciar. É nesse sentido que a intervenção do 
professor de educação física se apresenta como uma intervenção 
profundamente relevante no contexto da missão do município e da proposta 
da Multieducação, pois compreende o aluno como sujeito que ao mesmo 
tempo possui necessidades imediatas e intelectuais, não podendo prescindir 
sob hipótese alguma de suas necessidades afetivas e sensíveis. (SME, 2010, 
p.9) 
 
 
 

Com a justificativa de proporcionar uma unidade nos variados universos existentes na 

rede de escolas da cidade do Rio de Janeiro foi elaborado um documento intitulado Núcleo 

Curricular Básico MULTIEDUCAÇÃO em consonância com as Diretrizes Curriculares 
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Nacionais e respeito a seus princípios éticos, estéticos e políticos e posteriormente encaminhado 

a esta rede de escolas. O objetivo principal foi desenvolver um trabalho de qualidade com 

propósitos claros de promoção da aprendizagem com ênfase na valorização da realidade do 

educando, acompanhando as transformações inerentes à transposição do tempo em uma 

sociedade. Este documento foi fundamentado numa  perspectiva histórico-cultural, na qual o 

sujeito é considerado em sua totalidade, em sua integralidade. Segundo esta visão, o indivíduo 

é trabalhado de acordo com uma abordagem onde o seu corpo não é percebido apenas enquanto 

capaz de realizar movimentos e sim um corpo carregado de emoções, experiências motoras 

vividas, advindas de uma cultura, um corpo em relação que se transforma continuamente ao 

longo da vida, e em interação por meio dos sentidos impregnados em cada experiência. A 

equipe responsável pela formulação deste documento indica que a sustentação teórica adotada 

para sua elaboração está baseada na produção acadêmica acerca das abordagens pedagógicas: 

psicomotora, desenvolvimentista, construtivista interacionista, crítico-superadora, crítico-

emancipatória e saúde renovada. O movimento proposto como instrumento de promoção da 

aprendizagem é um movimento inserido em um ambiente predominantemente lúdico, 

competitivo ou cooperativo, de simbolização, esportivo, expressivo, relacionado às lutas, 

danças e movimentos ginásticos. O que promove o desenvolvimento das funções sócio-afetivas 

e cognitivas em consonância ao desenvolvimento da função motriz , como representado no 

trecho abaixo: 

 
Isso ajuda a formar as representações que irão fundamentar e justificar sua 
ação perante si e perante o grupo no qual se encontra inserido, construindo um 
espaço de mediação das individualidades em prol da construção dos sentidos 
de coletividade e de pertencimento no universo das aulas de Educação Física. 
(SME, 2008, P. 23) 

 

 

Após análise de cada um destes documentos: PCNs, Base BNCC, Orientações 

Curriculares do Município do Rio de Janeiro e Núcleo Curricular Básico Multieducação do 

Município do Rio de Janeiro pudemos entender que os professores de Educação Física que 

atuam em escolas têm a seu dispor documentos que indicam bases curriculares orientadas por 

produções científicas da área. Tais documentos se organizam de forma estruturada 

cientificamente, estando os conteúdos coerentemente organizados e distribuídos na seriação 

escolar de acordo com as possibilidades de cada faixa etária. Os quatro documentos analisados, 

de modo geral apresentam indicações das teorias que dão sustentação à seleção dos conteúdos 
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e à abordagem adotada, e foram comparados de acordo com os critérios de seleção e distribuição 

dos conteúdos e organização da seriação de escolaridade. 

De uma maneira geral, podemos analisar comparativamente os documentos PCN8, 

BNCC9, OC/RJ10 e Temas em debate Multieducação do seguinte modo: Os PCNs dividem a 

seriação das turmas de escolaridade em três ciclos, sendo o 1º ciclo referente aos 1º e 2º anos 

do Ensino Fundamental I, 2º ciclo aos 3º e 4º anos do Ensino Fundamental I e o 3º ciclo se 

refere aos 5º e 6º anos. Respeitando esta organização, o documento em questão sugere a oferta 

de atividades organizadas nas categorias de esportes, jogos, lutas e ginásticas, atividades 

rítmicas e expressivas e conhecimentos sobre o corpo, onde todos os ciclos devem vivenciar 

tais propostas respeitando o grau de complexidade de realização possível para cada faixa etária, 

respeitando a organização indicada nas teorias do desenvolvimento infantil. Tal distribuição 

tende a promover a experimentação do movimento corporal como uma unidade de expressão, 

pois qualifica estas categorias de atividades como abrangentes o suficiente para promover o 

conhecimento de uma gama expressiva de oportunidades da cultura corporal do movimento 

(BRASIL, 1997). A BNCC respeita a classificação da seriação de escolaridade em 1º, 2º, 3º, 4º 

e 5º anos sugerindo a oferta de atividades distribuídas em esportes, jogos, lutas e ginásticas, 

atividades rítmicas e expressivas e conhecimentos sobre o corpo em todos os anos acima, o que 

se assemelha aos PCNs diferindo apenas que a BNCC também sugere a oferta de danças e lutas 

nos três últimos anos de seriação do Ensino Fundamental I. Tal organização de conteúdos 

possibilita uma intensificação nos movimentos básicos e universais nos anos iniciais e amplia 

a especificação e complexidade de movimentos, ampliando também o repertório de vivências 

relacionadas à cultura corporal do movimento. O fato de distribuir as atividades em ampliação 

de complexidade faz alusão ao respeito à capacidade de realização motora da criança, uma vez 

que há preocupação em iniciar a oferta de atividades cujos padrões de realização são mais 

próximos aos movimentos naturais para um segundo momento em que a oferta de atividades 

possibilita realizações mais complexas (BRASIL, 2017). As OC/RJ, por sua vez, promovem a 

organização das atividades respeitando a organização em do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental I, e sugere que sejam trabalhadas em todos estes anos, propostas que envolvam o 

jogo, a ginástica, a dança e as lutas. Deste modo entendemos que os movimentos orientados nas 

séries iniciais estariam voltados para uma organização básica da estrutura psicomotora e para o 

avanço gradativo em relação à complexidade de realização nos anos subsequentes, a partir do 

                                                        
8 PCN: Parâmetros Curriculares Nacionais. 
9 BNCC: Base Nacional Comum Curricular. 
10 OC/RJ: Orientações Curriculares do Município do Rio de Janeiro. 
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2º ano seriam introduzidos os esportes em sua característica mais simples como iniciação 

esportiva e a partir do 4º ano seriam ofertadas outras categorias de esportes, como os coletivos 

em sua característica universal de técnicas. Esta distribuição nos leva a perceber que o princípio 

de ampliação de complexidade ainda é respeitado e há uma tentativa, neste documento, de 

distribuição diferenciada em relação à especificação das atividades conforme os anos de 

seriação (RIO DE JANEIRO 2008). O documento intitulado de Temas em debate – 

Multieducação sugere como desencadeador das propostas curriculares para a educação física, 

atividades de promoção do conhecimento do corpo e jogos populares em todos os anos do 

Ensino Fundamental I e, a partir do terceiro ano, sugere a introdução dos jogos, das brincadeiras 

e dos esportes intencionando a oferta de atividades físicas voltadas para uma proposta de 

conhecimento corporal anterior à introdução de especificidades nos movimentos inerentes a 

algumas práticas esportivas. Tal distribuição permite ao aluno conhecer suas possibilidades e 

limitações individuais, para posteriormente, experimentar movimentos que exijam mais 

destreza, agilidade etc. Neste documento também há uma divisão dos anos de seriação por 

ciclos, de forma semelhante ao indicado nos PCNs (RIO DE JANEIRO, 2010). 

É notório que o desenvolvimento infantil deva ser observado segundo os parâmetros das 

diversas escalas já existentes a respeito das aquisições inerentes à cada faixa etária. Deste modo 

entendemos como fundamental a observação de elementos de exigência motora em relação à 

sua complexidade ou intensidade para a oferta das atividades distribuídas nas séries de 

escolarização. Na fase do desenvolvimento da qual estamos tratando neste estudo, são 

observadas amplas modificações nas esferas motora, cognitiva, afetiva e social da criança, e há 

um intenso processo de aquisição de novas habilidades e capacidades e “melhora” de 

habilidades e capacidades anteriormente adquiridas. Essa “melhora” é decorrente de um avanço 

de complexidade nas aquisições ocorridas. Há de se observar muitos aspectos destas mudanças, 

tendo em pauta sempre o fato de que o desenvolvimento em questão é um processo que envolve 

aumento da capacidade perceptivo motora, noção espacial e temporal, movimentos uni e 

bilaterais, movimentos cruzados, coordenação motora ampla, coordenação motora fina, 

coordenação viso-manual e habilidades motoras fundamentais. Este avanço em seu 

desenvolvimento possibilita à criança uma maior competência motora básica e melhora a 

eficiência em sua mecânica corporal, consigo mesma, com o ambiente, com os outros e com os 

objetos, permitindo uma ação qualitativa. 
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A criança da qual estamos tratando apresenta capacidade para inúmeras realizações o 

que demanda uma gama ampla de estímulos, em adequação às suas potencialidades e 

limitações, para a promoção de seu desenvolvimento ótimo.  

 Pudemos observar que, na orientação promovida pelos documentos analisados, há uma 

preocupação inicial em indicar a necessidade de promoção de desenvolvimento integral do 

educando que possibilite uma qualidade de vida, formação de indivíduos críticos e autônomos, 

garantindo assim a cidadania e o respeito às diversidades. Também há uma preocupação em 

deixar explícita a orientação teórica que norteia a elaboração do documento. A seleção das 

atividades oferecidas nas diversas séries de escolarização mantém uma semelhança entre si 

como pudemos observar anteriormente pois as atividades sugeridas promovem poucas 

distinções. Todos os quatro documentos analisados sugerem os jogos e o esporte como conteúdo 

fundamental na elaboração dos planos de cursos de educação física escolar. Em três dos 

documentos também observamos a orientação de conteúdo por meio de dança, ginásticas e 

atividades rítmicas. Apenas no Multieducação-temas em debate, a ginástica não se faz presente. 

O conteúdo “Brincadeiras” aparece apenas em dois destes documentos (BNCC e 

Multieducação) e “Conhecimento do corpo” do mesmo modo (PCN e Multieducação). Tais 

permanências podem sugerir que, os elementos – “Brincadeiras e Conhecimento do corpo” - 

responsáveis por ativar os diversos aspectos do desenvolvimento, como indicado na proposta 

de Educação Psicomotora aplicada à Educação Física escolar, podem estar minimamente 

expressos em tais documentos, o que sugere um desacordo à proposição de desenvolvimento 

integral do educando. Há também que se refletir a respeito da presença explícita das atividades 

físicas em suas diferentes categorias, expostas como conteúdo, não seriam estas estratégias de 

promoção do desenvolvimento? Pois o conteúdo poderia ser elencado a partir do 

questionamento fundamental, que é: O que devemos desenvolver em nosso aluno a partir do 

uso de seu corpo? Devemos desenvolver sua coordenação motora ou a sua execução em um 

gesto técnico específico?  

 É necessário compreender, de forma explícita, o que cada proposição intencionada, ou 

seja, cada atividade proposta promove enquanto desenvolvimento e o que cada faixa etária 

suscita de estímulo para alcançar o desenvolvimento ótimo de suas capacidades, em acordo com 

as expectativas para sua faixa etária. Deste modo, acreditamos que os documentos devam 

apresentar os elementos psicomotores presentes e idealizados em cada atividade sugerida e não 

apenas apresentar a atividade, pois, de acordo com interpretação de cada sujeito os conceitos 

fundamentais para a promoção do desenvolvimento integral podem estar sendo negligenciados. 
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Abaixo segue um quadro indicativo de habilidades motoras fundamentais organizadas em 

categorias e relacionadas ao comportamento motor de referência, de acordo com Mattos (2016); 

Tani, Manoel, Kokubun e Proença, 1988, que devem ser consideradas quando por ocasião da 

elaboração de um documento norteador de uma prática que se proponha promover o 

desenvolvimento integral do educando por meio do movimento corporal.  

 Segundo (MATTOS, 2016; TANI, MANOEL, KOKUBUN e PROENÇA, 1988) a 

classificação das habilidades motoras básicas respeitam a seguinte organização: locomoção, 

estabilidade, manipulação, noção de corpo e socialização; e a cada habilidade motora 

fundamental corresponde um conjunto de elementos denominados de comportamento motor 

divididos em áreas e seus atributos, a saber: a locomoção, temos o salto, o saltito e a caminhada; 

a estabilidade, onde temos o equilíbrio dinâmico e estático; a manipulação com o lançamento, 

o alcance, o chute e a rebatida; a noção de corpo com a lateralidade, o esquema corporal a 

imagem corporal e a percepção motora; e a socialização apresentando-se como comportamento 

esperado a percepção do outro. Estas chamadas habilidades motoras básicas e seus respectivos 

comportamentos motores esperados, assim distribuídos, foram inicialmente sistematizados e 

tomados como base em estudos e formulações de protocolo de avaliação psicomotoras atuais 

(MATTOS, 2016; ROSA NETO, 2002), o que nos remete à ideia de que esta classificação se 

fundamenta na estrutura primeira de organização do desenvolvimento psicomotor da criança e, 

portanto deve ser respeitada quando por intenção de elaboração de atividades nas aulas de 

educação física.  

 Em se tratando de sistematização das habilidades motoras fundamentais a serem 

desenvolvidas na criança também podemos seguir o modelo elaborado por Flinchum (1981), 

que dialoga com a taxionomia de Tani, Manoel, Kokubun e Proença (1988), onde o Domínio 

Psicomotor é organizado em níveis e subcategorias. Tal classificação é baseada na Taxionomia 

do domínio psicomotor de Harrow (1983): segmentar (movimentos reflexos, ações produzidas 

sem volição consciente em resposta a um estímulo), locomotor (movimentos básicos 

fundamentais, formas de movimentos inatos formados em combinação de movimentos reflexos 

e básicos de movimentos especializados e complexos), discriminação cinestésica (habilidades 

perceptivas, interpretação de vários estímulos para adaptação ao ambiente (visual, auditivo, 

cinestésico, tátil e coordenação), resistência, força, flexibilidade e agilidade (habilidades físicas 

ou qualidades físicas), habilidades adaptativas (movimentos especializados e destrezas), 

movimentos expressivos (comunicação não verbal, expressões faciais, coreografias e gestos) e 

habilidades coordenadas. 
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 Diante de tal exposição temos então que refletir acerca dos principais elementos 

necessários para a organização de uma prática pedagógica: as orientações curriculares 

proporcionadas pelos documentos que se destinam a sistematizar a prática da educação física 

nas escolas, as características psicomotoras necessárias a serem estimuladas para o 

desenvolvimento integral da criança e como os sujeitos efetivamente elaboram, organizam e 

representam a proposta fundamental de sua prática que é o desenvolvimento infantil, segundo 

suas próprias afirmações (VASCONCELOS, 2016). Com o intuito de nos aproximar desta 

última análise, realizamos o primeiro e o segundo estudo. Os documentos acima analisados de 

um modo geral, apresentam em suas sugestões os direitos, deveres, objetivos e finalidades da 

educação física como componente pedagógico em igual medida com as demais disciplinas. 

Indicam ainda caminhos e instrumentos para o desenvolvimento de conteúdos e estratégias 

diversificadas e adequados a cada faixa etária, entendendo que o professor tem liberdade de 

integrar suas opiniões, seus conhecimentos e suas ideias próprias seguindo seu potencial 

criativo e suas intenções. 

 Percebemos ainda que os documentos referidos têm, em sua proposição o intuito de 

apresentar as condições necessárias para que os professores desta disciplina organizem suas 

propostas de forma unificada e demonstram respaldo científico no que se refere aos conteúdos 

elencados por suas equipes gestoras. Tal sustentação científica pode ser observada por meio das 

sugestões oriunda das produções científica da educação física principalmente no que se refere 

às abordagens críticas e psicomotora. Demostram ser conteúdos abrangentes e que visem a 

promoção do desenvolvimento da criança segundo princípios de totalidade do ser humano, 

entendendo necessário conteúdos e propostas que desenvolvam os aspectos afetivo, social, 

motor e cognitivo. Os conteúdos sugeridos por tais documentos são organizados de maneira a 

respeitar as possibilidades e limitações específicas de cada faixa etária atendida, no entanto não 

é identificado um conhecimento, por parte dos professores de tal compreensão na aplicação de 

tais conteúdos, entendendo que a prática possa estar pautada em uma observação subjetiva 

destes limites.  

 

4.2. Estudo I: Análise dos planejamentos de Educação Física 
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Este estudo foi realizado por meio de análise de conteúdo do tipo temática de 

planejamentos anuais de Educação Física de cinco escolas de médio e grande porte, com 

atendimento a um quantitativo de alunos superior a 1.000 (um mil) alunos. Os planejamentos 

analisados restringiram- se aos grupos de 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I por 

organização estrutural e seleção de atividades. A escolha também respeitou uma estrutura 

semelhante na organização dos planejamentos analisados como definição de: objetivos, 

conteúdos, estratégias, avaliações, recursos didáticos e cronograma. A análise em questão foi 

realizada com o objetivo de elencar um conjunto de características que compõem, com maior 

frequência a elaboração das atividades de Educação Física para esta faixa etária, assim como 

identificar a predominância de conteúdos oferecidos e referências teóricas que norteiam a 

elaboração de tais planejamentos de acordo com as orientações curriculares proporcionadas 

pelos documentos que analisados no pré-estudo (PCN, BNCC e OC/RJ). Os aspectos 

observados podem nos oferecer indícios de quais elementos propostos nos planejamentos 

analisados estão efetivamente voltados para a promoção do desenvolvimento integral dos 

alunos. 

A importância contida neste estudo é considerar que o processo de elaboração de um 

planejamento é fundamentalmente determinante para uma prática estruturada com prévia 

atenção aos princípios pedagógicos, conteúdos, necessidades da instituição, necessidades do 

conjunto de alunos e avaliação da disciplina em questão. 

Segundo Silva (2004, p. 78), observar o planejamento pedagógico possibilita uma 

aproximação no sentido de “[...] compreender o referencial filosófico-epistemológico, teórico-

metodológico e político da prática pedagógica dos professores”, pois o planejamento 

pedagógico constitui um importante instrumento que possibilita a elaboração das tarefas 

docentes, permitindo a reflexão e a avaliação a respeito do processo de ensino e aprendizagem 

a ser desenvolvido.  

O planejamento é um instrumento relevante na orientação da ação docente, pois 

organiza a prática favorecendo uma coerência nos objetivos a serem alcançados. Esta relevância 

reside, ainda, na característica de que sua elaboração é consequente de momentos de tomada de 

decisão por parte do professor, em reflexão e interação com contexto da comunidade escolar, 

com Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição e referenciais teóricos da prática 

específica (BOSSLE, 2002). 

 
O plano de ensino configura-se como um roteiro organizado de unidades 
didáticas para um ano ou semestre composto dos seguintes elementos: 
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justificativa da disciplina; conteúdos; objetivos gerais e específicos; 
metodologia e avaliação, todos ligados à concepção que a escola e os 
professores possuem sobre a função da educação, da escola, das 
especificidades das disciplinas e sobre seus objetivos sociais e pedagógicos. 
Tais elementos visam a assegurar a racionalização, a organização e a 
coordenação do trabalho docente, de modo que a previsão das ações docentes 
possibilite ao professor a realização de um ensino de qualidade e evite a 
improvisação e a rotina. Sobre esses elementos materializam-se os 
referenciais político-pedagógicos da prática pedagógica dos professores 
(SILVA, 2004, p. 78). 
 

 

Há ainda uma observação relevante a ser descrita em relação às categorias especificadas 

nos PCNs: procedimental, conceitual e atitudinal De algum modo é explícito o conhecimento 

de que a categoria mais valorizada e, portanto, presente em estratégias  nos planejamentos 

analisados é a categoria procedimental e a conceitual é atendida na medida em que 

conhecimentos específicos são trabalhados teoricamente e não de forma vivencial, prática. A 

categoria atitudinal é trabalhada basicamente nas situações de conflito entre os alunos , quando 

valores são elencados com relação à situação especificamente vivenciada. 

No entanto, apesar do conhecimento desta característica do planejamento pedagógico 

como um instrumento de fundamental importância para a estruturação de uma prática 

pedagógica de qualidade, autores como  Jahn (2004), Silva (2004), Bossle (2002), em pesquisas 

realizadas em torno deste tema) e Beltrami (2000) , identificam, por meio de seus resultados 

que, de uma maneira recorrente os professores de Educação Física elaboram seus planejamentos 

sob uma perspectiva tecnicista e burocrática, e de forma mecânica reproduzindo planejamentos 

anteriormente realizados, submetendo-se de forma acrítica às orientações proporcionadas nos 

PCNs e comprometendo a qualidade da prática pedagógica idealizada. Tal evidência expõe uma 

situação que prejudica ainda mais a qualidade desta prática, que é o fato de que, no momento 

de realização das práticas cotidianas, os professores não recorrem a seus planejamentos 

anteriormente elaborados, mantendo-os, na maioria das vezes, apenas elaboração.  

O planejamento anual da primeira escola analisada apresenta uma organização 

abrangente deste o 1ª ao 5ª ano, com os mesmos conteúdos e atividades. O planejamento é 

organizado em três trimestres assim divididos: o primeiro apresenta os conteúdos de: jogos de 

socialização, atletismo e conceitos de postura e higiene; no segundo,  jogos coletivos, ginástica 

artística e conceitos de postura e higiene; o terceiro jogos de rua, coordenação psicomotora e 

conceitos de postura e higiene. Os jogos indicados como conteúdo em cada trimestre são 

desenvolvidos a partir de propostas de atividades com foco na experimentação dos movimentos 

e promoção do desenvolvimento de algumas habilidades motoras básicas, capacidades físicas 
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e aspectos psicomotores (agilidade, destreza, resistência, equilíbrio, força, flexibilidade, 

coordenação motora ampla, lateralidade e orientação espacial). As atividades sugeridas são 

também desenvolvidas mantendo o caráter lúdico, a transmissão de regras básicas e o 

conhecimento rudimentar sobre os jogos desportivos, sem preocupação com a realização de 

gestos técnicos mais complexos. Nota-se, ainda, a preocupação em indicar propostas que 

objetivem a aquisição de hábitos saudáveis, “formação de caráter e personalidade”, entendendo 

a importância do desenvolvimento da capacidade de interação social saudável, assim como o 

desenvolvimento da capacidade de expressão, criatividade e percepção das possibilidades 

corporais promovidas pela experiência motora. Esta escola mantêm explicitamente uma 

preocupação maior na oferta de estímulos com vistas ao desenvolvimento motor, e a proposta 

de desenvolvimento cognitivo aparece restrito aàsorientações esportivas como regras, dimensão 

de quadras e temas transversais desenvolvidos em aulas essencialmente expositivas. Não foi 

observada uma intenção de desenvolvimento dos elementos constitutivos da cognição por meio 

do movimento como: atenção, memoria, categorização, percepção, associação, raciocínio, 

juízo, imaginação, pensamento e linguagem. A cognição tratada nas aulas de Educação Física 

está vinculada ao desenvolvimento de atividades que envolvam o pensamento, digo o 

conhecimento de conteúdos teóricos. 

A segunda escola analisada organiza o planejamento de forma semelhante à primeira 

distribuindo os conteúdos em trimestres e apresentando um mesmo planejamento desde as 

turmas de 1º ano até as turmas de 5º ano do Ensino Fundamental I, de uma maneira mais 

descritiva (justificativa, objetivo geral, objetivos específicos e conteúdos divididos por 

trimestres) e inicialmente apresenta uma justificativa onde expõe a importância da Educação 

Física como promotora de um desenvolvimento integral do aluno em interação com as demais 

disciplinas enaltecendo a socialização, o autoconhecimento, a característica lúdica e o 

desenvolvimento de habilidades físicas e psicomotoras. O objetivo geral apresentado neste 

planejamento expressa a intenção de desenvolvimento do “aspecto lúdico da criança”, 

superação e descoberta dos próprios limites, desenvolvimento da criatividade e recuperação de 

danos causados por “queima de etapas importantes na Educação Infantil” e ainda faz referência 

aos PCNs, enquanto indicador de atividades que promovam conhecimentos a respeito da cultura 

corporal do movimento. Os objetivos específicos são elencados de maneira que indiquem o 

desenvolvimento de aspectos psicomotores como: coordenação motora, noções de espaço e 

tempo, equilíbrio e lateralidade; habilidades motoras como: flexibilidade e agilidade 

desenvolvimento de noções de higiene física e mental, desenvolvimento da convivência social 

e promoção de experiências de situações de competição. Os conteúdos foram expressos por 
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meio de atividades como: filmes, brincadeiras, exercícios físicos, aula teóricas sobre regras dos 

desportos, jogos recreativos e esportivos e atividades manuais. 

O terceiro planejamento anual analisado apresenta uma configuração diferenciada no 

que se refere à especificação de um planejamento distinto para cada ano do Ensino Fundamental 

I e também no que se refere à distribuição dos conteúdos por bimestres (quatro). O objetivo 

geral da disciplina é apresentado de forma similar em todas as séries do segmento em questão, 

cujo teor descreve uma intenção de desenvolvimento integral do aluno com ênfase nas 

aquisições psicomotoras e o desenvolvimento da saúde e da cidadania. No planejamento 

direcionado às turmas de primeiro ano são apresentados objetivos específicos relacionados à 

promoção do desenvolvimento de aspectos psicomotores, e as estratégias indicadas são 

organizadas em torno de jogos, brincadeiras e atividades corporais. O planejamento destinado 

às turmas de segundo ano apresenta uma descrição similar ao planejamento das turmas de 

primeiro ano, no entanto são acrescentados objetivos relativos ao ensino de dança e ginástica 

artística e as estratégias referidas são também semelhantes, diferentes apenas pela inclusão de 

atividades folclóricas, de ginástica artística, de regras e de competição. O planejamento 

direcionado às turmas de terceiro ano possui conteúdo similar ao anteriormente descrito sem 

diferenças evidentes. Nas turmas de quarto ano há a introdução de alguns jogos esportivos como 

futebol de salão, handebol e atletismo. Há ainda diferenciação na proposta de apresentação da 

ginástica artística com uma especificação maior dos elementos constituintes deste esporte. A 

dança e o estímulo ao desenvolvimento dos aspectos psicomotores mantêm uma apresentação 

semelhante aos planejamentos anteriores. O planejamento destinado às turmas de quinto ano 

apresenta apenas a inserção do ensino de basquetebol como diferença entre os demais. Em todos 

os planejamentos desta escola há uma indicação da realização de uma “olimpíada”, onde são 

realizadas competições entre turmas com divisões em bandeiras e, nesta atividade a competição 

ocorre por meio dos jogos esportivos como futebol, handebol, voleibol, basquetebol e um 

grande jogo denominado de queimado. O que chama a atenção é que mesmo que esta 

“olimpíada” esteja presente desde as turmas de primeiro ano, não há descrição no planejamento 

destes jogos esportivos como conteúdo, estando presente apenas em uma escala progressiva a 

partir das turmas de quarto e quinto anos, e não aparecendo a descrição do voleibol como 

atividade desenvolvida em nenhum das séries apontadas no documento. 

A quarta escola, cujo planejamento anual foi analisado, apresenta uma especificidade 

no desenvolvimento da Educação Física em relação às demais escolas. Esta escola organiza 

uma abordagem específica para as turmas de primeiro ano do ensino fundamental I onde as 

propostas são desenvolvidas por profissionais cuja formação obrigatoriamente é composta por 
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graduação em Educação Física e Formação em Psicomotricidade, e o trabalho é voltado 

especificamente para o desenvolvimento psicomotor por meio de propostas sustentadas no 

conhecimento advindo da prática psicomotora, não havendo a proposição do ensino de jogos 

esportivos. O planejamento destas turmas apresenta inicialmente uma descrição teórica da 

proposta, e progressivamente são apresentados os objetivos cujo teor estão explicitamente 

vinculados ao desenvolvimento da estrutura psicomotora e orientados por uma visão do 

desenvolvimento integral do aluno. As estratégias organizam-se em torno de atividades que 

promovam a exploração do corpo, do ambiente e de materiais, assim como estímulos 

multissensoriais. Neste planejamento ainda são descritos projetos desenvolvidos ao longo do 

ano letivo em coerência aos objetivos propostos, com o calendário de atividades da instituição 

e com os conteúdos desenvolvidos pelas “professoras regentes de turma”. O planejamento das 

turmas de segundo ao quinto ano é organizado de modo que os objetivos gerais estão descritos 

de modo similar, onde estão expressos o desenvolvimento da cidadania, criatividade, 

capacidade reflexiva, valores morais e éticos, desenvolvimento da estrutura psicomotora, 

promoção da saúde e o desenvolvimento integral do aluno. Os conteúdos estão dispostos em 

trimestres nos quais para as turmas de 2º ao 5º ano são organizados natação, atletismo e 

handebol no primeiro trimestre, iniciação ao voleibol, dança folclórica, jogos populares e 

iniciação ao basquete no segundo trimestre, futebol de salão, hóquei, jogos pré-desportivos, 

badminton, tênis de mesa e peteca no terceiro trimestre. Os conteúdos são distribuídos de forma 

equânime em todas as turmas, diferenciando-se apenas na especificação e complexidade das 

técnicas de cada desporto oferecido.  

Por meio da análise dos planejamentos apresentados, percebemos a disposição dos 

conteúdos de uma forma caracteristicamente estereotipada na prática da educação física escolar, 

sem que para tal exista alguma orientação com suporte científico. No entanto, percebemos que 

esta forma de organização dos planejamentos atravessa gerações de professores de forma quase 

reprodutiva sustentada apenas pelo argumento de que estes organizam os conteúdos baseados 

na sua própria experiência, e no aumento da complexidade nas exigências técnicas de cada 

desporto, ou seja, os esportes vão sendo apresentados em uma escala de evolução que vai do 

mais fácil para o mais difícil, dividindo os conteúdos em bimestres ou trimestres de acordo com 

a organização da escola e ainda a escolha dos conteúdos podem estar balizadas pela expectativa 

dos alunos (Rosário e Darido, 2005). Segundo estas autoras (Rosário e Darido, 2005, p. 177) 

ainda, há uma característica na confecção dos planejamentos: “Muitos conteúdos não são 

ministrados porque os professores não os dominam se sentem inseguros, ou se julgam 
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despreparados. Somado a esse fator, os alunos resistem às atividades que não sejam os esportes 

coletivos que costumam praticar.” E ainda:  

 
Os professores de Educação Física têm restringido seu trabalho aos esportes 
tradicionais, que são transmitidos superficialmente, e em geral distribuídos 
sem nenhuma sistematização. [...] Os professores sistematizam os conteúdos 
ao longo do ano através dos bimestres, com um esporte coletivo como 
conteúdo principal, e outros conteúdos dispostos paralelamente durante o ano, 
no caso, os jogos e outros esportes, mas não há mudanças ao longo do ciclo 
de escolaridade. O principal critério é a dificuldade do conteúdo do ponto de 
vista procedimental, o que é mais difícil de ser executado tende a ficar no fim 
do ano. (ROSÁRIO E DARIDO 2005, p. 167). 
 
 
 

A apresentação e aplicação dos conteúdos de forma que diferentes faixas etárias 

experimentem os mesmos elementos diferenciando apenas a complexidade de exigência na 

compreensão e execução dos movimentos fere o princípio pedagógico que orienta uma 

cuidadosa adequação das experiências de acordo com as características, capacidades e 

necessidades de cada fase do desenvolvimento. Rosário e Darido (2005) reforçam este 

argumento quando enfatizam que o ato de ensinar qualquer que seja o conteúdo ou prática em 

diferentes fases do desenvolvimento, portanto em seriação escolar distinta, pressupõe a 

utilização de tratamentos diferenciados no que se refere não apenas ao aprofundamento como 

também à metodologia adotada. 

Os conteúdos de educação física, de um modo geral, não possuem uma definição 

específica que os organize de maneira sistemática nas séries de escolaridade. É recente a 

sistematização dos conteúdos para esta disciplina, por meio de documentos oficiais, definindo 

uma orientação curricular comum, neste caso os Parâmetros Curriculares Nacionais em 1996. 

Tal circunstância dificulta a distribuição dos conteúdos em planejamentos por parte dos 

professores de Educação Física que atuam nas escolas. Estes ficam responsáveis por organizar 

tais conteúdos de acordo com as necessidades da escola, experiências pessoais, interesse do 

aluno, calendário de competição e atividades comemorativas da escola, entre outros. O 

documento que existe hoje  que sugere uma organização dos conteúdos de Educação Física são 

os PCNs, elaborado a partir de 1997 e mais recentemente, a Base Curricular Nacional, em 2017, 

que inclui dos conhecimentos necessários para a prática pedagógica da Educação Física.  

Os planos de curso, que deveriam ter sua elaboração inspirada nos documentos citados 

cuja construção foi coletiva, com o objetivo de atender à formação de sujeitos possuidores de 

uma consciência crítica, capazes de exercerem uma prática cidadã e transformadora hoje, não 
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atendem a tais pressupostos. A partir disto, é possível levantar a hipótese de que as aulas e os 

planejamentos pedagógicos sejam construídos à partir de vivências, comunicações, trocas no 

interior dos grupos de estudantes por ocasião de sua formação e professores nas universidades, 

bem como entre pares nas escolas e eventos escolares, ou seja com base em práticas coletivas 

historicamente constituídas que geram como consequência a construção das representações 

sociais de acordo com o que afirmam Rosário e Darido (2005).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Estudo II: Estudo das representações sociais de desenvolvimento infantil por 
professores de educação física em suas aulas. 

 
 

4.3.1. Sujeitos 
 

 

O conjunto de indivíduos pesquisados neste estudo foi composto por 100 professores de 

Educação Física atuantes em escolas públicas e privadas, distribuídos de acordo com a tabela 

abaixo (Quadro1). Todos os professores da amostra ministram aulas para turmas de 1º ao 5º 

anos do Ensino Fundamental I. 

 

 
Quadro 01: Distribuição dos indivíduos entrevistados de acordo com a instituição onde são 

ministradas as aulas de educação física. 
 

TIPO DE ESCOLA NÚMERO 
DE 

INDIVÍDUOS 
Escola pública 44 
Escola privada 33 
Escola pública e privada 23 
não informaram 0 
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TOTAL 100 
                        

Fonte: Dados da autora, Vasconcelos, 2018. 
 

 

O conjunto constituído de professores participantes foi equilibrado uma vez que o 

quantitativo de professores atuantes em escolas públicas foi quase equivalente ao quantitativo 

de escolas particulares. Da totalidade de professores, aproximadamente 33% são professores 

que atuam apenas em escolas particulares, 44% atuam apenas em escolas públicas e 23% atuam 

em ambas as categorias. Nenhum dos professores que respondeu o questionário deixou de 

informar o tipo de escola que atua. Esta característica do grupo não apresentou significativa 

influência no desenvolvimento do trabalho uma vez que as categorias apresentaram a 

equivalência apontada. 

A especialidades dos sujeitos pesquisados de acordo com suas áreas de atuação e/ou 

experiências “paralelas” à vivência da Educação Física em ambiente escolar e ainda formação 

complementar à graduação pode nos oferecer uma forma de balizar o grupo no que se refere à 

tendência de organização de sua prática expressa em seu planejamento pedagógico, uma vez 

que, de acordo com pesquisas realizadas (ROSÁRIO e DARIDO, 2005), os professores desta 

disciplina norteiam seus planejamentos em estreita relação com suas experiências particulares.  

Tal argumento é evidenciado na descrição de um trecho da pesquisa desenvolvida por 

Bertini Junior e Tassoni (2013, p.474, 476, 481), onde foram identificadas os seguintes 

aspectos: 

 

 
[...] algumas influências da organização dos cursos de formação inicial que, 
até alguns anos atrás, tinham um formato de licenciatura ampliada ou plena e 
hoje estão divididos em licenciatura e bacharelado. Este aspecto, sem dúvida, 
exerce influência na formação e, consequentemente, nas práticas pedagógicas. 
[...] não se pode negar que a maneira como os cursos de formação inicial de 
Educação Física foram e são organizados marcam os modos de pensar e agir 
dos seus egressos. Sem dúvida, tais modos podem sofrer transformações, ao 
longo da trajetória profissional, por influência de novos saberes produzidos na 
prática e da prática. [...] as mudanças, tanto no que se refere à legislação, como 
por exemplo, a partir da LDB/96, instituindo a Educação Física como 
componente curricular do Ensino Básico, como as que ocorreram na 
organização dos cursos de Formação Inicial em relação ao formato dos cursos, 
alterando a duração e o perfil do profissional a ser formado, não asseguram 
uma mudança na forma de ver e compreender a Educação Física.” 
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O percurso assumido pelo professor, em suas escolhas para complementação 

profissional enquanto formação adicional, portanto, é de significativa relevância. Rosário e 

Darido, (2005) afirmam que o professor busca a continuidade de sua formação, de um modo 

geral, orientado por seus interesses e identificações pessoais. Deste modo, podemos sugerir que 

as escolhas, expressas pelos sujeitos consultados (83%) neste estudo, apontam maior incidência 

na área de educação (65%) considerando: Pós-graduação Latu Sensu em Ed. Física Escolar, 

Pós-graduação Latu Sensu em Psicomotricidade, Mestrado em Educação Física, 

Psicopedagogia, Pós-graduação Latu Sensu em Educação Especial, Doutorado, Pós-graduação 

Latu Sensu em Neuroeducação e Pós-graduação Latu Sensu em Recreação e Pós-graduação 

Latu Sensu em Cultura Afro-Brasileira) e indicam uma implicação significativa com a prática 

pedagógica da Educação Física. Como podemos perceber, abaixo (quadro 2), dos 100% dos 

sujeitos pesquisados, 65%  realizaram, como complementação de formação profissional, 

cursoscom aplicabilidade direcionada ao ambiente escolar, sendo que destes 66%, 22% 

realizaram curso de Pós-graduação Latu Sensu em Educação Física Escolar e 20% Pós-

graduação Latu Sensu em Psicomotricidade especificamente, o que pode indicar que este é um 

grupo composto, em sua maioria, por professores com interesse específico na atuação escolar 

desta disciplina, ou seja envolvidos com a atuação pedagógica da Educação Física. Ainda nos 

referindo a estes dados, 24% também buscaram a realização de formação complementar em 

áreas relacionadas ao ambiente escolar como: Mestrado em Educação Física, Psicopedagogia, 

Pós-graduação Latu Sensu em Educação Especial, Doutorado, Pós-graduação Latu Sensu em 

Neuroeducação e Pós-graduação Latu Sensu em Recreação. E ainda, apenas 17% realizaram 

formação profissional complementar em áreas que possuem aplicabilidade campos de atuação 

distintos de ambiente escolar como: Treinamento Esportivo, Marketing, Natação, Ciência do 

Esporte, Saúde do Trabalhador, Reabilitação Cardíaca e Coordenação Pedagógica. 
 
 
Quadro 02: Formação Complementar dos sujeitos.  
 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR N º DE 
INDIVÍDUOS 

Pós graduação ed. física escolar  22 
Pós graduação psicomotricidade  20 

Mestrado educação física  12 
Pós graduação treinamento esportivo  7 

Marketing  3 
Psicopedagogia  3 

Pós graduação natação  3 
Pós graduação educação especial  2 
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Doutorado em Educação 2 
Pós graduação neuroeducação  2 

Pós graduação recreação  2 
Pós graduação ciência do esporte  1 

Pós graduação saúde do trabalhador  1 
Pós graduação cultura afro-brasileira  1 

Pós graduação rabilitação cardíaca 1 
Coordenação. pedagógica  1 

 
 Fonte: Dados da autora, Vasconcelos, 2018. 

 
 
 

Por meio do questionário aplicado aos professores também pudemos caracterizar o 

grupo pesquisado em relação ao tempo de experiência no magistério e ao ano de conclusão da 

graduação em Educação Física. A caracterização do conjunto de professores pesquisado, de 

acordo com o tempo de experiência, é uma maneira relevante de identificar o período de 

formação destes sujeitos, uma vez que as políticas que regem a organização curricular, o 

contexto social e científico, o conjunto dos formadores das escolas de ensino superior em 

Educação Física, entre outros fatores, são determinantes na influência exercida na formação dos 

professores. Este argumento é explicitamente confirmado pela citação abaixo: 

 
 
Se, por um lado, existe um discurso dos professores que, em alguns momentos, 
é transformador e crítico, por outro lado a lógica de sua prática ainda se mostra 
arraigada a determinados valores que poderiam ser considerados, 
precipitadamente, como superados. É dessa forma que a história da Educação 
Física no Brasil nos dá bases para entender como os professores reproduzem, 
no cotidiano, ideais e valores passados, como a higiene e a eugenia do final 
do século XIX, ou o militarismo nacionalista do Estado Novo, ou o modelo 
esportivo característico [...] governo militar (DAOLIO, 2006, p.43). 
 
 

Dos 100 questionários recolhidos 69 foram aplicados pessoalmente e 31 foram enviados 

por formulário Google, não tendo sido observada diferenciação expressiva em qualquer 

característica das respostas decorrente da forma de abordagem dos indivíduos. Os indivíduos 

que responderam ao questionário foram organizados de acordo com o tempo de exercício do 

magistério em educação física conforme o quadro abaixo:  

 
Quadro 3: Quadro de classificação dos indivíduos pesquisados 

de acordo com o tempo de magistério 
 

TEMPO DE MAGISTÉRIO NÚMERO DE 
INDIVÍDUOS 
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de 0 à 2 anos 17 
de 2 à 5 anos 14 
de 5 à 10 anos 26 
mais de 10 anos 43 
não informaram 0 
  

Fonte: Dados da autora, Vasconcelos, 2018. 
 

 

Pudemos identificar que 43 dos sujeitos exercem o magistério há mais de 10 anos, o que 

sugere que estes indivíduos possam ter sua formação concluída em escolas de ensino superior 

cujos currículos foram estruturados a partir de princípios das concepções Psicomotora e 

Desenvolvimentista da Educação Física, cujo início de difusão se deu por volta do final dos 

anos 70 e início dos anos 80 (SURAYA e DARIDO, 2008).  Dos indivíduos pesquisados, 26 

exercem o magistério por um período entre 5 e 10 anos, portanto indicando um período 

formação em torno de 10 anos. No entanto, não podemos afirmar neste momento se a prática 

destes professores está sob a regência destes princípios. As abordagens críticas tiveram o início 

de sua difusão no meio acadêmico a partir anos 80, portanto influenciando a formação dos 

professores de Educação Física com ideais de também influenciar a prática dos futuros 

professores desta disciplina a partir de então. Há também uma importante interferência 

normativa neste período, referente à implantação dos PCNs em 1996, cujo referencial é a cultura 

corporal do movimento, que por sua vez tem origem nas abordagens críticas (COLETIVO DE 

AUTORES, 2009). Com número de 14 indivíduos que exercem o magistério há um período de 

2 a 5 anos, estes pertencem ao grupo de formação inferior a 5 anos que tendem a organizar suas 

práticas de acordo com a influência dos métodos mais recentes, e um número de 17 indivíduos 

tem exercício de magistério há menos de 2 anos. Tais dados nos permitiram desenhar de forma 

superficial um panorama do grupo de professores pesquisados no que se refere a suas 

características de formação, atuação e consequentemente organização de sua prática 

profissional. 

Entendemos ser relevante a observação de alguns elementos inerentes à prática pedagógica 

quando se tem como objetivo a compreensão de tal prática. Diante do quadro desenhado 

anteriormente, e, portanto, de posse de uma suposta ideia de referenciais teórico e práticos nos 

quais os professores pesquisados se apoiam, seguiremos com a apresentação do método a ser 

explorado nesta pesquisa.  
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4.3.2. Instrumentos e procedimentos 
 
 

       

Na perspectiva estrutural, a representação se define por seu conteúdo e sua organização, 

ou seja, sua estrutura interna. Como já foi dito, esta organização pressupõe uma hierarquia 

determinada entre os seus dois componentes: núcleo central e sistema periférico. Estes 

componentes funcionam como uma entidade, onde cada um assume uma função específica e 

complementar em relação ao outro (ABRIC, 2000). Segundo este autor, o funcionamento da 

Representação Social na perspectiva estrutural é regido por um duplo sistema, que nos 

possibilita a compreensão das Representações Sociais de acordo com suas características 

básicas, que podem parecer contraditórias. A contradição à qual Abric (2000) se refere dá-se 

em função dos componentes da Representação Social possuírem características ao mesmo 

tempo estáveis e rígidas, decorrentes de um núcleo central fortemente ancorado nos valores e 

normas do grupo, vivenciado e compartilhado por seus membros; e móveis e flexíveis em 

função do sistema periférico estar constituído de elementos oriundos das práticas sociais nas 

quais os indivíduos ou os grupos estão inseridos como as experiências individuais e as relações 

estabelecidas no grupo. Segundo Abric (2000), as Representações Sociais possuem a 

característica específica de manter, em sua estrutura, elementos que são oriundos do consenso 

do grupo, como também elementos que fazem parte das experiências individuais. De acordo 

com este autor: 

 

 
[...] a homogeneidade de uma população não é definida pelo consenso entre 
seus membros, mas sim pelo fato de que sua representação se organiza em 
torno do mesmo núcleo central, do mesmo princípio gerador do significado 
que eles dão à situação ou ao objeto com o qual são confrontados (ABRIC, 
2000, p. 34). 

 

 

O estudo das Representações Sociais regida pelo olhar da abordagem estrutural é 

essencial para a compreensão das dinâmicas sociais, e por que não falar, no caso desta pesquisa, 

para a compreensão da dinâmica da Educação Física Escolar. A pesquisa realizada na 

perspectiva da abordagem estrutural nos permite ter acesso a um conjunto organizado de 

instrumentos de análise e interpretação que nos possibilita:  
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[...] a compreensão da interação entre o funcionamento individual e as 
condições sociais nas quais os atores sociais evoluem. Este estudo permite 
compreender os processos que intervêm na adaptação sócio cognitiva dos 
indivíduos à realidade cotidiana e às características do meio social e 
ideológico (ABRIC, 2000 p. 35). 

 

 

De acordo com o objetivo desta pesquisa, com a utilização da abordagem estrutural 

alcançaremos a possibilidade de identificar a estrutura e a conhecer a organização das 

Representações Sociais que os professores de Educação Física escolar constroem sobre a sua 

prática. Conseguimos, assim, entender como estes professores se posicionam individual e 

coletivamente diante de sua prática, construindo suas ações que, em um determinado instante, 

podem estar reproduzindo padrões de comportamento ancorados em valores e normas já 

instalados neste grupo social, ou provocando transformações de acordo com a absorção de 

elementos novos a esta prática. 

Segundo Abric (2001), a escolha da metodologia a ser utilizada em uma pesquisa deve 

ser determinada por considerações empíricas como a natureza do objeto estudado, tipo de 

problema, imposição da situação e outros, mas, principalmente, pelo sistema teórico que 

sustenta e justifica tal investigação. A eleição dos instrumentos deve ser orientada pela 

abordagem da teoria das Representações Sociais escolhida pelo investigador. Segundo este 

autor, o estudo das Representações Sociais implica na utilização de métodos que busquem 

identificar e fazer emergir os elementos constitutivos da representação, conhecer a organização 

destes elementos e identificar o núcleo central da representação. Assim como verificar a 

centralidade e a hierarquia manifesta. 

Abric (2001) orienta a adoção de uma aproximação pluri-metodológica das 

representações para a realização de uma investigação de modo a respeitar quatro etapas: a) a 

identificação do conteúdo da representação; b) o estudo das relações entre os elementos, sua 

importância relativa e sua hierarquia; c) a determinação do controle do núcleo central; e e) o 

teste de centralidade. Neste estudo, não realizamos o teste de centralidade, pois os instrumentos 

de coleta dos dados adotados nesta pesquisa permitiram a identificação do Núcleo Central com 

muita clareza. Faremos, posteriormente, a análise das relações existentes entre os elementos 

evocados por meio da análise de similitude, que será melhor explicitada posteriormente; a 

relação destes elementos com a prática organizada pelos sujeitos pesquisados e ainda a 

identificação da relação entre o conhecimento oriundo da Psicomotricidade imbricado na 

proposta de desenvolvimento integral desta disciplina. 
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O levantamento dos conteúdos e da estrutura das representações dos sujeitos foi 

realizado a partir da utilização de um primeiro método, chamado de método da “análise das 

evocações”. Este método pode ser entendido como uma técnica de coleta de dados e um 

consequente processo de análise, introduzidos no Brasil através da publicação “O Núcleo das 

Representações Sociais”, de Celso Pereira de Sá (1996). O método de “análise das evocações“ 

tem como finalidade promover uma aproximação da estrutura das representações sociais 

vislumbradas, possibilitando o levantamento das primeiras hipóteses, a partir dos elementos 

coletados, do que poderia ser considerado como elemento central ou periférico. Sua proposta 

tem como fundamento a aplicação de um questionamento elaborado a partir de associação livre, 

onde é utilizada uma palavra ou expressão indutora. Neste método, entende-se que o que é 

lembrado ou evocado em primeira instância pode sugerir maior importância em relação ao tema 

tratado.  

De acordo com o que nos orienta a Teoria das Representações Sociais, a inserção de um 

indivíduo em um determinado grupo social provoca uma organização de ideias e normas 

oriundas de suas práticas e em comum acordo com as normas sociais estabelecidas no interior 

deste grupo, assim como elementos presentes na cadeia de experiências deste sujeito e fixadas 

como registros de memória. A soma de tais mecanismos se dá, segundo Abric (2001), em 

consonância com a ideia de que o processo de construção das representações sociais ocorre em 

um duplo sistema, que se refere ao que o indivíduo vivencia em seu grupo social e o que ele 

possui como forma individual de pensamento, portanto denominado de sistema “sócio –

cognitivo” . Partindo desta premissa, podemos entender como os professores elaboram e 

organizam sua prática profissional a partir destes elementos que sustentam suas referências.  

Esta etapa de pesquisa, intitulada de Estudo II e de acordo com a orientação 

metodológica adotada, foi constituída pela utilização de um instrumento para a coleta de dados 

que foi um questionário (ANEXO 1) aplicado a professores de Educação Física, atuantes em 

escolas públicas e privadas no segmento de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, composto 

por questões específicas e baseado em concepções encontradas nos trabalhos de (CAMPOS, 

1998; VERGÈS, 1992, 1994, 1995; SÁ, 1996), sendo iniciado com uma questão do tipo 

“indutiva”. O objetivo da aplicação de tal questionário foi a obtenção, por meio do discurso 

espontâneo dos professores, de elementos que nos fornecessem indícios do mecanismo 

cognitivo utilizado pelos mesmos no momento da elaboração e realização de suas atividades 

práticas cotidianas. E ainda, a identificação do conjunto de ideias que norteiam a organização 

da prática de tais indivíduos e como estas ideias definem a ação destes professores. A partir dos 

dados coletados no questionário citado, obtivemos então uma provável estrutura das 
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representações sociais, de acordo com a organização dos seus possíveis elementos centrais e 

periféricos, de acordo com o quadro de quatro casas gerado (Tabela 1).  

Cabe ressaltar que este procedimento nos permitiu fazer o levantamento das primeiras 

hipóteses do que seria considerado como Representações Sociais de desenvolvimento infantil, 

com distribuição de seus elementos em central ou periférico. Foi identificado neste estudo, 

indícios de uma representação não bem definida pelo grupo sujeitos envolvidos do objeto 

escolhido, portanto não consensual. 

 

4.3.3 Análise de evocações 
 

 

A análise do quadro de quatro quadrantes (Tabela 1) nos permitiu realizar uma 

aproximação inicial aos elementos presentes e prováveis constituintes da estrutura da 

representação social de Desenvolvimento Infantil e podem ser indicados como prováveis 

organizadores da prática de Educação Física nas escolas. A configuração apresentada a partir 

da análise inicial foi: movimento, coordenação motora, desenvolvimento motor ludicidade, 

psicomotricidade e desenvolvimento integral. Localizados no quadrante superior esquerdo, 

estes elementos são considerados como constituintes do que seria um possível núcleo central 

da representação elaborada pelos professores. Os termos presentes no quadrante superior 

direito, denominado de periferia próxima foram: socialização e afetividade. Portanto, 

hipoteticamente, podemos sugerir que a estrutura da representação social de desenvolvimento 

infantil pode estar organizada desta forma: movimento, coordenação motora, desenvolvimento 

motor ludicidade, psicomotricidade e desenvolvimento integral como prováveis elementos do 

núcleo central e socialização e afetividade como supostos elementos periféricos. No entanto 

esta é uma análise de carácter exploratório, que nos permite uma primeira aproximação em 

direção à estrutura da representação social objetivada necessitando, portanto de 

complementação por meio de análises complementares que serão realizadas posteriormente.  

Tratando dos elementos identificados no primeiro quadrante (superior esquerdo): movimento, 

coordenação motora, desenvolvimento motor, ludicidade, psicomotricidade e desenvolvimento 

integral, lembrando que na questão de livre evocação, houve uma indução aos sujeitos para a 

ideia de desenvolvimento infantil em suas aulas. Os termos mais salientes, ou seja, evocados 

com maior frequência pelos professores foram: movimento, coordenação motora e 

desenvolvimento motor o que indica uma representação cujo núcleo central possivelmente está 
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organizado em torno destes elementos. Movimento foi a expressão mais evocada em todo o 

corpus de palavras que os sujeitos indicaram, totalizando 23 professores, o que indica que estes 

reconhecem que o movimento é o elemento que mais caracteriza a prática de educação física 

em sua especificidade para a promoção do desenvolvimento da criança. A 

coordenação motora é a palavra com segunda maior ocorrência dentre todas as palavras 

evocadas pelos professores entrevistados, dos 100 indivíduos que participaram da pesquisa, 21 

destes citaram a coordenação motora como palavra que é lembrada em segundo plano, quando 

se referem ao desenvolvimento infantil, o que parece indicar a coordenação motora como um 

dos elementos estruturantes da prática desta disciplina quando o objetivo se volta para o 

desenvolvimento do aluno. Este elemento é indicado em bibliografia da área (LE BOULCH, 

1996) como um componente básico do trabalho psicomotor, o que pode indicar um 

direcionamento desta prática como influência na elaboração das aulas de educação física.  O 

termo lembrado na terceira maior ocorrência (18 sujeitos) foi desenvolvimento motor, portanto 

um elemento com expressão significativa na associação que estes professores fazem quando 

pensam no desenvolvimento do aluno em suas aulas Tal percepção nos remete à ideia de que o 

componente motor, aqui representado pelas três evocações mais fortes: movimento, 

coordenação motora e desenvolvimento motor, é o elemento organizador desta prática onde os 

professores constroem sua visão da educação física escolar. E indicando ainda que este 

componente assume uma posição prioritária em relação aos componentes afetivo, social e 

cognitivo do desenvolvimento integral da criança nesta prática. 
 
 
Tabela 01: Elementos da representação de Desenvolvimento Infantil por professores de Educação 
Física organizados após tratamento dos dados com o auxílio do programa EVOC.m,b.v;cmnv,.;ccx 

 
Número de palavras diferentes: 120; Número total de evocações: 458; Ordem média de evocações: 3,07; 
total de sujeitos: 100. 

Fonte: Programa EVOC, 2018. 
 

Os termos ludicidade e psicomotricidade, evocados por 15 e 14 sujeitos 

respectivamente, foram as palavras de quarta e quinta maior ocorrência e, em uma ordem média 

de aparecimento nas primeiras posições, portanto podem ser consideradas como uma forte 

evocação. A ludicidade é um elemento considerado por tais professores um recurso essencial 

para a prática de educação física nas escolas, pois a relacionam com o prazer da criança que 

possibilita maior envolvimento desta na atividade, assim como o estabelecimento das relações, 

que está ligado ao aspecto de desenvolvimento social muito enaltecido por tais professores e 
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presente em uma proposta de desenvolvimento integral (VASCONCELOS, 2012). A presença 

do termo psicomotricidade, nas expressões mais evocadas, com a especificidade de ter sido 

indicada com maior frequência nas primeiras posições, pode sugerir que os professores 

reconhecem a importância do conhecimento que esta área oferece para a organização das aulas 

de educação física com vistas ao desenvolvimento integral. Estes elementos indicam, portanto, 

uma associação da prática da educação ísica aos elementos relacionados ao conhecimento 

proporcionado e constituído da psicomotricidade, e a presença da ludicidade nos remete a um 

dos recursos empregados pela psicomotricidade em sua prática como promotora fundamental 

do desenvolvimento (FONSECA, 2009). Neste quadrante ainda e, portanto, relacionado aos 

elementos que constituem provavelmente o núcleo central da representação social do objeto 

estudado, encontramos a palavra desenvolvimento integral, que aparece também com alta 

frequência na evocação dos indivíduos, 13 sujeitos. Esta palavra evocada com maior frequência 

entre os indivíduos é muito relevante e sua presença sugere um reconhecimento evidente por 

parte dos professores da importância do desenvolvimento infantil sendo considerado em sua 

abordagem integral, considerando que a prática da educação física deve respeitar uma 

organização que atenda ao desenvolvimento dos aspectos motor, afetivo, social e cognitivo.  

No quadrante superior direito há a presença de elementos também muito fortes como as 

palavras socialização e afetividade. A socialização é uma palavra evocada muito relevante, 

OME  3.07 12> f  6    Núcleo Central OME >3.07 12>f  6    Periferia Próxima 
EVOCAÇÃO Frequênc

ia 
Ordem 

média de 
evocação 

EVOCAÇÃO Frequência Ordem 
média de 
evocação 

Movimento 23 2.78 Socialização 27 3.48 
Coordenação motora 21 2.24 Afetividade 19 3.63 
Desenvolvimento motor 18 2.11    
Ludicidade 15 2.2    
Psicomotricidade 14 1.57    
Desenvolvimento integral 12 2.92    

OME  3.07 12 > f  6      Zona contraste OME > 3.07 12 > f  8      Periferia 
EVOCAÇÃO Frequênc

ia 
Ordem 

média de 
evocação 

EVOCAÇÃO Frequência Ordem 
média de 
evocação 

Experimentação 10 2.2 Corpo 11 3.18 
Lateralidade 8 2.25 Jogos 11 3.27 
Desenvolvimento 
psicomotor 7 2.0 Respeito 11 4.45 

Aspecto cognitivo 7 2.43 Aprendizagem 10 3.2 
Estímulos 7 2.43 Brincadeiras 10 3.3 
   Vivência 10 3.3 
   Motricidade 9 3.11 

   Desenvolvimento 
cognitivo 

8 3.13 

   Equilíbrio 8 3.13 
   Desenvolvimento social 7 3.86 
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pois sua frequência é superior a todas as expressões que estão relacionadas no primeiro 

quadrante, tendo sido evocada por 27 sujeitos, no entanto não foi significativa sua aparição nas 

primeiras posições de evocação. No entanto cabe ressaltar que o aspecto social é elemento 

integrante da formação integral do indivíduo na prática educativa e, portanto, de expressivo 

significado quando presente no discurso de professores que se propõem a promover o 

desenvolvimento de seu aluno em todos os aspectos de sua formação (VASCONCELOS, 

CAMPOS, 2016). A afetividade está situada no quadrante denominado de primeira periferia, 

portanto é uma palavra que apresenta alta frequência (19 ocorrências) e ordem média de 

aparecimento considerada baixa. A presença da afetividade no primeiro quadrante está 

relacionada ao modo de tratamento entre professor e aluno, indicando ainda que a afetividade 

presente nesta relação favorece o desenvolvimento integral do aluno, indicando que os 

indivíduos identificam a relevância de absorver em sua prática o conhecimento relacionado ao 

princípio de unicidade do indivíduo: afeto, cognição, e motricidade (FONSECA, 2018).  

No quadrante inferior esquerdo as palavras e expressões que se destacam são 

experimentação, lateralidade, desenvolvimento psicomotor, aspecto cognitivo e, estímulos, que 

são elementos também pertencentes ao sistema periférico, da chamada zona dos elementos 

contrastantes e, portanto com baixa frequência e ordem média de aparecimento nas primeiras 

posições. Estes elementos possuem uma ligação forte com os elementos do núcleo central por 

seu aspecto semântico (ABRIC, 2001), ou seja, os professores de um modo geral se organizam 

a partir de uma estrutura de significado comum que reforça a ideia central escolhida (COSTA; 

ALMEIDA, 2000). Estes elementos constituem um conjunto de presença mais flexível da 

representação e, portanto, mais próximo à prática dos sujeitos, orientando mais diretamente 

suas condutas. Mais uma vez há a presença de elementos indicativos do exercício de uma 

disciplina que está vinculada a elementos inerentes à característica prática da Educação Física 

subsidiada pelo conhecimento proporcionado pela Psicomotricidade, e estes elementos estão 

diretamente associados à ideia do desenvolvimento integral do aluno. Pois a Psicomotricidade 

se propõe a orientar uma prática guiada eminentemente pelo movimento exploratório e 

percepção sensorial, portanto a experimentação se baseia na promoção do desenvolvimento 

psicomotor (que é um elemento muito evocado nas primeiras posições). Este desenvolvimento 

é composto por aspectos como: equilíbrio, lateralidade, esquema e imagem corporal, noção de 

espaço e tempo e coordenação motora (FONSECA, 2018). O termo estímulos pode estar 

relacionado ao componente motor, muito forte e presente no primeiro quadrante, pois o 

desenvolvimento motor se estrutura a partir do avanço de maturidade e quantidade das conexões 
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neuro-motoras inerentes à realização do movimento. O desenvolvimento motor objetivado nesta 

prática é decorrente da oferta de estímulos corporais que também se fizeram presentes como 

elemento de significação relevante neste quadrante. O elemento aspecto cognitivo está presente 

neste quadrante também de forma significativa o que nos leva a sugerir que os professores de 

educação física entendem a importância do componente cognitivo na formação integral do 

aluno, assim como a relação deste elemento aos pressupostos da teóricos da psicomotricidade. 

No quadrante inferior direito estão presentes elementos frequentes como: corpo, jogos, 

respeito, aprendizagem, brincadeiras, vivência, motricidade, equilíbrio, desenvolvimento 

cognitivo, equilíbrio e desenvolvimento social, com ordem média de aparecimento 

relativamente alta, não sendo, portanto nas primeiras posições. Estes elementos se organizam 

em torno do núcleo central de forma mais flexível e mais próxima a uma realidade mutável, é 

por meio destes elementos que se faz possível prováveis mudanças nas práticas e, por 

conseguinte nas Representações Sociais do objeto em questão. 

Continuando a análise a partir dos dados obtidos na questão de livre evocação e de acordo 

com a distribuição da frequência das palavras evocadas, exposta no quadro em anexo (ANEXO 

3), podemos supor que a provável Representação Social identificada não é consensual entre os 

sujeitos pesquisados uma vez que as palavras mais frequentes (socialização, movimento, 

coordenação motora, afetividade, desenvolvimento motor, ludicidade, psicomotricidade e 

desenvolvimento integral) totalizam 38,21% das evocações acumuladas, ou seja, de todas as 

palavras evocadas considerando suas ocorrências. E ainda as palavras que aparecem apenas 

uma ou duas vezes na lista de evocações chegam a 18,56% (ANEXO 2), o que é considerando 

uma dispersão significativa entre os sujeitos contrariando o consenso esperado em uma suposta 

representação social bem definida. 

 Tal característica identificada nos permite supor que os professores de educação física 

atuantes em escolas reconhecem que o conhecimento oriundo da psicomotricidade como 

promotora do desenvolvimento infantil integral é fundamental e que deve ser utilizada em suas 

aulas, no entanto ainda não demonstram ter um conhecimento constituído e internalizado da 

teoria existente no campo de conhecimento da educação psicomotora. Dentre as palavras ou 

expressões evocadas percebemos a presença de diversos elementos constitutivos do 

conhecimento da psicomotricidade (coordenação motora, ludicidade, psicomotricidade, 

movimento, corpo, desenvolvimento integral, experimentação, lateralidade, equilíbrio, 

desenvolvimento motor, aspectos psicomotores, esquema corporal, afetividade, vivência, 

motricidade, noção espacial, percepção do corpo, atividades sensoriais, integração sensorial, 
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noção temporal, propriocepção, simbólico, possibilidades corporais, expressão), no entanto 

estes encontram-se dissociados , “espalhados” no corpus das evocações, indicando uma “ 

dispersão” em relação a uma representação social consensual e portanto, uma inconsistência no 

que se refere ao conhecimento da psicomotricidade em sua vertente educacional.  Os elementos 

movimento, coordenação motora e desenvolvimento motor são os elementos mais frequentes 

dentro do conjunto total de evocações, o que pode indicar que o componente motor é essencial 

para a prática de educação física nas escolas de certo modo em um papel mais relevante que os 

demais componentes do desenvolvimento do aluno. Entendendo que a relevância dada ao 

componente motor está na esfera do desenvolvimento por exemplo, das qualidades físicas, 

habilidades motoras, valências físicas, complexidade de movimento, por meio do movimento e 

não demonstra o conhecimento apropriado de identificação do processo cognitivo contido na 

planificação e realização deste mesmo  movimento. Em uma primeira hipótese, podemos 

sugerir que, de acordo com a frequência de evocações apresentada pelos sujeitos pesquisados, 

o componente motor assume uma posição de “estar a serviço” do processo de aprendizagem.  

Observamos ainda que as palavras que se referem ao desenvolvimento integral do aluno 

como aspectos social, afetivo, motor e cognitivo encontram-se em quadrantes distintos e em 

posições diferenciadas, sendo que o componente motor teve maior expressão dentre os demais, 

o que pode indicar uma dissociação conceitual no que se refere à compreensão de 

desenvolvimento integral por tais sujeitos. Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento 

integral compreende o desenvolvimento do ser humano considerando os aspectos social, 

cognitivo, afetivo e motor da formação do indivíduo, era de se esperar que tais elementos 

surgissem de modo mais associado. Baseado na análise realizada nos dados obtidos até o 

momento e na observação feita acima pode indicar que os professores pesquisados entendem 

ainda que o componente motor tem expressão mais significativa em sua prática na promoção 

do desenvolvimento do aluno, o que contradiz a ideia de desenvolvimento integral de acordo 

com referências da área (COOL, PALÁCIUS, 2003). Podemos ainda sugerir que se não 

houvesse a presença do elemento psicomotricidade no primeiro quadrante, a representação 

social identificada de Desenvolvimento Infantil se aproximaria substancialmente da 

representação social da aula de educação física praticada nas escolas elaborada por professores 

de educação física (VASCONCELOS, 2012). 
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4.3.4 Análise da seleção das palavras principais e hierarquização das palavras mais correntes 
 

 

Em sequência ao conjunto de análises a ser realizada ainda neste estudo, vamos nos 

dedicar neste momento, à análise dos dados obtidos a partir da questão denominada de 

hierarquização, na qual foi solicitado aos professores participantes da pesquisa que escolhessem 

duas das palavras evocadas na questão de livre evocação, ordenando-as em primeira e segunda 

importância e justificando de forma descritiva a sua escolha. Utilizando estas justificativas 

podemos compreender de forma mais detalhada como os professores concebem e organizam os 

elementos que eles consideram importantes para a promoção do desenvolvimento infantil em 

suas aulas de educação física. Foram organizadas, na tabela abaixo, as palavras selecionadas 

pelos professores com maior frequência nas primeiras posições (segunda coluna) de forma 

comparativa às palavras mais evocadas por estes no corpus total de termos citados (primeira 

coluna). Esta ordenação nos possibilita identificá-las na análise das justificativas apresentadas 

pelos professores feita posteriormente. 

Tabela 02: Análise comparativa da seleção de palavras mais frequentes e da seleção de frequência das 
palavras apontadas nas primeiras posições. 

 
PALAVRA OU EXPRESSÃO FREQUÊNCIA 

DE 
APARECIMENTO 

NO CORPUS 
TOTAL DE 
PALAVRAS 

FREQUÊNCIA 
DE 

APARECIMENTO 
NAS PRIMEIRAS 

POSIÇÕES 
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socialização  
movimento 
coordenação motora  
afetividade 
desenvolvimento motor 
ludicidade  
psicomotricidade 
desenvolvimento Integral 
jogos  
respeito  
experimentação 
aprendizagem  
brincadeiras 
vivência 
motricidade 
lateralidade 
desenvolvimento cognitivo 
equlíbrio 
desenvolvimento psicomotor 
aspecto cognitivo 
estímulos 
desenvolvimento social 

27 
23 
21 
19 
18 
15 
14 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
09 
08 
08 
08 
07 
07 
07 
07 

06 
10 
15 
06 
14 
12 
12 
07 
05 
00 
05 
04 
03 
04 
03 
05 
03 
02 
06 
03 
05 
00 

 
Fonte: Dados da autora, Vasconcelos, 2018. 

 

Como foi visto acima, na tabela 2, o termo mais frequente  na seleção feita pelos 

professores foi “ludicidade”, este elemento, presente no quadrante que indica uma posição de 

possível núcleo central na representação social de desenvolvimento infantil, torna-se na seleção 

dos professores o elemento mais significativo quando se pensa o desenvolvimento infantil, o 

que nos leva a sugerir que este elemento é essencial na promoção da prática da educação física 

como promotora do desenvolvimento por estes sujeitos  observamos ainda que este elemento é 

comum como núcleo central da representação social já identificada da aula de educação física 

(VASCONCELOS, 2012)  o que pode indicar uma visão genérica do desenvolvimento infantil, 

ou seja, sem especificidade no que tange ao conhecimento específico e necessário do processo 

de desenvolvimento infantil e os estímulos necessários para a faixa etária em questão 

(GALLAHUE, 2001). Este termo, “ludicidade”, relacionam-se com o aspecto prático da 

Educação física escolar em concordância com os princípios teóricos presentes no campo de 

conhecimento desta disciplina e também da psicomotricidade, enfatizando os componentes 

relacionados ao “desenvolvimento”, que é alcançado por meio do “movimento” (selecionado 

como o terceiro mais lembrado pelos professores) que também foram palavras muito frequentes 

na escolha dos professores nas primeiras posições. Este aspecto ressalta a especificidade da 

Educação Física enquanto disciplina que atua sob mediação do componente motor com um 
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referencial lúdico, sob uma perspectiva teórica que está voltada para a promoção do 

desenvolvimento integral do aluno. A “psicomotricidade”, termo mais indicado como segundo 

mais importante na seleção dos professores, juntamente com os elementos “socialização” e 

“coordenação motora”, vem como indicativo de uma tendência destes professores a considerar 

este conhecimento fundamental para a organização de sua prática com o objetivo de alcançar o 

desenvolvimento do aluno. Contudo entanto ainda é muito expressivo o aparecimento dos 

componentes motores como principais na oferta dos estímulos (coordenação motora e 

desenvolvimento motor), o que pode sugerir que a inclusão de integralidade do 

desenvolvimento está ainda a caminho de toda esta compreensão. Esta ideia pode ser ilustrada 

por meio das afirmações dos próprios sujeitos.  

De acordo com o depoimento destes professores a escolha de “coordenação motora” 

como termo primordial em ordem de importância para sua prática, é justificada da seguinte 

forma: 

(S9) Um dos aspectos mais importantes, em minha opinião, a ser trabalhado 
com o aluno, pois as implicações de um trabalho mal desenvolvido acarreta 
prejuízos para toda a vida da criança.  

(S50) Porque com uma boa coordenação motora a criança ou adolescente 
usará de forma eficiente seus membros controlando as ações do corpo.  

(S64) Durante as aulas de educação física os alunos têm a oportunidade de 
conviverem, de desenvolverem seu esquema corporal, sua motricidade e 
aprendem coletivamente sobre os esportes, as regras de convivência, o respeito, 
o cuidado com o outro, entre outros valores fundamentais para o convívio em 
grupo. 

 

Quando os indivíduos escolhem a “coordenação motora” como elemento importante na 

prática da educação física escolar, estes a relacionam à possibilidade de desenvolvimento dos 

aspectos físicos, desenvolvimento dos componentes motores que possibilitam a organização 

corporal como um todo, e ainda como um componente motor que é base para o desenvolvimento 

de realizações motoras mais complexas. Os sujeitos também identificam a “coordenação 

motora” como um elemento que marca a especificidade da educação física, identificando-a 

como um elemento fundamental que, se bem desenvolvido, dá sustentação a um 

desenvolvimento posterior mais eficiente na esfera motora. Mais uma vez observamos a ênfase 

no componente eminentemente motor da concepção de uma prática que se propõe educativa, e 

concebendo o indivíduo em sua integralidade (VASCONCELOS, 2012). A ideia transmitida é 

que o componente motor está a serviço do desenvolvimento da aprendizagem, como aquisição 
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de conhecimento, cabendo a esta capacidade o desenvolvimento cognitivo, deste modo 

desconsiderando a presença de cognição na realização motora. 

O “desenvolvimento motor” foi uma palavra selecionada pelos professores como 

palavra principal também de forma expressiva e no corpus geral dos elementos evocados esta 

expressão surgiu em maior quantitativo que o “desenvolvimento psicomotor” e o 

“desenvolvimento integral”. Este aspecto pode nos levar a sugerir que o componente motor é 

mais significativo na representação de desenvolvimento infantil por estes professores que os 

anteriormente referidos. A aparição desta expressão foi justificada pelos mesmos, de acordo 

com o exposto a seguir: 

 

 
 (S79) Refere-se à melhora das habilidades motoras, capacidade de 
engatinhar, manter-se de pé, andar, correr, ou até mesmo atividades mais 
precisas como escrever, desenhar sendo necessário um bom desenvolvimento 
da área responsável pelo movimento.  

(S37) É por meio da intenção de desenvolvimento dos aspectos físicos que 
também podemos desenvolver os aspectos social, cognitivo e afetivo.  

(S29) Nesta fase do aprendizado é onde se construirá toda a base para um 
desenvolvimento motor sadio e amplo, se fizermos um trabalho com baixa 
qualidade afetaremos este aluno /ser humano, para toda sua vida.  

(S80) é o que colocamos como principal objetivo e os outros aspectos também 
são desenvolvidos por conta deste.  

 

  

O “desenvolvimento motor”, segundo as justificativas apresentadas, tem relação direta 

com os conceitos de melhoria das habilidades motoras, desenvolvimento dos aspectos físicos, 

base para o desenvolvimento dos demais aspectos, experiências corporais e apontado como 

principal objetivo da educação física. Deste modo identificamos um lugar de destaque no que 

se refere ao aspecto físico e motor do desenvolvimento dentro desta prática. 

Como palavra expressivamente selecionada pelos professores “psicomotricidade”, foi 

relatada por estes de acordo com os discursos destacados abaixo: 

 

 (S 1) É a base do desenvolvimento corporal [...]. 

 (S20) Essa palavra foi selecionada por envolver as esferas motora, afetiva e 
cognitiva que são fundamentais de serem trabalhadas nessa fase da vida do 
ser humano.  
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(S25) Porque é a prática que mais atende à característica de desenvolver o 
todo.  

(S33) Minha primeira opção está de acordo com a característica de tal 
ciência como promotora de desenvolvimento infantil, e entendo que a 
educação física deve se utilizar deste conhecimento para promover o 
desenvolvimento de seu aluno.  

(S48) Auxilia na prática profissional na observação do desenvolvimento 
integral da criança. 

 

 Os professores relacionam a “psicomotricidade” principalmente à possibilidade de 

realização de uma proposta pedagógica que seja capaz de promover o desenvolvimento integral 

do aluno. Esta compreensão nos remete ao conceito de que o movimento, é visto como meio 

pelo qual o indivíduo se desenvolve integralmente, em seus aspectos cognitivo, motor e sócio 

afetivo (LE BOULCH, 1986a). A concepção de psicomotricidade, indicada no discurso dos 

professores consultados também está relacionada a uma estrutura de organização dos elementos 

motores essenciais para a realização dos movimentos como coordenação motora, equilíbrio, 

lateralidade, etc. Indicam ainda a psicomotricidade como resposta do corpo ao estímulo mental 

denotando um sentido de “confusão” conceitual, pois ao mesmo tempo em que apresentam a 

importância desta ciência para a realização de uma prática que integre os aspectos formadores 

da criança em suas atividades, também enaltecem o componente físico, corporal, motor sem 

considerar, como dito anteriormente, a cognição como um componente presente na realização 

motora. O que indica uma inconsistência no que tange ao conhecimento necessário do 

desenvolvimento infantil inerente a uma proposta pedagógica. 

No caso da palavra “ludicidade”, os professores argumentam como sendo importante 

para a sua prática porque entendem que a ludicidade presente em suas atividades estimula o 

aluno a se envolver mais na proposta, bem como aprender com mais qualidade, afirmando que 

a brincadeira faz parte do universo cotidiano da criança e que também é por meio das atividades 

lúdicas é que a criança internaliza suas experiências e ainda entendem estas atividades como 

uma possibilidade de expressão da criança. Segundo ainda os professores, a ludicidade presente 

nas atividades propostas é um canal de promoção do desenvolvimento integral, pois possibilita 

a construção do conhecimento, das relações sociais e afetivas.  

 

(S9) Não podemos esquecer no desenvolvimento de atividades para crianças 
que elas são crianças e o lúdico tem um papel fundamental nesse processo, 
tanto de associação, quanto de fixação e até envolvimento da criança. 
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(S17) É por meio da brincadeira que a criança vivencia o mundo à sua volta, 
comunica o que aprendeu, experimenta situações de desafio, e elabora suas 
dificuldades para lidar com a vida real. É a linguagem própria da criança.  

(S72) A importância do lúdico para o desenvolvimento integral da criança já 
é comprovada e aceita. Os jogos, as brincadeiras, são importantes tanto na 
construção do conhecimento, quanto para a construção das relações sociais 
e afetivas. 

 

Tais afirmações nos levam a considerar a ideia de que os professores têm conhecimento 

do processo de desenvolvimento integral do aluno e que, neste desenvolvimento, os aspectos 

motor, afetivo e social estão imbricados, principalmente quando estes ressaltam o envolvimento 

da criança e a possibilidade de construção das relações. No entanto quando o desenvolvimento 

relacionado, ao aspecto cognitivo é relacionado sempre está indicando a capacidade do 

indivíduo de absorção de conhecimentos, arriscando correlacionar com conteúdo. Afirmam que 

a característica lúdica da aula de educação física não só é inerente ao universo infantil como é 

um mecanismo facilitador de aprendizagens diversas. Neste aspecto devemos nos perguntar 

como não tratar do componente cognitivo presente e essencial para a realização motora? 

Quando a criança intenciona, se prepara, se organiza, realiza o movimento e depois percebe o 

que foi realizado, ela está submetida a um processo cognitivo que envolve várias áreas cerebrais 

e vários mecanismos cognitivos como a atenção, percepção, associação, planificação entre 

outros (RELVAS, 2017).  

Os professores indicam em suas justificativas, que o “movimento” carrega consigo o 

potencial integrativo, o que possibilita o desenvolvimento de capacidades motoras e cognitivas 

como também o desenvolvimento do aspecto social. É importante observar a articulação feita 

pelos professores entre o “movimento” e o desenvolvimento integral, pois há a presença 

expressiva em seus discursos também do desenvolvimento da aprendizagem motora, de 

capacidades físicas, do desenvolvimento social e também a facilitação, por este, do mecanismo 

de aprendizagem. 
 

 

(S11) O movimento (jogo, brincadeiras, esporte, etc.) auxilia no 
desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social do aluno.  

(S29) Eu vejo a educação física nas séries iniciais como de grande 
importância para o desenvolvimento motor-cognitivo e afetivo do aluno, 
quanto mais gestos motores trabalhamos maior a possibilidade desse aluno 
se desenvolver com qualidade. 

 (S36) O movimento é o" conteúdo" trabalhado na educação física. 
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Apesar de entendermos a predominância de seleções vinculadas ao aspecto prático e 

motor da educação física escolar, está muito claro na justificativa dos sujeitos que estes 

elementos como “psicomotricidade”, “ludicidade”, “coordenação motora” e “movimento” 

estão a serviço, na grande maioria dos sujeitos, da formação integral do indivíduo, portanto 

relacionados ao desenvolvimento infantil em sua concepção de integralidade. 

A presença do elemento “desenvolvimento integral” aparece com referência ao 

desenvolvimento em todos os aspectos formadores do aluno. No entanto, também são evocados 

os termos: “desenvolvimento psicomotor” e “desenvolvimento motor”, o que pode indicar uma 

visão genérica do desenvolvimento e um tanto confusa, pois, de acordo com as afirmações 

encontradas os conceitos não estão muito claros quanto às suas definições.  

 

(S12) Trabalhar o físico é importante, mas o afetivo que vem desde os 
primeiros anos de vida da criança para que ela cresça saudável e fazer com 
que ala tenha esses para se relacionar com outras crianças e adultos 
possibilitando o aprendizado de normas sociais, cultura, tradições etc 

 (S25) porque acredito que o desenvolvimento infantil deva ser considerado 
como um desenvolvimento integral, não se pode promover estímulo apenas 
cognitivo, ou social, ou motor, ou afetivo e sim em todos os aspectos.  

(S81) Entendo que o desenvolvimento psicomotor deve ser observado em seu 
aspecto mais amplo, considerando todos os aspectos que constituem a 
formação do indivíduo. 

 

 O “desenvolvimento integral”, apontado por estes sujeitos trata efetivamente das esferas 

motoras, sociais de forma predominante, relacionando fundamentalmente a prática física como 

promotora do desenvolvimento e aquisição das habilidades e capacidades motoras do aluno, 

bem como promotora também da ampliação das relações entre os pares, somado ainda ao 

recurso motor como possibilidade de apropriação da cultura, das tradições e das normas sociais. 

O desenvolvimento do componente afetivo vem associado, no discurso dos professores, 

principalmente às atividades lúdicas e brincadeiras pois as associam à capacidade de promoção 

de prazer inerentes a tais atividades. O componente cognitivo é citado de forma 

predominantemente genérica, uma vez que não se aponta o mecanismo cognitivo imbricado na 

percepção, planificação e realização dos movimentos.  
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O “desenvolvimento psicomotor”, como expressão também selecionada é um conceito 

recorrente no discurso dos professores que participaram desta pesquisa, o que sugere que a 

educação física escolar, segundo estes indivíduos, tem o seu papel relacionado ao 

desenvolvimento infantil estruturado a partir da proposta de mudanças e amadurecimento de 

estruturas proporcionadas aos alunos por meio de atividades corporais. No entanto, como dito 

anteriormente, segundo uma visão ainda ingênua a respeito do desenvolvimento, não 

demonstrando uma distinção conceitual clara entre o desenvolvimento infantil, 

desenvolvimento integral e desenvolvimento psicomotor. E cabe reforçar que o componente 

cognitivo vem predominantemente vinculado à aquisição de conhecimentos e aprendizagem de 

conteúdo, e na maioria dos relatos, o movimento aparece como preparatório de uma estrutura a 

ser desenvolvida de forma teórica e posterior. 

 

(S17) É a constituição da base do ser humano que se inicia no 
desenvolvimento infantil. Do amadurecimento de suas estruturas partem o 
sentir, o pensar e o agir, a construção da corporeidade e ou do ser no mundo.  

(S38) A psicomotricidade é a relação mente, a motricidade e a afetividade. 
Tem como objetivo educar o movimento ao mesmo tempo em que desenvolve 
a inteligência e a afetividade.  

(S76) Estudar sobre o desenvolvimento infantil a fim de equilibrar a oferta de 
atividades que estimulem a parte motora e cognitiva é fundamental para o 
crescimento saudável de nossos alunos. 

 

O “desenvolvimento psicomotor” é uma palavra selecionada que denota a compreensão 

dos professores no que se refere à importância das aulas de educação física como promotora do 

desenvolvimento integral do aluno e sua relação com a sua formação em todos os seus aspectos. 

No entanto, o discurso dos professores não expressa uma compreensão definida sobre o que 

constitui o conceito de desenvolvimento psicomotor, o que sugere que estes têm um 

entendimento “genérico” de desenvolvimento. Esta colocação merece a observação de que, no 

volume de evocações, o termo “desenvolvimento psicomotor” aparece com frequência bem 

menor que os demais que aparecem nas primeiras posições, contudo ele é citado como principal 

elemento por uma quantidade significativa de sujeitos quando solicitado para estes organizarem 

suas escolhas em ordem de importância. 

A palavra “socialização” aparece de forma também expressiva na seleção dos 

professores, o que sugere a intenção destes de reforçar a concepção de que o desenvolvimento 

infantil, intencionado nas propostas da aula de educação física considera de forma significativa 
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o componente social de formação do sujeito, relacionado principalmente, a característica de que 

esta disciplina promove o desenvolvimento integral, a formação do aluno por meio dos 

elementos característicos de sua especificidade prática: “atividades lúdicas, movimento e 

coordenação motora”. Os professores relatam que, por meio de propostas corporais os alunos 

podem ser estimulados em aspectos como a aquisição e desenvolvimento das habilidades 

sociais e aprendizagem de normas e valores, o que contribui para a aprendizagem e 

desenvolvimento do indivíduo de forma integral pois consideram também o componente social 

de formação. Como pode ser confirmado pelas justificativas a seguir: 

 

(S61) A formação da pessoa em relação aos valores aprendidos e associados 
através das atividades na educação física. 

 (S74) O desenvolvimento infantil só se alcançarem sua plenitude através da 
convivência, troca de experiências, frustrações, alegrias e respeito mútuo, 
além da afetividade.  

(S77) A socialização entre os alunos é de grande importância para o 
desenvolvimento de sua identidade e seu comportamento diante um grupo 
social. 

 

A “socialização” é indicada pelos professores como um importante componente da 

formação dos alunos e podendo ser potencializada pela prática das atividades propostas nas 

aulas de educação física. Isso se dá em função da característica predominante destas aulas no 

que se refere à realização de atividades em grupo promotor de interação entre os alunos. A 

“socialização” é um elemento importante na compreensão destes professores uma vez que estes 

a relacionam a elementos também importantes por sua relação com o caráter formador da 

Educação Física: “interação”, “cooperação”, “coletividade”, “respeito às diferenças”, 

solidariedade”.  

A presença da expressão “afetividade” na seleção dos professores de pronto nos remete 

ao desenvolvimento do aspecto afetivo do desenvolvimento infantil. No entanto, os sujeitos 

consultados nos direcionam a uma “afetividade” que sugere uma proximidade maior com a 

característica da relação professor-aluno.  

 
(S24) A afetividade é um dos principais itens da aula. Ela está na relação de 
confiança que se estabelece entre professor e aluno, entre aluno e aluno, e 
nas mais diversas reações durante as atividades. Ou seja, o modo como a 
criança se coloca, reage, se relaciona e brinca, está sempre carregado de 
significado e mostra muito da sua afetividade. 
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 (S40) Os elementos afetivos e emocionais são indispensáveis, pois favorecem 
a aquisição adequada dos conhecimentos e da construção da personalidade.  

(S79) A afetividade está presente desde os primeiros anos de vida. O amor e 
o carinho são importantes para o crescimento da criança. A afetividade e os 
sentimentos são fatores fundamentais para o desenvolvimento da inteligência 
emocional. 

 

Ressaltando a importância da presença de “afetividade” na abordagem do professor com 

relação ao aluno como um componente importante para a o estabelecimento de uma relação de 

confiança e, por conseguinte promotor a facilitação da aprendizagem nos diversos âmbitos.  

 Tal observação nos direciona no sentido de que a compressão que estes sujeitos têm do 

desenvolvimento infantil em sua concepção de integralidade, é inconsistente teoricamente, 

havendo uma incompletude conceitual neste campo. No entanto, há indícios de que os 

professores reconhecem o desenvolvimento integral como proposta de sua prática e mais ainda 

reconhecem que a Psicomotricidade, como ciência que se ocupa do estudo do homem por meio 

do seu corpo em movimento, pode oferecer estrutura teórica rica para a complementação dos 

conhecimentos já constituídos na Educação Física, para a promoção do desenvolvimento 

integral de seu aluno. 

          As justificativas apresentadas promovem a compreensão de um aspecto interessante a 

respeito do que os professores entendem sobre o “desenvolvimento infantil”. Inicialmente 

podemos sugerir que os professores demonstram, através de suas afirmações que não concebem 

claramente o que compreende o universo conceitual do desenvolvimento infantil e suas formas 

de apicação em seus planejamentos e consequentemente em suas aulas. Este é um indicativo de 

que os indivíduos reconhecem sua importância e a existência de uma organização teórica que 

sustenta o desenvolvimento integral de seu aluno. Contudo, não apresentam um conhecimento 

estruturado e por conseguinte, não o incorporam em suas aulas como objetivo. A proposição de 

desenvolvimento do aluno surge como consequência as atividades planejadas e aplicadas em 

aula e não como objetivo que norteará ao planejamento de suas propostas. 

Estas palavras citadas pelos professores indicam um sentido da educação física como 

uma prática eminentemente composta de atividades físicas, que vincula o movimento do corpo 

ao desenvolvimento motor e/ ou psicomotor11 do aluno. O movimento ainda é indicado pelos 

professores como elemento importante para a preparação da estrutura necessária para o 

                                                        
11 A escolha por indicar desenvolvimento motor e/ou psicomotor, se dá em função da flutuação conceitual 
apresentada entre essas duas modalidades do desenvolvimento, presente nas justificativas dos professores e 
referida anteriormente. 
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desenvolvimento cognitivo. O caráter lúdico das atividades é apontado como responsável pela 

promoção do desenvolvimento afetivo e social. 

 Outras palavras como: “corpo”, “aprendizagem”, e “experimentação” também foram 

selecionadas pelos professores, e foram palavras apresentadas no quadro de evocações como 

palavras frequentes o que significa que estes professores identificam a presença destes 

elementos como inerentes à prática da Educação física escolar e os consideram como os 

elementos fundamentais para a realização desta prática. A palavra “corpo” por onze vezes foi 

selecionada como importante, “aprendizagem” foi selecionada dez vezes e “experimentação” 

dez vezes, portanto não são expressões que podemos desconsiderar na construção da 

representação social de desenvolvimento infantil elaborada por estes professores. Estas 

expressões foram muito evocadas, em frequência muito próxima às expressões que 

supostamente são constituintes do núcleo central. A palavra “corpo”, segundo a justificativa 

dos professores, está relacionada ao meio pelo qual o aluno vai realizar as propostas oferecidas 

em aula e principal instrumento de aquisição dos conteúdos apresentados nas aulas de educação 

física e principal objeto de observação do desenvolvimento intencionado.  

 A expressão “aprendizagem,” de acordo com as justificativas dos indivíduos, nos remete 

à ideia de aquisição de conhecimento expresso em conteúdos teóricos. As justificativas 

apresentadas pelos professores expressam, de um modo geral, a forma como os indivíduos 

pensam a respeito da “experimentação” delegando a este componente da prática da Educação 

física escolar uma função de auxiliar na promoção do desenvolvimento motor, das habilidades 

corporais, e a classificam como as “atividades” que envolvem o corpo e as “vivências 

corporais”. 

 A análise das justificativas apresentadas pelos professores nos levou à percepção de um 

panorama da prática da Educação física escolar que valoriza de forma expressiva o aspecto 

motor desta disciplina enaltecendo predominantemente os elementos que recorrem ao 

desenvolvimento motor, integral e psicomotor promovidos por propostas de movimento 

inseridas em um ambiente lúdico como principais objetivos desta disciplina quando os 

professores pensam no desenvolvimento infantil. Os professores entendem como objetivo 

principal a ser alcançado, por meio do movimento corporal e das atividades lúdicas, o 

desenvolvimento do aluno, e apresentam como mecanismo importante para isso a melhoria da 

coordenação motora. Os elementos que transmitem um conceito psicomotor surgem de forma 

dispersa nestes discursos, no entanto demonstram uma presença que marca a possibilidade de 

mudanças para uma prática que observa a contribuição da Psicomotricidade como ciência capaz 

de auxiliar na promoção do desenvolvimento infantil.  
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4.3.5 Análise de similitude 
 
 

A análise de similitude é um método de análise que nos permite identificar a estrutura 

das representações sociais elaboradas por um grupo de indivíduos a respeito de um objeto e 

confirmar ou não a centralidade de alguns elementos. É um método que tem característica 

descritiva e possibilita o conhecimento da organização de elementos de acordo com as suas 

relações, organizados em categorias. A análise é feita com a estruturação de gráficos que 

apresentam a identificação das relações de semelhança, e de distância entre as categorias.   

No questionário (ANEXO 1) aplicado como instrumento de coleta de dados neste 

estudo, foi formulada uma terceira questão do tipo livre escolha, onde os professores deveriam 

indicar as cinco propostas pedagógicas mais relevantes, relacionadas às aulas de educação física 

com proposição do desenvolvimento do aluno nos aspectos: cognitivo, social, afetivo e motor 

distintamente e antecipadamente foi oferecida uma lista de vinte e cinco atividades para que os 

professores escolhessem atividades dentre as que estavam listadas. As atividades selecionadas, 

pelos professores no questionário (ANEXO 1) foram organizadas em categorias de acordo com 

o sentido principal e significados relativos contidos na expressão completa (Tabela 3). Este 

procedimento exige uma avaliação qualitativa e rigorosa por parte do pesquisador na definição 

das palavras a serem definidas como titulo da categoria. Os dados obtidos nesta questão foram 

objeto de uma terceira etapa de análise denominada de análise de similitude. É importante 

mencionar que o processo de escolha das atividades oferecida na listagem como “cardápio” foi 

realizada através de um trabalho qualitativo por parte do pesquisador a partir das atividades 

elencadas pelos professores nos planejamentos analisados no estudo I desta pesquisa, o que 

exigiu cuidado para serem selecionadas as atividades mais elencadas nestes planejamentos. Este 

processo tem de ser observado como uma atividade qualitativa do pesquisador onde o papel do 

analista é determinante (BOURICHE, 2003), exigindo-se rigor absoluto para que o pesquisador 

tome decisões determinantes de um bom resultado.  

 

Tabela 03: Categorias das atividades escolhidas pelos professores 

 

QUESTÃO OFERECIDA NO QUESTIONÁRIO CATEGORIA DEFINIDA 

1.Grandes jogos e brincadeiras. 1 Grandes Jogos  
2.Atividades de conhecimento e diferenciação de 
atividades de esforço aeróbico, anaeróbico e repouso. 

2 Aeróbico 
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3.Atividades de agilidade, destreza, velocidade, 
resistência, força, flexibilidade, equilíbrio e orientação 
espacial. 

3 Habilidades Motoras    

4.Movimentos naturais (corridas, saltos e arremessos). 4 Movimentos Naturais 

5.Atletismo. 5 Atletismo 

6.Atividades psicomotoras: esquema corporal, 
coordenação motora grossa e lateralidade. 

6 Ativ. Psicomotoras. 

7.Atividades de promoção de hábitos saudáveis. 7 Hábitos saudáveis    

8.Atividades de promoção de socialização 8 Socialização     

9.Atividades rítmicas e expressivas. 9 Atv. Rítmicas. 

10.Conhecimento cultural dos jogos. 10 Cultura jogos.   

11.Aprendizado de regras básicas dos jogos desportivos. 11 Regras. 

12.Ginástica artística. 12 Gin. Artística. 

13.Lutas. 13 Lutas. 

14.Jogos de raciocínio. 14 Jogos Raciocínio. 

15.Iniciação esportiva. 15 Esporte. 

16.Conhecimento de dimensões das quadras dos diversos 
esportes. 

16 Dimensões da Quadra. 

.17.Dança. 17 Danças. 

18.Atividades de promoção do conhecimento do corpo. 18 Conhec. do Corpo 

19.Brincadeiras e atividades folclóricas. 19 Folclore. 

20.Aulas expositivas sobre o conhecimento do corpo 20 Aulas expositivas Corpo. 

21.Aulas com o auxílio de vídeos para o ensino de técnicas 
e táticas desportivas. 

21 Vídeos Táticas e Técnicas 

22.Ensino de técnicas desportivas. 22 Técnicas desportivas. 

23.Ensino de organização tática desportiva. 23 Organização Tática    

24.Atividades sensoriais 24 Ativ. Sensoriais. 

25.Atividades de exploração de diversos materiais: cordas, 
bambolês, bolas, tecidos, etc. 

25 Exploração de Materiais   

 
Fonte: Dados da autora, Vasconcelos, 2018. 

 

O método utilizado nesta fase, análise de similitude, foi um procedimento idealizado 

por Claude Flament, nos anos 1960, e que foi desenvolvido posteriormente, na com as 

colaborações de Alain Degenne e Pierre Vergès, o que ofereceu uma formalização matemática 

como um método geral ou complementar das clássicas análises fatoriais ou de classificação 

(BOURICHE, 2003), mas principalmente, própria para o uso em análises de estudos voltados 

para a identificação das representações sociais. O procedimento de análise descrito possibilita 



113 
 

 

uma organização dos dados em forma de gráficos de similitude o que permite a obtenção de 

uma perspectiva de representação gráfica da Representação Social identificada. Os dados são 

tabulados de forma específica para o tratamento no programa onde são geradas matrizes de 

similitude. Neste procedimento são considerados índices de distância e proximidade entre os 

elementos o que permite a construção de uma representação em forma de gráfico da organização 

da representação, este índice de distância ou proximidade considera a coocorrência entre os 

elementos (FLAMENT, 1986, 1993; VERGÈS, 1985, 1989). Estes gráficos são denominados 

de árvore máxima, e árvore de limiar, onde a árvore máxima é composta pelo tratamento dos 

dados e considerando o corpus total destes dados, é um gráfico que apresenta a frequência bruta 

do total de contribuições, portanto representa uma infraestrutura, a árvore de limiar considera 

diferentes percentuais deste corpus. 

A partir da organização dos dados obtidos na questão de livre escolha do questionário 

aplicado (ANEXO 1), foram submetidos a um tratamento denominado análise de similitude 

onde foi gerada a árvore máxima para cada aspecto do desenvolvimento: afetivo (Figura 1), 

social (Figura 2), cognitivo (Figura 3) e motor (Figura 4) e ainda foi gerada uma árvore máxima 

global fazendo referência ao desenvolvimento integral (Figura 5). As árvores citadas foram 

extraídas da ocorrência de relações expressas nas tabelas apresentadas nos anexos 4, 5 e 6. A 

árvore máxima é uma expressão gráfica da representação do objeto pesquisado, no caso deste 

estudo, do desenvolvimento integral e de cada um de seus componentes separadamente, esta 

tem por finalidade estabelecer a relação entre os elementos selecionados pelos professores de 

acordo com a ocorrência de relação entre si. Foi utilizado como critério de análise neste 

procedimento, o grau de vizinhança entre os elementos categorizados, o grau de associações 

fortes entre os elementos, ou seja, a frequência de escolha entre as práticas listadas de forma 

associada (CAMPOS, 2003a) Os elementos aparecem na árvore máxima conectados por meio 

de uma ligação relacionada a sua coocorrência, sendo indicada numericamente a frequência de 

ocorrências entre eles. Ou seja, podemos identificar quantas vezes um elemento é apontado 

junto com um(s) outro(s). Consideramos para esta análise, como uma ligação forte aquela que 

obteve índice acima de 30 ocorrências, sendo acima de aproximadamente 60 ocorrências uma 

ligação muito forte de acordo com referenciais estatísticos. 

 

4.3.6 Desenvolvimento social. 
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De acordo com a árvore máxima obtida (Figura 01) do item relacionado ao 

desenvolvimento social, temos a socialização e os grandes jogos como elementos 

organizadores desta representação, portanto podendo ser considerados como centrais da 

representação social do desenvolvimento social do aluno. São elementos, considerados pelos 

professores como representantes das atividades mais responsáveis pela promoção do 

desenvolvimento de seus alunos no que se refere ao aspecto social. Outra observação feita a 

partir da análise desta árvore máxima foi que os elementos, portanto as atividades de folclore, 

danças e cultura dos jogos estabelecem uma ligação significativa com os elementos 

supostamente centrais desta representação: socialização e grandes jogos. Sendo que o folclore 

tem uma ligação expressivamente mais forte dentre os três citados.  

Diante desta análise pudemos perceber a centralidade dos elementos socialização e 

grandes jogos que estão fortemente ligados, portanto indicando que se apresentam como 

organizadores desta representação. Cabe destacar que, de acordo com a observação dos 

discursos apresentados nas justificativas dos professores, a categoria grandes jogos condensa 

elementos cujo sentido está relacionado a : ludicidade, movimento, socialização e afetividade. 

Estes palavras foram evocadas com grande frequência pelos professores quando responderam 

a questão de evocação livre, são palavras que ocupam a primeira e o segundo quadrantes no 

quadro de quatro casas apresentado (quadro 1), portanto pertencentes ao núcleo central e 

primeira periferia respectivamente. Tal configuração pode sugerir que estes professores 

valorizam sua prática pela possibilidade de promoção da socialização de forma tão expressiva. 

O que pode ser confirmado na observação do gráfico da árvore máxima disposto a seguir na 

Figura 1: 

 

Figura 01: Árvore máxima da representação social do desenvolvimento social infantil, nas 
aulas de educação física por professores de educação física 
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Fonte: Dados da autora, Vasconcelos, 2018. 

 
 

4.3.7 Desenvolvimento afetivo. 
 

 

Diante desta análise pudemos perceber a centralidade do elemento grandes jogos, 

portanto indicando um papel de organizador da representação identificada do desenvolvimento 

afetivo. Como foi dito na análise do desenvolvimento social e de acordo com a observação dos 

discursos apresentados nas justificativas dos professores, a categoria grandes jogos condensa 

elementos cujo sentido está relacionado a : ludicidade, movimento, socialização e afetividade. 

Estes palavras foram evocadas com grande frequência pelos professores quando responderam 

a questão de evocação livre, são palavras que ocupam a primeira e o segundo quadrantes no 

quadro de quatro casas apresentado (quadro 1), portanto pertencentes ao núcleo central e 

primeira periferia respectivamente. As ligações mais fortes estabelecidas foram a partir da 

categoria grandes jogos justamente com a socialização, as atividades rítmicas e as atividades 

sensoriais. Se observarmos as características das atividades rítmicas podemos perceber que 

estas pertencem a um conjunto de atividades que promovem o desenvolvimento de capacidades 

como estabelecer relações (socialização), expressar intensões e desejos individuais e ainda 

garante um caráter de ludicidade o que é coincidente a alguns dos elementos centrais e da 

primeira periferia encontrados no quadrante de quatro casas: socialização e ludicidade. Outras 
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relações entre categorias e o elemento apontado como central, grandes jogos são identificadas, 

no entanto são ligações de menor força são ligações com baixa ocorrência: conhecimento do 

corpo, folclore, hábitos saudáveis e danças. 

 

Figura 02: Árvore máxima da representação social do desenvolvimento afetivo infantil, nas 
aulas de educação física por professores de Educação física 

 
Fonte: Dados da autora, Vasconcelos, 2018. 

 

 

4.3.8 Desenvolvimento cognitivo. 
 

 

De acordo com a árvore máxima obtida (Figura 3), temos os jogos cognitivos como 

elemento central da representação social de desenvolvimento cognitivo, estabelecendo uma 

ligação de maior intensidade no conjunto de relações estabelecidas entre todos os demais 

elementos, com a categoria atividades psicomotoras, no entanto não é expressiva, pois seu 

índice foi de 31 relações. Este índice de acordo com referenciais estatísticos é considerado 

baixo.  
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O elemento central, portanto, podendo ser indicado como organizador da representação 

de desenvolvimento cognitivo é a categoria jogos cognitivos. Tal característica sugere que os 

professores entendem que os elementos que pertencem ao conjunto formador do aspecto 

cognitivo do desenvolvimento infantil deve ser estimulado basicamente por meio de atividades 

que envolvam o pensamento, ao raciocínio. Distanciado da percepção e colocação em prática 

nas suas aulas da possibilidade de desenvolvimento dos elementos cognitivos por meio da 

realização do movimento, uma vez que quando é solicitada á criança ou mesmo lhe é permitida 

a realização de movimento esta o faz segundo uma captação de estímulo, organização mental 

de uma intencionalidade, planificação do movimento a ser realizado, organização dos estímulos 

necessários para a efetivação do movimento e finalmente a realização deste, podendo ainda vir 

associado à capacidade de percepção de seu corpo enquanto no movimento. Esta forma de 

compreensão do movimento é uma concepção presente na psicomotricidade por contribuição 

nas ciências que se detiveram a estudar o funcionamento do sistema nervoso. 

A relação estabelecida com maior expressão entre o elemento central desta estrutura é 

com a categoria denominada atividades psicomotoras, o que indica que o conhecimento 

promovido pela psicomotricidade pode oferecer subsídios para uma promoção do aspecto 

cognitivo por meio das práticas corporais. 

As correlações entre o elemento apontado como central, jogos cognitivos, com as 

categorias que se conectam por meio das atividades psicomotoras: estão em sum segundo plano 

por serem correlações muito baixas. São elas: grandes jogos, atividades rítmicas, danças, 

habilidades motoras, movimentos naturais, socialização e folclore. As categorias de conexão 

com os jogos cognitivos por meio das atividades psicomotoras estão presentes em sua 

totalidade nas ligações estabelecidas com maior força com o elemento central na árvore do 

desenvolvimento afetivo, portanto podemos sugerir que o desenvolvimento da cognição é um 

aspecto que mantém um isolamento em relação em relação ao desenvolvimento dos demais 

aspectos na prática da educação física escolar. 

 

 

Figura 03: Árvore máxima da representação social do desenvolvimento cognitivo infantil, nas 
aulas de educação física por professores de Educação física 
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Fonte: Dados da autora, Vasconcelos, 2018. 

 
 
 

4.3.9 Desenvolvimento motor 
 

 

Diante da observação feita na árvore máxima abaixo (Figura 4), a identificação da 

Representação Social de desenvolvimento motor, elaborada por professores de educação física 

está organizada por meio dos elementos: movimentos naturais, habilidades motoras e 

atividades psicomotoras o que denota que a promoção do desenvolvimento motor efetivamente 

se dá por meio da experimentação de atividades corporais, no entanto as atividades corporais 

indicadas estão inseridas em um contexto mais relacionado com a estrutura do movimento e 

aquisições básicas necessárias para a realização motora mais complexa que pode vir com o 

avanço nas etapas do desenvolvimento, então podemos indicar que os professores de educação 

física possuem uma visão organizada de sua prática, pois na faixa etária a que se refere esta 

pesquisa realmente a ênfase deve ser dada às estruturas iniciais de realização do movimento. 

Os movimentos naturais referidos pelos professores não indicam necessariamente uma 

organização específica, um planejamento detalhado para a sua estimulação e, por conseguinte 

seu desenvolvimento. De um certo modo somos levados a entender que, segundo estes 
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professores, as habilidades motoras e psicomotoras podem ser desenvolvidas de forma livre, 

sem que para isso seja necessário um planejamento específico ou mesmo um conhecimento 

específico.  

 Foi observado ainda, na análise feita no gráfico da árvore máxima do desenvolvimento 

motor, que os sujeitos não indicam nenhum indício de elencar outras atividades, que não 

possuem a característica de movimento ou que evoquem outros aspectos do desenvolvimento. 

Tal observação pode nos remeter à ideia de que para pensar o aluno deve estar dentro da sala 

de aula tradicional e para brincar, se movimentar ele deve ir para o pátio ou quadra esportiva 

(LIMA, 2002). 

 

Figura 4 - Árvore máxima da representação social do desenvolvimento motor infantil, nas 
aulas de educação física por professores de Educação física 

 
Fonte: Dados da autora, Vasconcelos, 2018. 

4.3.10 Desenvolvimento integral 
 

 

A partir da observação da árvore máxima do desenvolvimento integral (Figura 5), 

podemos identificar que os elementos centrais desta representação são grandes jogos e 

atividades psicomotoras e componentes do elemento periférico socialização, movimentos 
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naturais e habilidades motoras. Conectados diretamente com um dos elementos do núcleo 

central está o elemento socialização com expressão ligações significativa, 118 conexões em um 

corpus de 389 ligações estabelecidas. Desta ligação inicial entre grandes jogos e socialização 

seguem outras de expressão também significativas entre grandes jogos e folclore e atividades 

rítmicas aparecendo outras em seguida, com expressão menor entre grandes jogos e danças, 

atividades sensoriais, exploração de materiais, conhecimento do corpo, cultura dos jogos e 

hábitos saudáveis. Este conjunto de conexões forma um bloco composto predominantemente 

por elementos mais significativos nas relações estabelecidas na árvore máxima do 

desenvolvimento social. É um conjunto de elementos mais coesos pela característica de suas 

conexões. Neste bloco estão presentes as ligações mais fortes entre os elementos acima 

referidos, o que pode indicar um grande significado de centralidade para o componente social 

do desenvolvimento. Reforçando a ideia de que a valorização da presença dos grandes jogos 

como atividades propostas nas aulas de educação física em função de sua característica de 

promoção da socialização. 

Em um outro bloco, o conjunto de relações são estabelecidas a partir de um elemento 

central, atividades psicomotoras, que por sua vez está fortemente conectada com, grandes 

jogos. Este bloco é representativo dos elementos selecionados e constituintes do núcleo central 

e sistema periférico do desenvolvimento cognitivo. Conectado diretamente a categoria 

atividades psicomotoras, por meio de uma forte ligação está a categoria jogos cognitivos, que 

é elemento central da representação de desenvolvimento cognitivo. 

A configuração dos elementos da representação do desenvolvimento cognitivo 

apresentada nesta árvore máxima (Figura 5) está organizada a partir da centralidade dos jogos 

de raciocínio em associação as atividades psicomotoras o que denota uma “intuição” de que as 

atividades psicomotoras pertencem a um campo de conhecimento que pode oferecer para estes 

professores uma sistematização para a promoção do desenvolvimento cognitivo também por 

meio do movimento. Entretanto, é importante ressaltar que as relações estabelecidas entre o 

elemento central, jogos de raciocínio e os demais elementos desta representação são pouco 

significativas. E este bloco de conexões está isolado do restante das demais conexões ou blocos 

delas. A ideia é que a cognição está presente como objetivo da prática desta disciplina por 

intermédio de um campo de conhecimento que se volta de forma mais objetiva para o 

desenvolvimento integral, que é a psicomotricidade. 

Mais um bloco de conexões pode ser observado nesta árvore máxima (Figura 5), é um 

bloco relacionado aos elementos que estruturam as representações do desenvolvimento motor, 
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tendo como elemento central a categoria atividades psicomotoras e com conexões fortes estão 

mais próximos os elementos habilidades motoras e movimentos naturais.  

As representações sociais identificadas do desenvolvimento afetivo têm expressão por 

meio do elemento de centralidade também identificado nas representações de desenvolvimento 

integral que é a categoria grandes jogos e também nas conexões com os elementos periféricos 

socialização, atividades rítmicas, atividades sensoriais, folclore, conhecimento do corpo de 

forma mais expressiva e hábitos saudáveis e danças com ligações de menor força. 

 

Figura 05: Árvore máxima da representação social do desenvolvimento integral infantil, nas 
aulas de educação física por professores de Educação física 

Fonte: Dados da autora, Vasconcelos, 2018. 

De acordo com a leitura e análise das figuras anteriores, nos é possível identifica 

grandes jogos e atividades psicomotoras como elementos centrais na prática da Educação 

Física e de uma forma mais específica podemos sugerir que os grandes jogos é o elemento 

operacional da prática da Educação Física e as atividades psicomotoras como o elemento 

funcional que nos permite arriscar dizer que o desenvolvimento infantil, de acordo com o 

discurso dos professores de educação física, é proposto com o objetivo do desenvolvimento o 
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aluno em todos os aspectos, estruturado a partir dos grandes jogos e das atividades 

psicomotoras. 

Nesta organização de representação social, em que o componente indicado como 

elemento central, jogos de raciocínio, é possível perceber que os professores de educação física 

vislumbram o trabalho de desenvolvimento cognitivo estruturado a partir de abordagens 

corporais, que pode ser identificado quando estes indicam os jogos de raciocínio estabelecida 

relação forte com o elemento atividades psicomotoras, o que denota um olhar direcionado para 

a ideia genérica destas atividades como detentoras de uma possibilidade de organização motora 

com interferência de processos cognitivos. A árvore máxima do desenvolvimento infantil 

apresenta uma zona de interseção entre os elementos elencados como centrais no 

desenvolvimento cognitivo e no desenvolvimento motor e estes elementos pertencem ao 

universo conceitual e prática psicomotora. 

No entanto ainda podemos observar que o bloco de categorias indicados como centrais 

na árvore máxima do desenvolvimento cognitivo (Figura 3) estão compondo um bloco 

“separado” dos blocos formados de acordo com as árvores máximas do desenvolvimento 

afetivo (Figura 2), social (Figura 1) e integral (Figura 5), estes apresentam um conjunto de 

elementos comuns e com maior força entre as ligações. Os elementos que pertencem ao 

elementos apontados como centrais no desenvolvimento motor formam outro bloco de 

categorias também “separado” deste ultimo e com ligações que estão em um segundo plano, ou 

seja perdem a força. As categorias que compõem os elementos mais significativos indicados 

para o desenvolvimento afetivo e social são as que apresentam mais forças em suas ligações e 

com forção mais fracas os as categorias do desenvolvimento motor e do cognitivo. Nestes 

últimos as categorias que aparecem são apenas as que compõem o núcleo central da 

representações identificadas e nas representações do desenvolvimento afetivo e social os 

elementos  periféricos também aparecem com força em suas ligações. 

Podemos então sugerir que os professores de educação física apresentam uma visão 

organizada do desenvolvimento infantil, estes entendem que o desenvolvimento  promovido 

nesta faixa etária deve atender a promoção de estímulos aos aspectos formadores da criança em 

sua integralidade: desenvolvimento motor, desenvolvimento social, desenvolvimento afetivo e 

desenvolvimento cognitivo. No entanto, não percebem uma forma de criar um mecanismo que 

possibilite a visão totalizante deste desenvolvimento em suas propostas que são eminentemente 

corporais, como se a preparação mais específica do aspecto motor, por exemplo não 

considerasse a participação do componente cognitivo ou ainda que o desenvolvimento social e 
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afetivo podem ser estimulados  apenas por meio de atividades com características mais 

espontâneas, exploratórias, recreativas em grupos, mais livres. 
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4.4. DISCUSSÕES 
 

 

Os elementos recorrentes e no discurso dos professores denota a organização de ideias 

que estruturam a prática da educação física escolar e estes são os elementos que aparecem na 

organização dos planejamentos anuais assim como são os que estão presentes nas orientações 

curriculares existentes da área, no entanto propomos a reflexão, diante da comparação entre os 

dados a respeito do alcance real dos objetivos propostos. Como a escolha, organização e 

aplicação destes elementos podem efetivamente contribuir para que seja alcançada uma prática 

que veja o seu aluno em sua integralidade, em sua indissociabilidade, na integração de seus 

aspectos formadores. 

De acordo com os dados coletados e as análises realizadas, pudemos identificar que as 

atividades propostas pelos professores, nas aulas de educação física, são organizadas de um 

modo que nos leva a interpretar que estes professores consideram os aspectos formadores do 

desenvolvimento infantil de forma separada como se fosse possível anular a integralidade, a 

unicidade da criança. As atividades apontadas por estes professores são organizadas em blocos 

de propostas que objetivam o desenvolvimento dos aspectos social, afetivo, cognitivo e motor 

em situações distintas, com poucas interseções.  

Podemos exemplificar a afirmação acima com a observação de que os elementos que 

aparecem mais expressivamente na análise das evocações indicam que os professores 

apresentam uma visão confusa da prática de educação física onde estão em um mesmo patamar 

de evocações elementos com características específicas do campo de conhecimento da 

psicomotricidade (desenvolvimento psicomotor, coordenação motora, lateralidade, 

psicomotricidade, estímulos, vivência, equilíbrio) de forma intercalada com elementos, 

elencados pelos professores, como voltados para o desenvolvimento das atividades que 

pertencem a categoria procedimental e social dos conteúdos (BRASIL, 2000) procedimental 

como o desenvolvimento motor, ludicidade, socialização, movimento indicando que os 

professores possuem uma ideia genérica do conhecimento organizado na psicomotricidade.  

Estes professores demonstram uma riqueza de vocabulário no âmbito da prática de 

educação física escolar, pois a lista de palavras diferentes na questão de evocação foi 

significativa, o que indica que quando estes pensam no desenvolvimento infantil a ser 

promovido em suas aulas eles se reportam a uma gama significativa de conceitos, oriundo das 

ciências que dão suporte ao campo de conhecimento constituído desta disciplina, no entanto o 
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conhecimento indicado apresenta-se de forma ingênua, de acordo com uma perspectiva 

genérica. 

Os professores apresentam em seus planejamentos anuais, indícios de que também os 

conteúdos sugeridos nos documentos que normatizam esta disciplina, que sugerem orientações 

curriculares e que propõem uma seleção mínima de conteúdos a serem trabalhados por esta 

disciplina. Lembrando que estes documentos ressaltam a importância da promoção do 

desenvolvimento do aluno de forma integral, promovendo estratégias que permitam o aluno se 

desenvolver, socialmente, afetivamente, cognitivamente e em sua motricidade. 

No entanto, esta organização apresentada nos planejamentos responde a uma 

necessidade de promoção do desenvolvimento em suas diversas áreas de formação de forma 

fracionada, dando a entender que o desenvolvimento cognitivo se desenvolve por meio de 

atividades essencialmente teóricas, que o aspecto motor possa ser desenvolvido por meio de 

atividades que envolvam necessariamente o movimento e as capacidades afetivas e sociais 

sejam desenvolvidas por meio das atividades caracteristicamente grupais, lúdicas e que 

envolvam situações de conflito. Deste modo não estamos tratando de um desenvolvimento 

integral e sim de uma proposta de desenvolvimento que se volta para cada um dos aspectos 

formadores do individuo separadamente e por meio de atividades com características distintas 

e distribuídas nas categorias indicadas nos PCNs (BRASIL, 200; ROSÁRIO e DARIDO, 2005): 

procedimental, atitudinal e conceitual. 

Para ilustrar o que foi dito no parágrafo anterior podemos nos reportar ao conjunto de 

relações estabelecidas entre as atividades direcionadas especificamente para o desenvolvimento 

dos aspectos formadores de forma isolada. Seguindo esta orientação os professores indicaram 

que o se aplica para a promoção do desenvolvimento motor são: as atividades de habilidades 

motoras, os movimentos naturais, as atividades psicomotoras, as atividades de exploração de 

materiais, os grandes jogos, as brincadeiras, as ginásticas, as lutas e as atividades de iniciação 

esportiva, ou seja, estes professores entendem que o movimento nas suas diferentes expressões 

é imprescindível e para o desenvolvimento da motricidade assim como é apenas por meio da 

realização motora efetivamente que a organização do movimento pode ser alcançada. No 

entanto a aquisições de padrões motores e ampliação da qualidade das aquisições já instaladas 

podem ser também alcançadas por meio de atividades perceptivas, sensoriais, expressivas que 

não necessariamente impliquem em realização de movimento (WOLF, 2004; ALVES, 

2011,2016; FONSECA, 2018). Segundo estes autores, a estimulação dos sensores neuro-

motores, por meio dos movimentos, provoca a emissão de informações nervosas para o córtex 

que resultará em um padrão amadurecido de movimento como resposta, e ainda, propostas 
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sensoriais, exploratórias e perceptivas, de natureza diferenciada também podem provocar 

estímulos neuro-motores que favorecerão de igual maneira o amadurecimento das estruturas 

responsáveis pela realização do movimento.  

Em mesma medida os professores correlacionam o desenvolvimento do aspecto 

cognitivo principalmente aos os jogos de raciocínio, às atividades que oferecem conhecimentos 

teóricos sobre o corpo ou outros temas que também sejam desenvolvidos por meio de propostas 

teóricas como conhecimento das regras, técnicas e táticas desportivas, conhecimento cultural 

dos jogos, dimensões das quadras. Os professores estabelecem relação do desenvolvimento 

cognitivo com alguma proposta que envolva caracteristicamente o “pensamento” e não 

necessariamente a “ação”. Sob este ponto de vista a realização do movimento não é relacionada 

à articulação e utilização dos processos e mecanismos cognitivos como a percepção, atenção, 

memória, pensamento, linguagem e aprendizagem (WOLF, 2004). De acordo com esta autora 

a cognição está presente na realização dos movimentos, uma vez que este se utiliza das funções 

cognitivas acima citadas para que o indivíduo receba o estímulo que motiva a realização do 

movimento, ative seus mecanismos atencionais necessários para a captação e percepção deste 

estímulo, ative as regiões de corticais importantes para a decodificação, associação, 

planificação do movimento e resulte na efetivação do movimento. Portanto o mecanismo 

cognitivo está implícito na realização motora, não se fazendo necessária a especificação de 

tarefas “teóricas” para que a cognição seja desenvolvida, esta também pode ser estimulada em 

seu desenvolvimento por meio das realizações corporais. 

Os aspectos social e afetivo do desenvolvimento, infantil são apontados pelos 

professores como importante elemento e função da educação física escolar, estes apontam que 

a socialização é eminentemente trabalhada por meio das atividades coletivas, lúdicas como os 

grandes jogos e atividades rítmicas e culturais como as danças e o folclore. Tais aspectos 

estariam diretamente relacionados à categoria atitudinal indicada nos PCNs (BRASIL, 200), 

portanto relacionada ao desenvolvimento das relações e das emoções enquanto formação de 

personalidade e características pessoais (ALVES, 2016). No entanto sabemos que os aspectos 

sociais e afetivos também são evocados em situações de competição, resolução de conflitos, 

identificação de seus limites e possibilidades de avanço destes limites, controle das emoções, 

expressão destas emoções, respeito às diferenças e outros elementos inerentes à prática de 

movimentos corporais não apenas coletivos como individuais. Deste modo identificamos que a 

relação que os professores fazem da possibilidade que o movimento possui na promoção do 

desenvolvimento das funções afetivas e sociais é consolidada. 
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Os professores indicam intuitivamente que identificam esta relação de integralidade do 

desenvolvimento por meio das experiências de natureza diversas quando apontam as atividades 

psicomotoras como atividades que possuem suporte científico que as organiza como propostas 

que possibilitam o desenvolvimento cognitivo (Figura 5). Os professores indicam um 

conhecimento e definição a respeito da importância que movimento assume em suas aulas como 

promotor do desenvolvimento de seu aluno, pois é o elemento mais evocado entre os indivíduos 

pesquisados, e escolhido como mais importante nas primeiras posições, vindo acompanhado 

em seguida pela ludicidade, socialização e psicomotricidade. Tal panorama nos leva a 

identificar que os professores entendem que a integralidade do desenvolvimento infantil é 

fundamental e possível, no entanto ainda não apresentam suporte de conhecimento para 

desenvolver uma prática que atenda de forma adequada a esta necessidade. Os elementos 

movimento, psicomotricidade, socialização e ludicidade que aparecem de forma expressiva e 

nas primeiras posições, indicam que estes professores buscam articular os elementos 

necessários para a realização de uma prática que se proponha a promover o desenvolvimento 

integral da criança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

Após dedicar estas linhas para a organização de um estudo na busca de responder a 

questão que motivou esta pesquisa, podemos levantar questões importantes e oferecer 

contribuições para a área de educação, mais especificamente educação física, psicomotricidade, 

desenvolvimento infantil e representações sociais. O estudo perpassou por estas quatro áreas 

do conhecimento estabelecendo conexões importantes que indicaram possibilidades de 

organização específicas que podem contribuir para a prática da educação física escolar. 

Pudemos identificar que, a visão que os professores de educação física têm do 

desenvolvimento infantil demonstra uma organização estruturada e sistematizada a partir dos 

referenciais sugeridos nos documentos que norteiam a organização curricular desta disciplina, 

ou seja, estes professores constroem seus planejamentos anuais selecionando os conteúdos e as 

estratégias em coerência com o que é proposto nestes. Sua prática apresenta características que 

se coadunam com os elementos elencados em seus planejamentos, no entanto observamos um 

distanciamento entre a proposição de um desenvolvimento integral do aluno (VASCONCELOS 

e CAMPOS, 2016) e as propostas organizadas para a realização de suas aulas. 

Os primeiros resultados e análises apresentados nos indicaram inicialmente que a 

Representação Social do Desenvolvimento infantil, inserido na prática da Educação física nas 

escolas, elaborada por seus professores possui um conteúdo supostamente organizado em torno 

do movimento, coordenação motora, desenvolvimento motor, ludicidade, psicomotricidade, e 

desenvolvimento integral como elementos centrais importantes e elementos não tão relevantes, 

mas também importantes como socialização, afetividade que possivelmente pertencem ao 

conjunto do sistema periférico. No entanto esta configuração não pode ser assumida como 

conclusiva por fazer parte um uma primeira aproximação a estrutura e organização da 

representação social de desenvolvimento infantil. A articulação que se estabelece, nesta 

configuração, entre os elementos constituintes de um provável núcleo central e sistema 

periférico da Representação Social do Desenvolvimento Infantil expressa a predominância dos 

elementos que estão presentes na fundamentação Teórica da Psicomotricidade (coordenação 

motora, psicomotricidade, ludicidade, movimento) assim como elementos com relação de 

proximidade com o campo conceitual de desenvolvimento social e afetivo (afetividade, 

socialização) e a presença do conceito de desenvolvimento integral (desenvolvimento integral). 

No entanto o aspecto de desenvolvimento apontado com mais relevância é o coordenação 
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motora e desenvolvimento motor o que nos remete a ideia de que este componente é 

predominante na ideia de desenvolvimento infantil por estes professores. É importante ressaltar 

que o elemento coordenação motora é um componente expressivo do campo de conhecimento 

da psicomotricidade e ao mesmo tempo é um componente forte no que se refere a prática 

motora.  

Segundo os sujeitos pesquisados, a psicomotricidade, compreende um campo de 

conhecimento constituído em uma prática específica que promove interferência no 

desenvolvimento dos aspectos formadores da criança de forma integrada: social, afetivo, 

cognitivo e motor (FONSECA, 2018). Portanto, percebemos que o conhecimento oriundo da 

Psicomotricidade é considerado por estes professores como importante para a estruturação de 

sua prática nas escolas na promoção do desenvolvimento infantil. A ludicidade apresenta uma 

característica de ação com interferência do prazer e interação espontânea com os demais, os 

objetos e o ambiente, portanto ativação das redes neuronais responsáveis pela organização 

emocional, social, motora e cognitiva (RELVAS, 2010). Este elemento também nos remete ao 

campo de conhecimento da psicomotricidade dando maior relevância a esta área na proposição 

do desenvolvimento infantil. O movimento por sua vez é um dos elementos de interação, 

aprendizagem e expressão que pode promover o desenvolvimento da organização psíquica do 

indivíduo, pois como vimos, o desenvolvimento infantil se inicia por meio da experimentação 

corporal para posteriormente atingir o desenvolvimento das capacidades cognitivas mais 

complexas como a linguagem (ALMEIDA, MAHONEY, 2014). O campo de conhecimento 

oferecido pela psicomotricidade nos indica que esta ciência pode oferecer subsídios práticos e 

teóricos para a promoção do desenvolvimento integral da criança na prática da educação física 

escolar aplicada à faixa etária abordada neste estudo.  

Sendo a psicomotricidade uma das palavras mais presentes no discurso espontâneo dos 

sujeitos, observamos que os professores de Educação Física pensam em sua prática 

apresentando indícios de ampliação no que se refere ao conhecimento teórico do 

desenvolvimento infantil sob a perspectiva de integralidade, uma vez que a psicomotricidade é 

um campo de conhecimento que oferece instrumentos necessários para promoção do 

desenvolvimento integral por meio do movimento, de aplicabilidade adequada no exercício da 

Educação Física escolar. No entanto cabe ressaltar que a presença dos elementos coordenação 

motora e desenvolvimento motor ainda é muito frequente, no discurso dos sujeitos, entendendo 

este motor como referência ao aspecto do desenvolvimento especificamente físico sugerindo 
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que os demais aspectos são estimulados como se em decorrência do estímulo corporal 

relacionado ao componente eminentemente motriz.  

Em uma segunda etapa de análise, os elementos anteriormente identificados como 

possíveis centrais e periféricos se deslocam na organização interna das representações 

identificadas, assumindo uma estrutura e hierarquia que nos possibilita compreender de melhor 

a forma de pensamento dos professores a respeito do desenvolvimento infantil. Os elementos 

evocados no primeiro quadrante, portanto supostamente constituintes do núcleo central da 

representação foram os elementos caracteristicamente inseridos em um universo do 

componente motor (coordenação motora, desenvolvimento motor), estes após a ultima etapa de 

análise se apresentam de forma mais integrada aos demais aspectos como indicados nas 

expressões (atividades psicomotoras e grandes jogos). Os elementos psicomotricidade, 

ludicidade e desenvolvimento integral surgem nesta segunda análise também associadas a uma 

ideia de integralidade também expressos nos elementos atividades psicomotoras e grandes 

jogos. Deste modo podemos indicar que as representações sociais identificadas de 

desenvolvimento infantil elaborada por professores de educação física se organiza em torno dos 

elementos atividade psicomotoras e grandes jogos como elementos centrais e movimentos 

naturais, habilidades motoras e socialização como elementos do sistema paeriférico. 

Tais observações nos levam a concluir que, os professores de educação física entendem 

a possibilidade de promoção do desenvolvimento integral do aluno por meio dos movimentos 

com o auxílio e em consonância com os pressupostos teóricos da psicomotricidade, no entanto 

este conhecimento ainda é genérico, pois o desenvolvimento motor ainda aparece como 

elemento característico desta prática em detrimento aos demais aspectos, deste modo em 

contradição à proposta de desenvolvimento integral. Nossa contribuição está fundada no 

argumento de que estes professores indicam um caminho na prática da educação física escolar 

como promotora do desenvolvimento infantil com maior inserção do conjunto de conhecimento 

oferecido pela psicomotricidade como suporte para sua estruturação. 
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  ANEXO 1 
 
 

 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação 
 

Prezado(a) Professor(a),  
 
Este questionário faz parte de uma pesquisa de investigação que está a ser realizada no campo 
do Doutorado com o título “Representações Sociais de Desenvolvimento Infantil por 
Professores de Educação Física atuantes no Ensino Fundamental I”. As suas respostas 
serão anônimas, e não existem respostas certas ou erradas, o que nos interessa é a sua opinião. 
 
A- DADOS DO DOCENTE: 

 
1- Sexo: (   ) Masculino    (   ) Feminino  
 
2- Atuação em escola:   (     ) Pública      (     ) Particular   (     ) Ambas 
 
3- Tempo no Magistério: 

(   ) 0 a menos de 2 anos 

      (   ) 2 a menos de 5 anos 

      (   ) 5 a menos de 10 anos 

      (   ) mais de 10 anos. 

 
4- Instituição de graduação:  

_____________________________________________________________________ 
 
5- Especialização ou Pós-graduação: 
 
Área/ título: 
______________________________________________________________________ 
 
Instituição: 
______________________________________________________________________ 
 
6- Realiza outra atividade profissional? Caso positivo especificar: 
 
 ______________________________________________________________________ 
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B- QUESTÃO DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PAVARAS: 

 

1) Em se tratando de suas aulas de Educação Física na escola, quais são as palavras ou 

expressões que vêm a sua cabeça quando você pensa em DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL (Dê no mínimo 3 respostas). 

 

1)_______________________________________ 

2)_______________________________________ 

3)_______________________________________ 

4)_______________________________________ 

5)_______________________________________ 

6)_______________________________________ 

7)_______________________________________ 

  8)_______________________________________ 

 

2) Dentre as respostas dadas acima selecione as duas mais importantes na sua opinião e 

justifique sua resposta. 

 

1ª __________________________________________ 

Justificativa: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2ª __________________________________________ 

Justificativa: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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B- QUESTÃO DE CARACTERIZAÇÃO: 

 

3) Abaixo você tem uma lista de atividades práticas que são aplicadas nas aulas de 

educação física identificadas a partir de planejamentos anuais elaborados por 

professores desta disciplina.  LEIA COM ATENÇÃO!  

1.Grandes jogos e brincadeiras. 

2.Atividades de conhecimento e diferenciação de atividades de esforço aeróbico, anaeróbico e 

repouso. 

3.Atividades de agilidade, destreza, velocidade, resistência, força, flexibilidade, equilíbrio e 

orientação espacial. 

4.Movimentos naturais (corridas, saltos e arremessos). 

5.Atletismo. 

6.Atividades psicomotoras: esquema corporal, coordenação motora grossa e lateralidade. 

7.Atividades de promoção de hábitos saudáveis. 

8.Atividades de promoção de socialização. 

9.Atividades rítmicas e expressivas. 

10.Conhecimento cultural dos jogos. 

11.Aprendizado de regras básicas dos jogos desportivos. 

12.Ginástica artística. 

13.Lutas. 

14.Jogos de raciocínio. 

15.Iniciação esportiva. 

16.Conhecimento de dimensões das quadras dos diversos esportes. 

17.Dança. 

18.Atividades de promoção do conhecimento do corpo. 

19.Brincadeiras e atividades folclóricas. 

20.Aulas expositivas sobre o conhecimento do corpo. 

21.Aulas com o auxílio de vídeos para o ensino de técnicas e táticas desportivas. 

22.Ensino de técnicas desportivas. 

23.Ensino de organização tática desportiva. 

24.Atividades sensoriais. 

25.Atividades de exploração de diversos materiais: cordas, bambolês, bolas, tecidos, etc. 
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  Todas as práticas do Professor de Educação física buscam promover o desenvolvimento 
integral da criança, mas é sabe-se que algumas estratégias desenvolvem aspectos específicos, 
diante desta afirmação:  
  
3.1- Na sua opinião, quais destas práticas têm impacto forte e direto no desenvolvimento 
COGNITIVO do aluno? Escolha 5 dentre os itens acima e coloque seus números abaixo.  
 
 
 
 
3.2- Na sua opinião, quais destas práticas têm impacto forte e direto no desenvolvimento 
SOCIAL do aluno? Escolha 5 dentre os itens acima e coloque seus números abaixo.  
 
 
 
 
3.3- Na sua opinião, quais destas práticas têm impacto forte e direto no desenvolvimento 
AFETIVO do aluno? Escolha 5 dentre os itens acima e coloque seus números abaixo.  
 
 
 
 
3.4- Na sua opinião, quais destas práticas têm impacto forte e direto no desenvolvimento 
MOTOR do aluno? Escolha 5 dentre os itens acima e coloque seus números abaixo.  
 

 
 

ANEXO 2 
 

Fonte: FLINCHUM, B. M., (1981); HARROW (1983); TANI, MANOEL, KOKUBUN e PROENÇA, 
(1988); FONSECA (2012). Tabela de organização das habilidades motoras fundamentais por faixa 
etária. 

 

ANEXO 3 
 
 

Lista de palavras evocadas categorizadas por: Distribuição de Frequência 

 
 

 Freq. Palavras diferentes 
(nb. mots) 

Evocações acumuladas 
(Cumul Evocations) 

Inverso 
(Et Cummul Inverse) 
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TABELA DE ORGANIZAÇÃO DAS HABILIDADES MOTORAS FUNDAMENTAIS POR FAIXA ETÁRIA 
 6 -7 anos 

1º ANO 

HABILIDADES MOTORAS 
FUNDAMENTAIS 

(UNIDADES TEMÁTICAS) 

COMPORTAMENTO 
MOTOR 

 (OBJETOS DE 
CONHECIMENTO) 

PADRÕES DE MOVIMENTO (HABILIDADES) 

LOCOMOÇÃO 
(coordenação motora ampla, lateralidade, 

noção espaço-temporal) 

CAMINHADA 

- Compreensão das relações espaciais com 
apresentação não – linear. 
- Galopa habilmente , combinando caminhada e um 
salto com o mesmo pe´. 
- Skiping completo com elevação de joelhos , 
combinando uma passada e um salto em alternância 
rítmica. 

SALTO - Padrão de salto maduro. 

SALTITO 
- Saltita com impulso de 1 pé e pouso no mesmo pé, 
habilmente com alternância rítmica e padrão 
maduro. 

ESTABILIDADE 
(coordenação motora ampla, equilíbrio, 

lateralidade, noção espaço-temporal) 

EQUILÍBRIO 
DINÂMICO 

- Executa rolamento para frente de forma eficiente. 
- Suporta o peso corporal em apoio invertido em três 
contatos. 
- Anda de bicicleta (7 anos) 

EQUILÍBRIO 
ESTÁTICO 

 

MANIPULAÇÃO 
Coordenação óculo manual, óculo pedal) 

LANÇAMENTO 

- Refinamento das habilidades para movimentos 
axiais até o ponto de incluí-los nos padrões de 
movimentos manipulativos emergentes de lançar, 
aparar, chutar, bater e outras atividades. 
- Padrão maduro de lançamento, imprimindo força 
ao objeto na direção desejada. 

ALCANCE (PEGAR) 

- Refinamento das habilidades para movimentos 
axiais até o ponto de incluí-los nos padrões de 
movimentos manipulativos emergentes de lançar, 
aparar, chutar, bater e outras atividades. 
- Padrão maduro de movimento de apanhar, 
recebendo força de um objeto com as mãos , 
mudando progressivamente de grandes para menores 
bolas. 

CHUTE 

- Refinamento das habilidades para movimentos 
axiais até o ponto de incluí-los nos padrões de 
movimentos manipulativos emergentes de lançar, 
aparar, chutar, bater e outras atividades. 
- Padrão maduro de chute. 

REBATIDA 

- Refinamento das habilidades para movimentos 
axiais até o ponto de incluí-los nos padrões de 
movimentos manipulativos emergentes de lançar, 
aparar, chutar, bater e outras atividades. 
- Padrão horizontal maduro utilizando bola 
estacionária para bater com os braços. 

NOÇÃO DE CORPO 
(lateralidade, esquema e imagem corporal) 

PERCEPÇÃO 
MOTORA 

- Plena integração do corpo ( 7 anos). 
- Reconhece lateralização no outro. 

SOCIALIZAÇÃO PERCEPÇÃO DO 
OUTRO 

- Personaliza um personagem. 
- Desenvolve com maior facilidade jogos de 
competição e raciocínio. 
- Aos 7 anos instala-se fortemente a conduta ética , a 
importância de valores e normas. 

1 58 58 12.66% 458 100.0% 

2 12 82 17.9% 400 87.34% 

3 14 124 27.07% 376 82.1% 

4 5 144 31.44% 334 72.93% 

5 1 149 32.53% 314 68.56% 

6 5 179 39.08% 309 67.47% 

7 2 193 42.14% 279 60.92% 

8 4 225 49.13% 265 57.86% 

10 5 275 60.04% 233 50.87% 

11 3 308 67.25% 183 39.96% 

13 1 321 70.09% 150 32.75% 

14 1 335 73.14% 137 29.91% 

15 1 350 76.42% 123 26.86% 

18 1 368 80.35% 108 23.58% 

19 1 387 84.5% 90 19.65% 

21 1 408 89.08% 71 15.5% 

23 1 431 94.1% 50 10.92% 

27 1 458 100.0% 27 5.9% 
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ANEXO 4 
AFETIVO  97 

Item   1 Grandes Jogos ............................. 68 
Item   2 Aeróbico .......................................   2 
Item   3 Habilidades Motoras   ...................  6 
Item   4 Movimentos Naturais ....................  6 
Item   5 Atletismo ......................................   3 
Item   6 Ativ. Psicomotoras    ....................  21 
Item   7 Hábitos saudáveis   ....................... 22 
Item   8 Socialização    .............................  49 
Item   9 Atv. Rítmicas   ............................ 50 
Item  10 Cultura jogos   .............................   9 
Item  11 Regras    .......................................   4 
Item  12 Gin. Artística   .............................   2 
Item  13 Lutas    .........................................  14 
Item  14 Jogos Raciocínio    .......................   5 
Item  15 Esporte    ......................................   5 
Item  16 Dimensões da Quadra  ..................  1 
Item  17 Danças   ....................................... 37 
Item 18 Conhec. do Corpo ....................... 41 
Item  19 Folklore ......................................  41 
Item  20 Aulas expositivas Corpo  .............  11 
Item  21 Vídeos Táticas e Técnicas ...........    1 
Item  22 Técnicas desportivas    .................   1 
Item  23 Organização Tática   ....................   0 
Item  24 Ativ. Sensoriais  ......................... 48 
Item  25 Exploração de Materiais  .............  21 

SOCIAL   99 
Item   1 Grandes Jogos  ...........................  77 
Item   2 Aeróbico .......................................    0 
Item   3 Habilidades Motoras  ....................   4 
Item   4 Movimentos Naturais  ...................   6 
Item   5 Atletismo  ......................................   2 
Item   6 Ativ. Psicomotoras   ......................   9 
Item   7 Hábitos saudáveis  ........................  26 
Item   8 Socialização   ..............................   85 
Item   9 Atv. Rítmicas   .............................   27 
Item  10 Cultura jogos  ...........................   39 
Item  11 Regras .........................................    9 
Item  12 Gin. Artística ...............................    1 
Item  13 Lutas  ..........................................   13 
Item  14 Jogos Raciocínio .........................    7 
Item  15 Esporte ........................................  11 
Item  16 Dimensões da Quadra  ................   0 
Item  17 Danças  ......................................  43 
Item  18 Conhec. do Corpo  ......................   9 
Item  19 Folklore  ....................................  73 
Item  20 Aulas expositivas Corpo  ...........    5 
Item  21 Vídeos Táticas e Técnicas ..........    1 
Item  22 Técnicas desportivas ...................   0 
Item  23 Organização Tática .....................   4 
Item  24 Ativ. Sensoriais ........................... 13 
Item  25 Exploração de Materiais  ............  23 

COGNITIVO   98 
Item   1 Grandes Jogos ..............................  21 
Item   2 Aeróbico .......................................  15 
Item   3 Habilidades Motoras  ...................  20 
Item   4 Movimentos Naturais  ..................  14 
Item   5 Atletismo  .....................................    0 
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Item   6 Ativ. Psicomotoras  .................... 50 
Item   7 Hábitos saudáveis  ........................ 16 
Item   8 Socialização   ................................ 10 
Item   9 Atv. Rítmicas ................................ 14 
Item  10 Cultura jogos ................................ 30 
Item  11 Regras  ......................................... 26 
Item  12 Gin. Artística  ...............................  2 
Item  13 Lutas   ...........................................  1 
Item  14 Jogos Raciocínio  ....................... 71 
Item  15 Esporte .........................................   2 
Item  16 Dimensões da Quadra  ................. 18 
Item  17 Danças   ........................................  6 
Item  18 Conhec. do Corpo ...................... 31 
Item  19 Folklore ........................................   8 
Item  20 Aulas expositivas Corpo ..............  29 
Item  21 Vídeos Táticas e Técnicas ...........  19 
Item  22 Técnicas desportivas  ...................   4 
Item  23 Organização Tática ...................... 11 
Item  24 Ativ. Sensoriais  ......................... 38 
Item  25 Exploração de Materiais .............. 24 

MOTOR   95 
Item   1 Grandes Jogos  .............................. 29 
Item   2 Aeróbico  ....................................... 12 
Item   3 Habilidades Motoras  ................. 76 
Item   4 Movimentos Naturais  ................ 72 
Item   5 Atletismo  ...................................... 18 
Item   6 Ativ. Psicomotoras  ..................... 65 
Item   7 Hábitos saudáveis   ........................   1 
Item   8 Socialização  ..................................   2 
Item   9 Atv. Rítmicas  ................................ 19 
Item  10 Cultura jogos  ...............................   0 
Item  11 Regras  ..........................................  2 
Item  12 Gin. Artística  ..............................  20 
Item  13 Lutas  ..........................................   18 
Item  14 Jogos Raciocínio   .......................    0 
Item  15 Esporte  ...................................... 31 
Item  16 Dimensões da Quadra  .................   1 
Item  17 Danças   .......................................  24 
Item  18 Conhec. do Corpo ........................  11 
Item  19 Folklore  ........................................  4 
Item  20 Aulas expositivas Corpo  ..............  2 
Item  21 Vídeos Táticas e Técnicas ............  3 
Item  22 Técnicas desportivas  ..................  10 
Item  23 Organização Tática  ......................  2 
Item  24 Ativ. Sensoriais  ........................... 15 
Item  25 Exploração de Materiais  ............  29 

GLOBAL   389 
Item   1 Grandes Jogos  ........................  195 
Item   2 Aeróbico   ...................................   29 
Item   3 Habilidades Motoras   ............  106 
Item   4 Movimentos Naturais  .................  98 
Item   5 Atletismo  ....................................  23 
Item   6 Ativ. Psicomotoras   ................. 145 
Item   7 Hábitos saudáveis   .....................   65 
Item   8 Socialização   ...........................  146 
Item   9 Atv. Rítmicas ...........................  110 
Item  10 Cultura jogos  .............................  78 
Item  11 Regras   ......................................   41 
Item  12 Gin. Artística   ............................  25 
Item  13 Lutas    .......................................  46 
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Item  14 Jogos Raciocínio   ......................  83 
Item  15 Esporte  .....................................   49 
Item  16 Dimensões da Quadra   ..............  20 
Item  17 Danças  ...................................  110 
Item  18 Conhec. do Corpo  .....................  92 
Item  19 Folklore   ...............................   126 
Item  20 Aulas expositivas Corpo   ..........  47 
Item  21 Vídeos Táticas e Técnicas  ........  24 
Item  22 Técnicas desportivas   ................ 15 
Item  23 Organização Tática   .................  17 
Item  24 Ativ. Sensoriais  ....................  114 
Item  25 Exploração de Materiais  ...........  97 

               Quadro de correlações totais – análise de similitude de desenvolvimento afetivo, social, 
cognitivo, motor e integral. 

 


