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RESUMO 
 

O presente estudo teve como objetivo identificar e conhecer a organização da representação social do 
desenvolvimento psicomotor elaborado por professores de Educação Física Escolar. Foi adotada como 
abordagem metodológica, a Teoria das Representações sociais, seguindo a linha da Abordagem 
Estrutural, no intuito de investigar a representação social que os professores de Educação Física 
Escolar apresentam acerca do desenvolvimento psicomotor em sua prática pedagógica. O grupo 
pesquisado foi composto por 103 professores de Educação Física Escolar, atuantes em escolas 
públicas, em turmas de segundo segmento do ensino fundamental II. Para o estudo, foi aplicado um 
questionário contendo as seguintes questões: um questionário de representações sociais, a utilização da 
escala tipo Likert, a identificação dos elementos do desenvolvimento psicomotor mais trabalhados no 
jogo de futsal, no jogo de queimado e na dança e buscou-se identificar os elementos que justificassem 
a contribuição destas atividades para os aspectos afetivo, cognitivo e social. O professor de Educação 
Física Escolar entende que, o desenvolvimento psicomotor é estruturado pelo elemento coordenação 
que, por meio do movimento corporal, a criança tem a possibilidade de desenvolver melhor sua noção 
de corpo, a noção espacial, a noção temporal, bem como, o equilíbrio e a lateralidade. Os professores 
de Educação Física Escolar possuem sobre o desenvolvimento é uma visão genérica, constituída na 
ênfase do aspecto motor. 

 
Palavras-chave: Representações Sociais; Desenvolvimento Psicomotor; Educação Física Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

This study aimed to identify and understand the organization of the social representation of 
psychomotor development prepared by teachers of physical education. It was adopted as a 
methodological approach, the theory of social representations, following the line of the structural 
approach in order to investigate the view that physical education teachers have about the psychomotor 
development in their practice. The study group consisted of 103 teachers of physical education, active 
in public schools, in classes of second segment of elementary school II. For the study, a questionnaire 
containing the following questions was applied: a questionnaire of social representations, using the 
Likert scale, the identification of the elements of psychomotor development more worked futsal game, 
queimado game and dance and we attempted identify the elements that justify the contribution of these 
activities to the affective, cognitive and social. Professor of Physical Education understands that 
psychomotor development is structured by the coordinating element that through body movement, the 
child has the opportunity to further develop your body sense, spatial sense, the temporal sense as well, 
the balance and laterality. The representation that teachers have on development is a general view 
incorporated in the motor aspect emphasis. 
 
Keywords: Social Representation; Psychomotor; School Physical Education. 
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Introdução 
 

A Educação Física Escolar, nos últimos anos, passou por modificações tanto no que 

tange seus objetivos pedagógicos quanto nas suas propostas educativas, sendo influenciada 

por abordagens/concepções pedagógicas que foram e ainda são palco de discussão na 

formação do professor de Educação Física. 

Esta área de estudo visa desenvolver o ser humano através da reflexão sobre sua 

realidade, por meio das práticas corporais ligadas à cultura corporal de movimento, entendido 

aqui, como: o ensino dos esportes, jogos, brincadeiras, dança, lutas, ginástica, capoeira 

(DARIDO, 2003; TAFFAREL et. al., 1992). Diante dessas práticas, a Educação Física 

Escolar tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento psicomotor, ou seja, desenvolver 

os aspectos: afetivo, cognitivo, motor e social do aluno. Nesse caso, os aspectos do 

desenvolvimento psicomotor ocorrem em conjunto, não sendo separados do desenvolvimento 

humano (COLL et. al., 2004; GALLAHUE; OZMUN, 2005; GALLAHUE; OZMUN; 

GOODWAY, 2013). 

Mais que a ênfase do gesto motor correto, a repetição exacerbada dos movimentos 

corporais e, ainda, a performance nas atividades físicas, cabe ao professor de Educação Física 

problematizar, relacionar, analisar com seus alunos as amplas manifestações da cultura 

corporal do movimento, de tal forma que estes compreendam os sentidos e significados 

empregados nas práticas corporais (DARIDO, 2003; 2011). 

Neste contexto, o papel do professor de Educação Física é de proporcionar aos alunos 

conhecimentos sobre o corpo, as mudanças pelas quais passaram e passam os esportes, a 

relação entre atividade física e saúde, a vivência da variedade de exercícios e práticas 

corporais, valorizar os jogos e brincadeiras populares, respeitar os colegas e os limites do 

corpo. Entretanto, a função da Educação Física Escolar, no passado, nos mostra que sua 

prática era inversa as diferentes propostas apresentadas nos dias de hoje (TAFFAREL et. al., 

1992; FREIRE, 1997; TANI et. al., 1988; DARIDO, 2011). 

No Brasil, a inclusão da Educação Física ocorreu, oficialmente, na escola ainda no 

século XIX, em 1851, com a reforma Couto Ferraz, embora a preocupação com a inclusão de 

exercícios físicos, na Europa, remonte ao século XVIII, com Guths Muths, J.J. Rousseau, 

Pestalozzi e outros (DARIDO, 2003).  

Três anos após a aprovação da reforma do primário e do secundário, em 1854, a 

ginástica passou a ser uma disciplina obrigatória no primário e a dança no secundário. Em 
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reforma realizada, a seguir, por Rui Barbosa, em 1882, houve uma recomendação para que a 

ginástica fosse obrigatória para ambos os sexos e que fosse oferecida para as Escolas 

Normais. Todavia, a implantação de fato destas leis ocorreu apenas em parte, no Rio de 

Janeiro (capital da República) e nas escolas militares. Apenas a partir década de 1920, vários 

estados da federação começam a realizar suas reformas educacionais e incluem a Educação 

Física, com o nome mais frequente de ginástica (BRASIL, 1996; DARIDO, 2003). 

O papel pedagógico da ginástica nas escolas era compreendido como uma atividade 

cujo objetivo estava centrado no desenvolvimento do homem para atingir o mais alto grau de 

aperfeiçoamento físico, compatível com a sua natureza (OLIVEIRA, 1999). Nesta 

perspectiva, a Educação Física praticada na escola não visava ao desenvolvimento global do 

aluno, pois ela seguia as abordagens que valorizavam apenas o desenvolvimento do 

rendimento físico. Estas abordagens eram conhecidas como higienista e militarista e seguiam 

as linhas dos conhecimentos médico-biológicos e militar, aplicando-as nas práticas corporais.   

A concepção higienista tinha a preocupação central com os hábitos de higiene e saúde, 

valorizando o desenvolvimento do físico e da moral, a partir do exercício (DARIDO, 2011). O 

modelo militarista aplicado nas aulas de Educação Física possuía objetivos claros: a 

preparação de indivíduos capazes de suportar o combate, a luta, para atuar na guerra, sendo 

que os indivíduos menos preparados eram excluídos das aulas.  

Ambas as concepções, higienista e militarista, da Educação Física consideravam-na 

como disciplina essencialmente prática, não necessitando, portanto, de uma fundamentação 

teórica que desse suporte. Por isso, não havia distinção evidente entre a Educação Física e a 

instrução militar. Para ensinar Educação Física não era preciso dominar conhecimentos, e sim 

ter sido um ex-praticante (DARIDO, 2003; 2011).  

Nesse sentido, a dicotomia entre corpo e mente era nítida nessas abordagens, pois não 

havia preocupação no desenvolvimento global do aluno.  Entretanto, após as grandes guerras, 

um novo modelo de escola se fez presente no cenário brasileiro, a chamada Escola-Nova, que 

teve como precursor o educador Dewey, e era uma oposição à escola tradicional (BRASIL, 

1988). 

Com isso, o discurso da Educação Física Escolar passa a ser outro: a Educação Física 

é um meio da Educação. Nesse período, a educação do movimento é a única forma capaz de 

promover a chamada educação integral. Essas mudanças ocorrem, prioritariamente apenas nos 

discursos, pois as modelos militarista e higienista permaneceram nas práticas da Educação 
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Física Escolar. Entretanto, a proposta denominada escola-novista propunha formas de 

pensamento que, aos poucos, modificaram as aulas de Educação Física e a postura do 

professor. Esse movimento ganhou força até o início da década de 1960, quando passou a ser 

reprimida a partir da instalação da ditadura militar no Brasil (TAFFAREL et. al., 1992; 

DARIDO, 2011). 

No ano posterior a instalação do regime militar, a primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, promulgada em dezembro de 1961, considera a Educação Física 

obrigatória no primário e médio até 18 anos de idade. Contudo, ainda vigorava, como objetivo 

de aula, a preparação física dos jovens, com o intuito de formar um ser humano forte para 

ingressar no mercado de trabalho de forma eficiente (CASTELLANI FILHO, 1988).  

Após o início da ditadura militar no Brasil, em 1964, e com o sucesso da Seleção 

Brasileira de Futebol em duas Copas do Mundo (1958 e 1962), o governo militar passou a 

investir maciçamente no esporte, no intuito de fazer da Educação Física um sustentáculo 

ideológico, de forma que ela participaria na promoção do país por meio do êxito em 

competições de alto nível. Com isso, a Educação Física Escolar passa a ser associada com o 

Esporte, especialmente o Futebol. O termo Brasil-Potência era utilizado como ideia central, 

pois o Brasil queria eliminar as críticas internas e deixar à mostra um clima de serenidade e 

desenvolvimento (DARIDO, 2003; 2011). 

Nesse contexto, o professor de Educação Física apresentava-se bastante centralizador. 

Sua prática era baseada na repetição mecânica dos movimentos esportivos, não havendo 

preocupação em oferecer um amplo leque de movimentos corporais aos alunos, 

conhecimentos acerca dos esportes que praticavam e, também, não existia interlocução entre 

professor-aluno. Esse modelo esportivista era por vezes chamado de mecanicista, tradicional e 

tecnicista. 

Com a reforma educacional em 1971, ocorreram algumas mudanças na 

obrigatoriedade da Educação Física, entre elas: a ampliação para todos os níveis de ensino, 

porém facultativa para estudantes que tivessem mais de 30 anos de idade, estivessem 

prestando serviço militar, trabalhassem mais de 6 horas diárias e, ainda, quem fosse 

fisicamente incapacitado.  
No Decreto Federal nº 69.450/71, título IV, cap. I: Art. 5 diz: 
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Os padrões de referência para orientação das normas regimentais da 
adequação curricular dos estabelecimentos, bem como para o alcance efetivo 
dos objetivos da Educação Física, desportiva e recreativa são situadas em:  
I – quanto à sequência e distribuição semanal, três sessões no ensino 
primário e no médio e duas sessões no ensino superior, evitando-se 
concentração de atividades em um só ou em dias consecutivos; 
II – Quanto ao tempo disponível para cada sessão 50 min. Não incluindo o 
período destinado à preparação dos alunos para as atividades; 
III – Quanto à composição das turmas, 50 alunos do mesmo sexo, 
preferencialmente selecionados por nível de aptidão física (BRASIL, 1971) 
 
 

Podemos verificar neste modelo apresentado que a Educação Física era entendida 

como disciplina excessivamente prática, ligada ao fazer, com a proposta de privilegiar os 

aspectos fisiológicos relacionados ao treinamento desportivo. Outro ponto a ser abordado está 

no fato de a Educação Física Escolar ser considerada atividade extracurricular, não sendo 

praticada nos horários normais dos turnos (CASTELLANI FILHO, 1988) 

Neste sentido, diante das críticas à forma pela qual as aulas de Educação Física eram 

ministradas nas escolas, surge a proposta recreacionista contra o modelo esportivista. Ao 

contrário do modelo esportivista que privilegiava o esporte de alto rendimento, o modelo 

recreacionista propunha aos alunos decidirem o que fazer nas aulas, escolhendo as 

brincadeiras, os jogos, os esportes que queriam praticar. Nesse caso, o papel professor de 

Educação Física Escolar era apenas o de oferecer os materiais (bolas, cordas, cones para as 

crianças) e marcar o tempo das atividades (BRASIL, 1988; SOUZA JUNIOR, 2010). 

A partir do final da década de 70, em oposição à vertente mais tecnicista, esportivista e 

biológica, surgem novos movimentos na Educação Física Escolar. Atualmente, na área da 

Educação Física coexistem várias abordagens pedagógicas, tendo em comum a tentativa de 

romper com o modelo mecanicista, esportivista e biológico. 

As abordagens pedagógicas, também denominadas concepções pedagógicas da 

Educação Física Escolar tiveram influências das teorias advindas do campo das Ciências 

Humanas e, principalmente das Ciências Sociais, pois tratavam de situar o professor como 

educador e também, como um interventor social que, ao ensinar a Educação Física, veicula 

valores morais e ideológicos (BRASIL, 1988; RETONDAR, 2009).   

A primeira abordagem apresentada é a chamada educação psicocinética ou educação 

psicomotora ou ainda psicomotricidade, que tem como preocupação o desenvolvimento da 

criança atrelado ao ato de aprender, aos processos cognitivos, afetivos, sociais e motores, ou 

seja, buscando garantir a formação integral do aluno (LE BOULCH, 1983). Esta concepção 
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inaugura uma nova fase de preocupações para o professor de Educação Física que extrapola 

os limites biológicos e de rendimento corporal, passando a incluir e a valorizar o 

conhecimento de origem psicológica. O autor que mais influenciou o pensamento 

psicomotricista no país foi o francês Jean Le Bouch (DARIDO, 2003). 

Darido (2003) ressalta que a psicomotricidade advoga por uma ação educativa que 

deva ocorrer a partir dos movimentos espontâneos da criança e das atitudes corporais, 

favorecendo a gênese da imagem do corpo, núcleo central da personalidade. A educação 

psicomotora na opinião do autor refere-se à formação de base indispensável a toda criança e 

responde a uma dupla finalidade: assegurar o desenvolvimento funcional levando em conta a 

possibilidade de ajudar a criança a expandir e equilibrar a afetividade por meio do 

intercâmbio com o ambiente humano. 

A abordagem desenvolvimentista tem como seu principal autor, Go Tani. De acordo 

com este autor, as aulas de Educação Física devem proporcionar às crianças oportunidades 

que as possibilitem ter um pleno desenvolvimento motor, de modo que aos 12 anos ela já 

tenha desenvolvido um grande repertório motor de todas as habilidades básicas (TANI et al., 

1988). 

O condicionamento físico adequado, desenvolvimento afetivo-social e cognitivo da 

criança seriam, de acordo com essa concepção, baseados no desenvolvimento motor. Nesse 

sentido, o movimento é considerado como o objeto de estudo e aplicação da Educação Física 

(TANI et al., 1988). 

A abordagem pedagógica denominada construtivista-interacionista teve como seu 

precursor, João Batista Freire. Este autor, baseado nas teorias de Jean Piaget e Lev Vygotsky, 

procurou demonstrar que as aulas de Educação Física, ao proporcionarem uma ambiente 

adequado para a prática de atividades físicas bem orientadas e condizentes com o nível de 

desenvolvimento da criança, possibilitam contribuir para o processo de afetividade, o 

desenvolvimento cognitivo, o refinamento da motricidade e a socialização. Freire ressalta que 

as aulas de Educação Física devem abranger os conteúdos ligados aos jogos, brinquedos e 

brincadeiras infantis, o que estimula as crianças a se interessarem em brincar, e brincando, 

elas se desenvolvem (FREIRE, 1997). 

A abordagem crítico-superadora foi conhecida pelos autores Soares, Taffarel, Varjal, 

Bracht, Castellani Filho e Escobar, grupo conhecido como “Coletivo de Autores”. Eles 

publicaram o livro “Metodologia do Ensino de Educação Física”, que situa a Educação Física 
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Escolar em uma vertente ligada à perspectiva materialista-histórica de Karl Marx. Esta 

abordagem possibilitou a inserção do trabalho da Educação Física Escolar, por meio dos 

conteúdos advindos da cultura corporal, sendo os esportes, a dança, a capoeira, a ginástica 

entre outros, o conjunto de atividades a serem vislumbradas na prática escolar. Os autores 

também apontam que os professores de Educação Física devem trabalhar os conteúdos 

partindo dos conhecimentos que os alunos trazem de sua prática cotidiana, fazendo com que 

eles possam refletir sobre a realidade a qual vivem e sua formação sócio-histórica 

(TAFFAREL et. al., 1992). 

A abordagem Crítico-Emancipatória, cuja principal referência é Elenor Kunz, 

propõem que as aulas de Educação Física devem proporcionar às crianças o aprendizado das 

modalidades esportivas e, por meio deste, contribuir para a formação do aluno (BARBIERI, 

A. F.; PORELLI, A. B. G.; MELLO, R. A, 2008). De acordo com essa abordagem, a 

Educação Física deverá proporcionar ao aluno conhecimentos que transcendam apenas os da 

prática esportiva, proporcionando a estes o desenvolvimento de sua comunicação, não apenas 

dentro da prática esportiva, mas também no seu relacionamento social, político, econômico e 

cultural, além de levar até os alunos diversos outros tipos de conhecimento, como por 

exemplo, conhecimentos relacionados à saúde (DARIDO, 2003). 

Darido (2003) aponta que a diferença entre a proposta da Educação Física hoje e o que 

se entende como compromisso educacional escolar só poderá ser resolvida quando a 

Educação Física conseguir transformar as suas especificidades práticas em tarefas 

pedagógicas desejáveis, ou seja, não excluir a prática do esporte, movimentos e jogos, mas, 

por meio deles, desenvolver a função social e política que são inerentes a toda a ação 

pedagógica. Para compreender e discutir a situação da Educação Física Escolar faz-se 

necessário considerar os fatores individuais, biológicos, sociais, históricos, culturais que, 

envolvem e determinam a relação do indivíduo, no caso, do aluno com a prática da Educação 

Física. 

A abordagem cultural considera a Educação Física como parte da cultura humana, 

sendo constituída numa área que estuda e desenvolve conhecimentos sobre práticas corporais 

ligadas ao movimento, privilegiando o ensino dos jogos, as ginásticas, as lutas, os esportes e 

as danças. De acordo com Daolio, a Educação Física Escolar, ao trabalhar as diversas culturas 

por meio das práticas corporais, utiliza o corpo, que é a principal forma de expressão, como 
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meio de interferir e transformar o ambiente, onde ele está inserido.  (BARBIERI, A. F.; 

PORELLI, A. B. G.; MELLO, R. A, 2008). 

A abordagem da saúde renovada está baseada na preocupação inerente às formas de 

prevenção e cuidados com a saúde de seus participantes, ligando as áreas da Educação Física 

Escolar e da saúde pública, possibilitando incluir alternativas na prática escolar que auxiliem 

na tentativa de diminuir as incidências de problemas orgânicos relativos à falta de atividade 

física. Como precursores dessa abordagem encontram-se autores Nahas e Guedes & Guedes 

(DARIDO, 2003). 

O Ministério da Educação e do Desporto, através da Secretaria de Ensino 

Fundamental, inspirado no modelo educacional espanhol, mobilizou a partir de 1994 um 

grupo de pesquisadores e professores no sentido de elaborar os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs). De acordo com o grupo que organizou os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998), estes documentos têm como função primordial subsidiar a elaboração ou a 

versão curricular dos estados e municípios, dialogando com as propostas e experiências já 

existentes, incentivando a discussão pedagógica interna às escolas e a elaboração de projetos 

educativos, assim como servir de material de reflexão para a prática de professores 

(DARIDO, 2003). 

A proposta oferecida nesta abordagem é a construção crítica da cidadania que deve ser 

elaborada a partir de temas transversais como: ética, saúde, meio ambiente, pluralidade 

cultural, orientação sexual, trabalho e consumo.  

A abordagem dos PCNs compreende que a Educação Física Escolar deve proporcionar 

a discussão da cidadania, o direito à igualdade e à pluralidade, nos quais as propostas 

fundamentais concentram-se na inserção e integração dos alunos à cultura corporal de 

movimento. Os principais elementos que compõem o conteúdo do ensino da Educação Física 

Escolar estão centrados nos aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais. Diante disto, a 

prática pedagógica da Educação Física ganhou força para uma discussão sólida e como 

contribuição para a reflexão da formação do aluno nos aspectos cognitivo, afetivo-social e 

motor do desenvolvimento humano (BRASIL, 1988). 

A partir das propostas apresentadas, ainda na tentativa de romper com os modelos 

higienista, militarista, esportivista e recreacionista, com a promulgação da Lei nº 9.394/96 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a disciplina de Educação Física muda de 

status, tornando-se componente curricular obrigatório, que aos olhos da lei possui objeto de 
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estudo e conhecimentos próprios ligados aos elementos da cultura corporal (ginástica, 

capoeira, danças, lutas, jogos, conhecimento sobre o corpo e esportes). Com isso, ela passa a 

ser considerada um componente curricular como as demais disciplinas no currículo escolar 

(BRASIL, 1996).   

Com a ampliação das atividades na prática da Educação Física Escolar, os professores 

puderam entrar em contato com outras formas de movimentos corporais, possibilitando assim, 

novas experiências motoras, na exploração e no desenvolvimento corporal do aluno. Com 

isso, as práticas que eram hegemônicas e se apresentavam como imutáveis, ganham um novo 

viés, uma nova forma de ser praticada.  

Neste rol de atividades, os esportes, os jogos, as brincadeiras, a dança, a capoeira, o 

atletismo apresentam-se como alternativas a serem utilizadas nas aulas de Educação Física. 

Este conjunto de atividades, quando bem orientado pelo professor, fornece subsídios para o 

desenvolvimento dos aspectos afetivo, cognitivo, motor e social da criança.  

O esporte ao ser trabalhado nas aulas de Educação Física pode ter seu sentido 

estendido, não apenas como um esporte na escola, sem significado, mas como uma forma de 

desenvolver o aluno através do vasto repertório de movimentos que englobam o esporte em si, 

sua capacidade de pensamento rápido, noção do seu próprio corpo e coordenação entre suas 

partes. Também, por meio do esporte, a criança expressa suas alegrias, tristezas, frustrações 

conquistas, raiva e outros sentimentos. (DARIDO, 2003; SOUZA JUNIOR; DARIDO, 2010).  

Nesse sentido, por exemplo, ao vivenciar o futsal, que por vezes é entendido com o 

nome de futebol, Souza Junior e Darido (2010) entendem que a função do professor de 

Educação Física Escolar é oferecer ao aluno competências necessárias para que o mesmo 

possa experimentar não só a prática do jogo de futsal, mas também, fazê-lo entender que o 

futsal está inserido num contexto mais amplo na sociedade. Ainda segundo os autores, o jogo 

futsal, possibilitará ao aluno conhecer seu próprio corpo, respeitar os colegas e as regras de 

jogo e externar seus sentimentos. 

Muito próximo da prática esportiva, o ensino dos jogos e das brincadeiras representa 

os conteúdos que permitem certa flexibilidade em suas regras. Podemos compreender na 

prática dos jogos e brincadeiras diferentes espaços, materiais, tempo, número de participantes, 

etc. Ainda se fazendo presente, a manifestação nas formas competitiva, cooperativa ou 

recreativa. Entre os jogos e as brincadeiras inclui-se: os jogos populares, os jogos de salão, de 

tabuleiro, grandes jogos (queimado, pique-bandeirinha), jogos de construção, jogos de faz de 
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conta, jogos de imitação e as brincadeiras infantis de maneira geral (FREIRE, 1997; 

DARIDO, 2011; GALLAHUE, OZMUN e GOODWAY, 2013). 

Nas aulas de Educação Física, a prática do jogo opera na criança com o significado das 

suas condutas, que a faz desenvolver sua vontade e ao mesmo tempo tornar-se consciente das 

suas escolhas e decisões. Por isso, o jogo apresenta-se como elemento básico para a mudança 

das necessidades e da consciência (TAFFAREL et. al., 1992). 

Tão importante quanto o ensino dos esportes, das brincadeiras e dos jogos, o ensino da 

dança traz para a criança um vasto repertório de conhecimentos corporais. De acordo com 

Barbosa-Rinaldi, Lara e Oliveira (2009), a inserção da dança no espaço escolar deve 

privilegiar a compreensão de que estas práticas possuem significado cultural e que novas 

formas de exploração, em defrontação com as tradicionais, poderão contribuir para o 

entendimento e percepção por parte do aluno, seu campo gestual e papel no mundo. Segundo 

Darido (2011), a dança pode ser considerada uma das formas mais antigas de manifestação do 

corpo. Ela nasceu e se desenvolveu diante da necessidade de se comunicar e expressar do ser 

humano, sendo as primeiras danças de cunho imitativo, nas quais os primitivos simulavam 

acontecimentos desejando que se tornassem realidade. 

Ainda para Darido, a dança proporciona a manifestação das emoções, a exploração da 

criatividade, da expressão corporal e da comunicação não-verbal, por meio dos movimentos, 

da música e do ritmo. De acordo com Taffarel et. al. (1992), a dança é considerada como 

linguagem social que permite a transmissão de sentimentos, emoções da afetividade vivida 

nas dimensões da religiosidade, do trabalho, dos costumes, hábitos, da saúde, da guerra. 

Na visão de Taffarel et. al. (1992), o ensino da dança tem por finalidade o 

desenvolvimento das multiplicidades motoras, tanto na execução quanto na expressão 

corporal nos diferentes ritmos musicais, trabalhando a percepção do aluno ao dançar, no 

sentido de fazer a criança pensar sobre o que está fazendo e porque está fazendo. A interação 

social também tem função importante neste aspecto, pois proporcionam às crianças menos 

experientes trocas de aprendizagens com as crianças mais experientes, onde uma ajuda a outra 

no seu desenvolvimento. 

Ao desenvolver a dança, como conteúdo das aulas de Educação Física, o professor 

pode contribuir para o trabalho da conscientização do corpo em termos de ritmo próprio e 

externo, identificando o ritmo das coisas, da natureza, da sociedade. Da mesma forma, os 

sentidos corporais (visão, olfato, audição, tato, paladar) e os vários ritmos existentes (tempos 
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fortes, fracos, músicas de andamento rápido, lento) são construídos na criança de forma 

progressiva, mediante as suas possibilidades de experimentação (BARBOSA-RINALDI, 

LARA e OLIVEIRA, 2009; DARIDO, 2011; GALLAHUE, OZMUN e GOODWAY, 2013). 

Diante do exposto, podemos observar que, as abordagens pós 1980, proporcionaram 

uma tentativa de rompimento com os modelos anteriores (militaristas, higienistas, 

esportivista, recreacionista) que priorizavam o saber fazer, o desenvolvimento do físico, sem 

ter a preocupação com os outros aspectos do desenvolvimento psicomotor. Em detrimento a 

esses modelos, foram criadas novas abordagens que objetivam o desenvolvimento integral do 

aluno, apresentando ao professor de Educação Física Escolar um grande leque de conteúdos a 

serem ministrados em suas aulas, visando por meio do movimento, fazer com que o aluno 

possa compreender as relações entre o esporte, mídia e sociedade; o esporte com intenções de 

lazer; histórico e o contexto das diferentes modalidades esportivas; autonomia na elaboração 

de atividades corporais, bem como ter capacidade para entender, discutir e modificar regras de 

um jogo ou brincadeira; respeitar o companheiro dentro e fora do jogo; conhecimento e 

limites do seu corpo e; expressar suas emoções, por meio das práticas corporais. 

Com isso, diante dos estudos apresentados, podemos nos questionar: como o 

desenvolvimento psicomotor é representado pelo professor de Educação Física Escolar na sua 

prática pedagógica, visto que, em seu passado foi marcado por práticas excludentes, ligadas à 

prática excessivamente motora, desconsiderando os aspectos afetivo, cognitivo e social do 

aluno, em contraposição às recentes abordagens teóricas que deram suporte para o 

embasamento teórico vislumbrando uma nova perspectiva tanto na teoria quanto na prática 

pedagógica?  

Neste sentido, será utilizado como base a Teoria das Representações Sociais, no 

intuito de compreender as construções de sentido, os comportamentos, as crenças, as opiniões 

que os professores de Educação Física Escolar elaboram a respeito da sua prática pedagógica 

em relação ao desenvolvimento psicomotor. Desta maneira, ao elaborar uma representação 

social, o professor a insere em uma rede de significados integrando-a numa rede de relações a 

qual está ligada ao objeto, viabilizando, ao mesmo tempo, noções as teorias e o fundo de 

observações que tornam essas relações possíveis e eficazes.  

 Assim, o presente trabalho teve como objetivo principal compreender e 

analisar o conteúdo e a estrutura das representações sociais do desenvolvimento psicomotor 

elaborado por professores de Educação Física Escolar. Os objetivos secundários são: medir, 
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por meio da escala do tipo Likert, o grau de importância do jogo de futsal, jogo de queimado e 

a dança para a aula de Educação Física; analisar os aspectos do desenvolvimento psicomotor 

que estão sendo mais trabalhados no jogo de futsal, no jogo de queimado e na aula de dança e; 

identificar, no discurso dos professores de Educação Física Escolar, elementos que 

justifiquem a contribuição do jogo de futsal, do jogo de queimado e da aula de dança para os 

aspectos afetivo, cognitivo e social do aluno. 

O Capítulo 1 trata da Educação Física Escolar e suas relações com o desenvolvimento 

psicomotor compreendendo o mesmo como um processo de evolução nos aspectos afetivo, 

cognitivo, motor e social, que desde o nascimento, evoluem de acordo com os processos 

biológicos e o tempo maturacional de cada ser humano. É importante frisar que, os aspectos 

do desenvolvimento psicomotor, normalmente são tratados separadamente na literatura, 

embora, eles estejam em constante interação (COLL et. al., 2004; GALLAHUE, OZMUN e 

GOODWAY, 2013).  

Para ilustrar tal afirmação é necessário observar uma criança quando joga futsal com 

seus colegas, ela não está apenas desenvolvendo o aspecto motor na atividade física, mas todo 

um processo cognitivo, como no ato de receber e passar a bola para o companheiro que não 

esteja marcado. Esse mecanismo envolve uma estratégia mental da força a ser empregada, de 

partes do corpo a serem deslocadas, a utilização do componente percepção visual na trajetória 

da bola, para que ela chegue em condições adequadas ao seu amigo de time. No mesmo jogo, 

os aspectos afetivo e social podem ser vislumbrados pela criança, quando ao final da partida, a 

criança experimenta o sentimento de vitória ou derrota, e também, o respeito à equipe 

adversária, caso tenha vencido ou perdido a partida. 

No Capítulo 2, é abordada a Teoria das Representações sociais no que diz respeito ao 

estudo da Educação física, pois as interações cotidianas são compreendidas como o espaço 

onde os professores se deparam com situações, nas quais são obrigados a tomarem posição, 

dar opiniões neste ou naquele assunto ou explicar um comportamento. Para compreender este 

emaranhado de informações que o ambiente lhe proporciona, o professor é posto a filtrar 

todas as informações obtidas pelo meio, construí-las e reconstruí-las internamente para que 

em um dado momento, possam ser utilizadas em sua prática pedagógica.  

Neste sentido, os professores de Educação Física reconstroem sua realidade, realidade 

essa construída socialmente, ou seja, devido às características individuais e compartilhadas 

pelo grupo de outros indivíduos que tenham as mesmas características (RATEAU et al, 2012). 
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Considerando todos esses aspectos, Serge Moscovici, 1961 criou a Teoria das Representações 

Sociais. 

O Estudo Empírico realizado no presente trabalho está descrito no Capítulo 3, onde o 

grupo pesquisado foi composto por 103 professores de Educação Física, da Baixada 

Fluminense, com no mínimo de três anos de experiência no magistério, atuantes em escolas 

públicas do Estado do Rio de Janeiro, em turmas de segundo segmentos do ensino 

fundamental II. Optou-se em estudar o Ensino Fundamental II por entender que os aspectos 

psicomotores da criança, nesta fase, estão em transição, ou seja, os aspectos motor, cognitivo, 

afetivo e social estão evoluindo para estruturas mais complexas do desenvolvimento humano. 

(GALLAHUE, OZMUN e GOODWAY, 2013). 

Tendo como base a Teoria das Representações Sociais e, seguindo as orientações da 

abordagem estrutural, os elementos que constituem a representação, por meio da identificação 

do núcleo central e dos elementos periféricos do desenvolvimento psicomotor, nos fornecerão 

indícios das representações que os mesmos têm acerca de suas práticas pedagógicas. Para 

tanto, utilizou-se para coleta de dados um questionário para tentar identificar e conhecer as 

representações sociais do desenvolvimento psicomotor elaborado por professores de 

Educação Física Escolar. Para tal, aplicou-se à técnica de análise de evocações seguindo as 

orientações dos trabalhos de Vergès (1992), Sá (1996), Campos (1998) e Abric (2001). O 

tratamento dos dados coletados nas questões de livre evocação foi realizado por meio do 

software EVOC (Vergès, 1992, 1994; Flament, 1981) que permite a identificação de hipóteses 

estruturais, ou seja, permite levantar hipóteses sobre quais elementos são centrais e quais são 

periféricos. 

Os resultados, a discussão e as considerações finais finalizam a pesquisa, apontando a 

representação que o professor de Educação Física Escolar elabora acerca do desenvolvimento 

psicomotor. Ainda foi apresentado, o grau de importância que as atividades jogo de futsal, 

jogo de queimado e a dança possuem nas aulas de Educação Física, os elementos mais 

desenvolvidos por ela e suas contribuições para o desenvolvimento integral do aluno. 
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Capítulo 1 – Desenvolvimento psicomotor e Educação Física Escolar 
 

Atualmente, o desenvolvimento psicomotor é entendido pelo desenvolvimento dos 

aspectos afetivos, cognitivo, motor e social do ser humano, sendo construído ao longo da 

trajetória de vida. Os estudos que compõem o desenvolvimento dos aspectos psicomotores 

desde a criança até a velhice sofreram inúmeras mudanças ao longo da história, sendo 

facultada, por vezes, a determinantes maturacionais que ditavam como seria o 

desenvolvimento da criança até a adolescência, pois se entendia que, a criança ao nascer se 

desenvolveria por processos maturacionais até a adolescência não havendo outras 

transformações em seu corpo. Por outro lado, pensava-se que, na mente da criança não 

haveria quaisquer conteúdos, ou seja, ao nascer, a criança era desprovida de inteligência seja 

de qualquer forma e, que por meio de estímulo-resposta é que aconteceria o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento. 
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Em contrapartida, com a evolução dos estudos sobre o processo de desenvolvimento 

da criança, autores como Freud, Piaget, Vygotsky e outros se dedicaram a estudar as 

transformações ocorridas no desenvolvimento infantil, contribuindo para o aprimoramento 

dos conhecimentos acerca de como a criança se desenvolve.  

Os autores, anteriormente citados, se propuseram a estudar os processos de 

desenvolvimento infantil, de acordo com as transformações cognitivas que ocorriam durante a 

infância até a adolescência. Seguindo a linha da epistemologia genética, Piaget criou um 

modelo em que as crianças, com o passar da idade, se desenvolviam por meio da organização 

e da adaptação às demandas advindas do meio, através das trocas com outras crianças, adultos 

e objetos que as cercavam. Essa evolução era concebida por meio de estágios de 

desenvolvimento, passando de um estágio para o outro, acumulando as experiências passadas 

e evoluindo em sua inteligência. 

Para Vygotsky, os processos psicológicos superiores se desenvolveriam mediante a 

ação da criança no ambiente que a cerca, pois de acordo com a perspectiva histórico-cultural 

adotada por Vygotsky, o ser humano, através da ação sobre o meio tem na transformação 

tanto do ambiente sobre o qual atua como no sujeito que realiza essa atuação. Em outras 

palavras, a linguagem, os símbolos e as ferramentas culturais em geral são instrumentos de 

mediação para nossa relação com o meio em que vivemos, de maneira que o nosso 

desenvolvimento não é determinado pelos estímulos e as condutas concretas aprendidas em 

relação a eles, mas pelos processos psicológicos superiores obtidos primeiro no decorrer da 

evolução histórico-cultural e, posteriormente, no desenvolvimento individual (COLL et. al, 

2004). 

Nas obras de Piaget e Vygotsky, podemos observar a importância do movimentar-se 

para as aquisições de experiências cognitivas e corporais nos primeiros anos de vida criança. 

Esta fase foi denominada de sensório-motora. Contudo, os autores em questão não evoluíram 

nas questões sobre a relação entre o desenvolvimento cognitivo e o papel do movimento no 

desenvolvimento, onde o movimento participa de maneira muito relevante nos processos de 

aquisições, na estruturação corporal da criança, no domínio e controle das emoções e nas 

trocas sociais.  

Neste sentido, Le Boulch e Fonseca, autores de referência nos estudos que envolvem 

os processos cognitivos e a motricidade, evoluíram nesta perspectiva de desenvolvimento, 

entendendo que, a criança para se desenvolver integralmente, necessita se movimentar. O 
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movimento aqui é entendido, por meio de um plano estrutural de desenvolvimento, 

compreendendo as necessidades da criança, de acordo com os estágios de desenvolvimento. 

Os autores ainda ressaltam que, por meio do movimento pode ser construído mais facilmente 

o esquema corporal da criança, ou seja, a identificação das partes que compõem seu corpo, a 

diferenciação dos lados esquerdo e direito, o aprimoramento do equilíbrio, o controle da 

tonicidade muscular, a evolução da percepção visual e a melhora da coordenação motora 

ampla e fina.  

Para Le Boulch (1982; 1983) Fonseca (2004; 2012) e Coll et. al. (2004) com a 

evolução do desenvolvimento psicomotor da criança outros elementos que participam de 

forma ativa em suas vidas, também são desenvolvidas, como por exemplo, a linguagem, a 

escrita, a fala. Ou seja, um trabalho bem estruturado e conduzido neste sentido, fornecerá 

subsídios para o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos afetivo, cognitivo, 

motor e social. 

Para tanto, ao relacionamos o desenvolvimento psicomotor da criança e o campo da 

Educação Física Escolar, que em seu passado que priorizava o componente exclusivamente 

motor em suas aulas, devido as abordagens ligadas às áreas médica e militar, hoje com a 

inserção de novas abordagens, no intuito de romper a cultura antiga que apregoava o cenário 

escolar da Educação Física, ainda podemos perceber, por parte de alguns professores, certo 

desconhecimento acerca das abordagens oriundas das Ciências Sociais e da Psicologia, que 

ampliaram a visão do campo da Educação Física Escolar proporcionando conhecimentos 

sobre como a criança se desenvolve. Entre elas, a abordagem psicomotora baseada nas 

pesquisas de Le Boulch proporciona uma visão total da criança que, por meio do movimento 

corporal, busca desenvolver todos os aspectos do desenvolvimento psicomotor, ou seja, os 

aspectos afetivo, cognitivo, motor e social não sendo facultada apenas a dimensão motora. 

 
1.1. Desenvolvimento infantil 

 
O desenvolvimento é um processo de mudanças e transformações que acontecem no 

comportamento humano ao longo do tempo. Essas mudanças e transformações que o ser 

humano passa desde sua concepção até morte são influenciadas, devido alguns fatores. Em 

primeiro lugar, destaca-se a idade, não se referindo a uma idade concreta, mas a um dos 

períodos em que habitualmente é dividido o estudo sobre o desenvolvimento humano, 

situando entre os primeiros anos de vida até a velhice. É observado que existem mudanças 
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psicológicas que estão ligadas a idade mais concreta, entretanto isso costuma acontecer com 

mais frequência na primeira infância, ainda assim, não de maneira estável, possíveis variações 

interindividuais que acontecem em idade determinada (COLL et. al, 2004). 

Em segundo lugar, a maturação apresenta-se como fator de desenvolvimento que age 

no cérebro, no sistema nervoso e nos músculos até certo nível, pois a criança ao nascer 

apresenta-se com um grau de imaturidade que, de maneira lenta e gradual, levará mais tarde à 

maturidade. Porém, depois da adolescência até a fase adulta, as mudanças advindas da 

maturação biológica incidem muito pouco sobre o corpo do indivíduo, dando espaço a outros 

fatores que afetam o desenvolvimento. Entre esses fatores, a cultura à qual pertence o 

indivíduo contribui em maior ou menor medida para estado desenvolvimental ao longo da 

fase adulta, pois de acordo com o contexto à qual o ser humano está inserido, ela possibilita a 

aquisição de forma muito lenta ou mudanças substanciais e aceleradas. Por exemplo, a escola 

e a família apresentam-se como contextos dinâmicos que influenciam de forma direta o 

desenvolvimento, aperfeiçoando a experiência que o ser humano obtém em seu convívio 

social (BALTES; STAUDINGER; LINDENBERGER, 1999; COLL et. al, 2004). 

Por último, os traços e as características individuais são fatores que estão presentes ao 

longo de todo processo de desenvolvimento. Os caracteres genéticos pessoais advindos do 

nascimento marcam as diferenças tanto no comportamento quanto na atitude causando 

impacto nas transformações no desenvolvimento ao longo da vida. Com isso, vão se 

enraizando as características psicológicas individuais consequência do contexto histórico de 

cada indivíduo, que em determinada parte do tempo será compartilhada com outras pessoas 

(COLL et. al, 2004). 

Contudo, o campo do desenvolvimento nem sempre se preocupou em estudar como o 

ser humano se desenvolve em sua plenitude, atribuindo ao desenvolvimento, por vezes, a 

determinantes maturacionais e pela aplicação de estímulo-resposta. 

Inicialmente, com as ideias J. Locke (1932-1704), um filósofo inglês, acreditava-se 

que no momento do nascimento a mente infantil seria uma página em branco, uma tabula rasa, 

onde deveria ser preenchida pelas experiências, estimulação e a educação que recebesse iriam 

preencher o psiquismo de conteúdo. Entretanto, o filósofo europeu, J. J. Rousseau (1712-

1778) apresentava uma visão completamente diferente do filósofo inglês. Para Rousseau, a 

criança já nascia com um plano de desenvolvimento que, graças à maturação, irá dar lugar a 

diferentes estágios de desenvolvimento, cada um dos quais terá suas próprias características 
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psicológicas e estabelecerá suas próprias necessidades educativas. Para ele, a boa educação 

consiste não em ensinar coisas para a criança, mas em facilitar sua aprendizagem por meio de 

estímulos adequados ao momento e a seu nível de maturidade e de desenvolvimento. Ao 

longo do tempo as ideias utilizadas por Locke e Rousseau difundiram-se nos Estados Unidos 

e na Europa respectivamente dando base para novas descobertas (COLL et. al, 2004). 

A partir do início do século XX, a psicologia americana apareceu muito ligada aos 

fatos e à observação do desenvolvimento. O importante trabalho desenvolvido por A. Gesell 

(1880-1961), um pesquisador fundamentalmente interessado pela análise detalhada dos 

processos de crescimento e maturação dão prova disso (COLL et. al, 2004; GALLAHUE; 

OZMUN, 2005). 

A teoria da maturação do desenvolvimento e do crescimento, elaborada por Arnold 

Gesell, enfatiza a maturação do sistema nervoso como principal condutor dos aspectos físicos 

e motores do comportamento humano. Suas pesquisas realizadas em laboratório e, em menor 

grau, em ambientes naturais sobre os processos de crescimento e maturação possuíam uma 

ótica divergente da perspectiva evolutiva (COLL et. al., 2004).  

As pesquisas de Gesell contribuíram para uma análise minuciosa do comportamento 

típico de crianças de diversas idades e em diferentes campos (motor, lingüístico, relações 

interpessoais). Segundo Gallahue, Ozmun e Goodway (2013), a teoria maturacional apresenta 

períodos etários gerais para aquisição de uma ampla variedade de capacidades de movimento, 

capacidades essas, que proporcionam uma base importante para o desenvolvimento afetivo e 

social da criança. 

A psicologia americana da primeira metade do século XX pode, com ressalvas, ser 

descrita como mecanicista, não explicitamente pela obra de Gesell, mas pelo aparecimento e 

posterior desenvolvimento do behaviorismo. O termo mecanicismo apresenta relação à ideia 

de que o desenvolvimento (conduta) surge e se molda por meio da experiência, ou seja, o 

importante não é o que existe dentro do organismo, mas aquilo que chega de fora e o molda.  

J. B. Watson (1878-1957) um dos pioneiros do behaviorismo tinha como proposta 

abandonar, ao menos temporariamente, o estudo dos processos mentais, como pensamento ou 

sentimentos, mudando o foco da psicologia, até então mentalista, para o comportamento 

observável. Para Watson, a pesquisa dos processos mentais era pouco produtiva, de modo que 

seria conveniente concentrar-se no que é observável, o comportamento. Neste caso, 

comportamento seria qualquer transformação observada, em um organismo, que fosse 
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consequência de algum estímulo ambiental anterior, especialmente alterações nos sistemas 

glandular e motor.  

Segundo os preceitos behavioristas, o comportamento poderia ser observado por meio 

dos princípios intitulados condicionamento operante e clássico, sendo que alguns 

comportamentos são mais facilmente adquiridos pelo primeiro tipo de condicionamento e 

outros pelo segundo (RODRIGUES, 2006). O behaviorismo clássico partia do princípio de 

que o comportamento era modelado pelo paradigma pavloviano de estímulo e resposta 

conhecido como condicionamento clássico, ou seja, um comportamento é sempre uma 

resposta a um estímulo específico. Já o condicionamento operante diferente do 

condicionamento clássico tem por objetivo fazer associações entre um estímulo e a 

consequência dele. Um dos grandes nomes do condicionamento operante foi o psicólogo 

norte-americano Burrhus Frederic Skinner (LIMA, 1990). 

Porém, na Europa, os objetivos e interesses ao estudo do desenvolvimento eram 

outros. Coll et. al. (2004 citam que o desenvolvimento da teoria da Gestalt que defendia a 

ideia de que o desenvolvimento infantil não pode ser entendida corretamente se for 

fragmentada em unidades elementares e desprovidas de contextos, isto é, de acordo com os 

princípios inspiradores da teoria de campo, o desenvolvimento é uma totalidade que não pode 

ser soma de suas partes, e cujo significado só pode ser alcançado se for analisado no contexto 

em que é produzido (algo muito distante do elementarismo utilizado pelo behaviorismo 

naquela época).  

Não obstante, a psicologia que se realizava na Europa, na primeira metade do século 

XX, teve a teoria da Gestalt não como protagonista, mas outras teorias agrupadas sob a 

denominação comum de modelos organicistas, tendo princípios teóricos em comum. De 

acordo com Coll et. al. (2004), as teorias organicistas entendem que a criança nasce com um 

plano de desenvolvimento inato, plano que irá se desdobrar por intermédio de diferentes 

estágios evolutivos a cujas exigências e possibilidades terá de se submeter a ação educativa. 

Um plano de desenvolvimento em estágios cujas características fundamentais e cuja 

sequência evolutiva são consideradas também universais, pois são tomadas como um traço 

inato comum a toda espécie humana. Os dois representantes mais importantes das propostas 

organicistas foram S. Freud (1856-1939) e J. Piaget (1896-1980). 

A perspectiva psicanalítica, criada por Sigmund Freud, médico vienense, segundo a 

qual o desenvolvimento é moldado por forças inconscientes que motivam o comportamento 
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humano. A psicanálise, o método terapêutico desenvolvimento por Freud, procura favorecer 

nos pacientes a compreensão sobre seus conflitos emocionais inconscientes, fazendo-lhes 

perguntas destinadas a evocar lembranças há muito esquecidas. Ele acreditava que as pessoas 

nascem com impulsos biológicos que devem ser direcionados para tornar possível a vida em 

sociedade (COLL et. al., 2004; GALLAHUE; OZMUN, 2005).  

Freud criou os estágios psicossexuais do desenvolvimento, que refletem várias zonas 

do corpo com as quais o indivíduo busca satisfazer o id (fonte inconsciente de motivos, 

desejos, paixões e busca de prazer) em determinados períodos etários gerais. O ego faz a 

mediação entre o comportamento de busca do prazer de id e o superego (senso comum, razão 

e consciência). Os estágios oral, anal, fálico, latente e genital do desenvolvimento da 

personalidade, estabelecidos por Freud, representam os termos aplicados às zonas de busca de 

prazer do corpo que atuam em diferentes períodos etários. Cada estágio baseia-se fortemente 

em sensações físicas e na atividade motora (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). 

Freud vê, então, o desenvolvimento psicológico como uma sucessão de estágios que levarão 

das manifestações iniciais do id, por meio uma libido não-generalizada e ainda apenas sujeita 

às mediações do ego, até a conquista da sexualidade genital adulta submetida ao controle do 

superego. 

Segundo os estudos sobre a psicologia infantil, Piaget (2007) considerava que, devido 

aos processos de crescimento orgânico do corpo humano estarem em constante evolução e 

atingirem um nível relativamente estável, também o desenvolvimento cognitivo poderia ser 

concebido pela mesma direção, uma forma final de equilíbrio. A partir dessa visão, o autor 

descreve que o desenvolvimento é a equilibração progressiva, ou seja, a passagem contínua de 

um estado de menor equilíbrio para um estado de equilíbrio superior. Tal fenômeno pôde ser 

explicado sob a ótica da inteligência, as instabilidades e incoerências relativas às ideias 

infantis à sistematização do adulto. 

Piaget (2003) observou em suas pesquisas que existem estruturas variáveis e 

progressivas ou formas sucessivas de equilíbrio que marcam as diferenças ou oposições de um 

nível da conduta para outro, desde os comportamentos elementares do bebê até a 

adolescência. No entanto, essas estruturas variáveis seriam, então, as formas de organização 

da atividade mental, em um duplo aspecto: motor ou intelectual, de uma parte, e afetivo, de 

outra, com suas duas dimensões: individual e social.   
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Neste sentido, o desenvolvimento da inteligência apresenta-se dividido em seis 

estágios ou períodos de desenvolvimento, no qual, marcam o aparecimento dessas estruturas 

sucessivamente construídas. O 1º estágio é denominado de movimentos reflexos ou 

mecanismo hereditário, no 2º estágio aparecem os primeiros hábitos motores e as primeiras 

percepções organizadas, como também os primeiros sentimentos diferenciados, no 3º estágio, 

apresenta-se a inteligência sensório-motora ou prática. Esses três primeiros estágios 

constituem o que Piaget chamou de lactância (até por volta de um ano e meio a dois anos, 

período anterior ao desenvolvimento da linguagem e do pensamento). O 4º estágio é tido 

como o da inteligência intuitiva, dos sentimentos interindividuais espontâneos e das relações 

sociais de submissão ao adulto (é compreendido entre os dois anos a sete anos ou segunda 

parte da primeira infância), o 5º estágio é caracterizado como pelas operações intelectuais 

concretas (começo da lógica) e dos sentimentos morais e sociais de cooperação (entre os sete 

e onze ou doze anos e por último e o 6º estágio é considerado das operações intelectuais 

abstratas, da formação da personalidade e da inserção afetiva e intelectual na sociedade 

(PIAGET, 2007).  

Ao passar dos anos, o ser humano vai se desenvolver, por meio dos movimentos que 

são pensados e executados, mediante os sentimentos correspondentes a uma necessidade. É 

importante destacar nesse ponto que, ao se referir à necessidade, Piaget faz alusão conceito de 

interesse estudado por Claparède, pois, de acordo com Claparède, a criança como o adulto, só 

executa alguma ação exterior quando impulsionado por um motivo (interesse) e, este se traduz 

sempre sob a forma de uma necessidade. Ainda segundo Claparède, na criança, os interesses, 

elementares no início, e ligados às necessidades orgânicas fundamentais vão 

progressivamente se encaixar uns nos outros, constituindo assim sistemas complexos que, 

intelectualizando-se, tornar-se-ão mais tarde escalas de valores, ou seja, a criança 

hierarquizará seus valores diante do objeto apresentado (PIAGET, 2014).  

Com isso, Piaget considera que toda necessidade tende a incorporar as coisas e pessoas 

à atividade própria do sujeito, isto é, assimilar o mundo exterior às estruturas já construídas, e 

que ao reajustar estas últimas em função das transformações ocorridas, acontece o processo de 

acomodação (PIAGET, 2007). 

Tal processo ocorre graças às estruturas ou órgãos psíquicos, que são compreendidos 

pela percepção e movimento elementares, tal qual, a memória e a inteligência prática, que 

permitem ao mesmo tempo reconstruir o estado imediatamente anterior e antecipar as 
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transformações próximas (PIAGET, 2003). É importante frisar, que com o passar dos anos, a 

criança passa de um estágio para o outro sem apagar o que foi apreendido, progredindo sobre 

o estágio anterior. 

Na fase sensório-motora, Freire (1997) e Tani et. al. (1988) apontam que as aulas 

Educação Física apresentam um papel importante no desenvolvimento da criança, pois os atos 

motores são indispensáveis, não só na relação com o meio ambiente, mas também na 

interação entre o aumento da diversificação desses movimentos, visto que possibilita a 

formação de estruturas cada vez mais organizadas e complexas. Também, os movimentos 

produzidos num certo nível podem servir de base para outras aquisições mais elaboradas. 

Assim, por meio dos movimentos aprendidos, se atingiram outros, mais difíceis, ou aquisições 

não-motoras, como por exemplo, as intelectuais e as sociais (GALLAHUE, OZMUN e 

GOODWAY, 2013).  

A questão central que entrelaça a fase sensório-motora da criança reside no controle 

do seu próprio corpo, ou seja, é quando a criança se torna capaz de tirar dele todas as 

possibilidades de ação e expressão possíveis. Para Piaget (2003; 2007), a utilização do jogo, 

por exemplo, possibilita a satisfazer as necessidades da criança, principalmente a necessidade 

de ação. Por meio dele, a criança é estimulada a pensar, auxiliando frente às situações 

impostas no seu dia-a-dia, fazendo-a agir de forma independente do que está no seu campo de 

visão. Segundo Coll et. al. (2004) esse desenvolvimento envolve um componente externo ou 

prático (a ação), mas também um componente simbólico (a representação do corpo e suas 

possibilidades de ação).  

Do ponto de vista das relações interindividuais, a criança, depois dos sete anos, torna-

se capaz de cooperar, porque não confunde mais seu próprio ponto de vista com o dos outros, 

dissociando-os mesmo para coordená-los (PIAGET, 2003).  Da parte da Educação Física 

Escolar, o aspecto social é trabalhado por normas de convívio aceitas por um grupo, tem o 

espaço da atividade física, especialmente no jogo, um espaço privilegiado de manifestação 

(FREIRE, 1997).  

As atitudes sociais da criança, após os sete anos, apresentam notável mudança. Um 

bom exemplo disto pode ser vislumbrado no jogo com regras. O jogo de queimado supõe um 

grande e variado número de regras, sobre o modo de jogar a bola contra o adversário, as 

localizações dos jogadores, a ordem sucessiva dos lançamentos e a posição dos jogadores ao 

serem “queimados” (PIAGET, 2007). Neste caso, o jogo de regras, por um lado, o termo 
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“ganhar” assume um sentido coletivo: é ser bem-sucedido depois de uma competição com 

regras e o perder é saber entender que a derrota, também faz parte do jogo. 

Piaget esclarece também que, o jogo com regras proporciona às crianças uma nova 

situação, o respeito mútuo: a regra é respeitada, não mais enquanto produto de vontade 

exterior, mas como resultado de acordo explícito ou tácito. Neste campo, o respeito mútuo 

leva a sentimentos morais desconhecidos até então: a honestidade entre os jogadores, o 

companheirismo, o fair play. Em consonância a isto, a prática da cooperação entre as crianças 

e do respeito mútuo que desenvolve os sentimentos de justiça. É fácil, de novo, em ocasiões 

de jogos coletivos, reunir numerosos fatos relativos a este sentimento de igualdade e de justiça 

distributiva entre os companheiros da mesma idade. Sem dúvidas, estamos diante de um dos 

sentimentos morais mais fortes na criança (PIAGET, 2003). 

O professor Educação Física Escolar pode proporcionar aos alunos, uma variedade de 

jogos, onde os alunos possam experimentar os diversos sentimentos que um jogo promove. 

Essa diversificação de jogos contribui para o aluno compreender que, tanto no jogo como na 

vida real existem regras a serem cumpridas e respeitadas e que, ao desobedecer às regras 

impostas, em ambas as situações, haverá alguma sanção. Também, com as experiências 

corporais advindas da aula de Educação Física, a criança tem a possibilidade de externar 

determinados estados emocionais e, consequentemente, permitindo a ela compreensão e o 

controle das emoções que o jogo poderá propiciar (COLL et. al, 2004).  

O essencial destas constatações é que sob, este duplo aspecto, a criança de sete anos 

começa a se libertar de seu egocentrismo social e intelectual, tornando-se, então, capaz de 

novas coordenações, que serão de maior importância, tanto para inteligência quanto para 

afetividade. No que tange a inteligência, inicia-se na criança a construção lógica, que 

constitui, precisamente, o sistema de relações que permite a coordenação dos pontos de vista 

entre si. Para afetividade, o mesmo sistema de coordenações sociais e individuais produz uma 

moral de cooperação e de autonomia pessoal, em oposição à moral intuitiva de heteronomia 

característica das crianças (PIAGET, 2007). Ainda sob o aspecto da inteligência e da 

afetividade, Piaget (2014) esclarece que, não há mecanismo cognitivo sem elementos afetivos, 

pois mesmo nas formas mais abstratas da inteligência, os fatores afetivos intervêm sempre. 

Quando, por exemplo, um aluno resolve um problema de álgebra, ou um matemático elabora 

um teorema, há, no início, um interesse intrínseco ou extrínseco, uma necessidade; ao longo 
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do trabalho, podem intervir estados de prazer, de decepção, de ardor, sentimentos de fadiga, 

de esforço, de desânimo e outros; no final do trabalho, sentimentos de sucesso ou de fracasso. 

Por volta de onze a doze anos efetua-se uma transformação das operações construídas 

durante a segunda infância, passagem essa do pensamento concreto para o formal ou também 

chamado de hipotético-dedutivo. O pensamento formal é a capacidade de deduzir as 

conclusões de puras hipóteses e não somente através de uma observação real. Suas conclusões 

são válidas, mesmo independente da realidade de fato, sendo, por isto que, esta forma de 

pensamento envolve uma dificuldade e um trabalho mental muito maiores que o pensamento 

concreto (PIAGET, 2007). Nesta fase também, pode-se verificar uma ampliação do repertório 

motor, com a potencialização das representações mentais sobre o espaço e o tempo (COLL et. 

al., 2004). 

Após os 11 ou 12 anos, o pensamento formal torna-se possível, isto é, as operações 

lógicas começam a ser transpostas do plano da manipulação concreta para o das ideias, 

expressas em linguagem (a linguagem das palavras ou dos símbolos matemáticos), mas sem o 

apoio da percepção, da experiência, nem mesmo da crença. No que tange o aspecto da vida 

afetiva do adolescente, Piaget (2003) afirma que essa fase é marcada por uma dupla 

conquista, o da personalidade e de sua inserção na sociedade adulta.  

A personalidade começa no fim da infância (8 a 12 anos) com a organização autônoma 

das regras, dos valores e a afirmação da vontade, com a regulação e hierarquização moral das 

tendências. Há sua subordinação a um sistema único que integra o eu de modo sui generis. 

Existe, portanto, um sistema “pessoal” no duplo sentido de particular a um determinado 

indivíduo e de implicar uma coordenação autônoma. Ora, este sistema pessoal só pode, 

precisamente, se construir no nível mental do adolescente, pois supõe pensamento formal e as 

construções reflexivas que acabamos de falar (PIAGET, 2003). Mas, se a personalidade 

implica uma espécie de descentralização do eu que se integra em um programa de cooperação 

e se subordina a disciplinas autônomas e livremente construídas, acontece que todo 

desequilíbrio a centralizará de novo sobre ela própria, de tal modo que, entre os pólos da 

pessoa e do eu, as oscilações serão possíveis em todos os níveis. 

Em relação à vida social do adolescente, Piaget observou que, por vezes, o adolescente 

apresenta atitudes anti-sociais, não porque ele não queira fazer parte desta sociedade, mas a 

sociedade que lhe interessa é aquela que quer transformar, tendo desprezo ou desinteresse 

pela sociedade real, condenando-a. Além disso, a sociabilidade do adolescente afirma-se 
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muitas vezes desde o início, com o contato dos jovens entre si, suas trocas diárias e o 

estabelecimento de limites e regras sociais. Atrelado a isto, o jogo coletivo desperta o 

interesse entre os jovens, proporcionando a formação de grupo sociais, a fim de, se constituir 

uma relação mais próxima com o outro (PIAGET, 2003). 

Contribuindo para o cenário das pesquisas sobre o desenvolvimento infantil, outra 

grande influência no campo da psicologia infantil para o contexto educacional brasileiro foi o 

pensador russo Lev S. Vygotsky (1896-1934). Seus estudos centrados na psicologia do 

desenvolvimento, educação e psicopatologia proporcionaram uma nova visão do 

desenvolvimento cognitivo da criança. 

Utilizando-se da abordagem histórico-cultural dos processos de desenvolvimento, 

Vygotsky, em seus estudos, vislumbrou uma nova possibilidade de desenvolvimento 

cognitivo da criança, que anteriormente acreditava-se que o desenvolvimento era regido 

apenas por fatores maturacionais, desconsiderando o aspecto histórico social dos indivíduos. 

Vygotsky (2008) utilizando-se dos conceitos materialismo-dialético observou um 

aspecto importante do desenvolvimento da criança que é desempenhado pelo processo de 

assimilação ou apropriação da experiência acumulada pelo ser humano no decurso da história 

social. Esta não coincide com a experiência da espécie, biologicamente herdada, nem com a 

experiência individual, mas sim, pelas conquistas do desenvolvimento social acumuladas 

gradualmente, transmitindo-se de geração em geração. As conquistas do desenvolvimento 

histórico humano são consolidadas e transmitidas de uma geração para outra de maneira 

particular, e precisamente de maneira externa. Esta nova forma de acumulação da experiência 

filogenética (ou, mais concretamente, histórico-social) surgiu porque a forma específica da 

atividade do homem é a atividade produtiva, ou seja, a atividade fundamental dos homens é o 

seu trabalho (LEONTIEV, 2005; VYGOTSKY, 2008). 

Leontiev (2005) observou que desde o nascimento, a criança está rodeada de um 

mundo objetivado criado pelo homem, ou seja, elementos que constitui o meio onde vive, 

como, por exemplo, alimentos, vestuário, simples instrumentos, a linguagem, as proposições, 

os conceitos, as ideias, refletidas na linguagem. O processo de assimilação ou apropriação 

seria então, a forma pela qual a criança reproduziria as capacidades, as qualidades e as 

características humanas de comportamento. Dito de outra forma, a criança encontra a 

linguagem no mundo que a rodeia; a linguagem é um produto objetivo da atividade das 

gerações humanas precedentes. No processo de desenvolvimento, a criança apropria-se da 
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linguagem, fazendo que ela transforme-a em capacidades e funções especificamente humanas: 

a capacidade de falar e entender, as funções de ouvir e de articular a linguagem falada. Estas 

capacidades e funções não são inatas, mas surgem durante a convivência da criança com o 

meio em que vive. Enquanto as características biológicas herdadas pela criança constituem 

apenas as condições necessárias para possibilitar a formação destas capacidades e funções 

(LEONTIEV, 2005).   

O processo de apropriação é determinado por um fenômeno ativo que a criança, ao se 

apropriar dos objetos ou dos fenômenos, empreende uma atividade adequada ao conteúdo no 

objeto ou no fenômeno dado. Quando dizemos, por exemplo, que a criança “assimila” 

instrumentos, isto significa que começa a usá-los com precisão, que forma as correspondentes 

ações e operações motoras e cognitivas. Neste processo, a criança começa a se apropriar dos 

objetivos ao seu redor, incorporando-os em seus esquemas cognitivos, este último, aliado ao 

aspecto motor, vai proporcionando experiências na percepção, no tato, na propriocepção, que 

em conjunto contribuem para o desenvolvimento psicomotor.  

Vygotsky (1988) observou que a descoberta mais importante é que, num certo 

momento, mais ou menos aos dois anos de idade, as curvas da evolução do pensamento e da 

fala, até então separadas, encontram-se e unem-se para iniciar uma nova forma de 

comportamento. Nesta fase, a criança sente a necessidade das palavras e, ao fazer perguntas, 

tenta ativamente aprender os signos vinculados aos objetos. A fala, que na primeira fase era 

afetivo-conativa, agora passa para a fase intelectual. As linhas do desenvolvimento da fala e 

do pensamento se encontram. Ao refletir sob este ponto, o autor afirma que, a fala não pode 

ser descoberta sem o pensamento. 

Em seus experimentos, Vygotsky mostrou que o desenvolvimento da fala segue o 

mesmo curso e obedece às mesmas leis que o desenvolvimento de todas as outras operações 

mentais que envolvem o uso de signos, tais como: o ato de contar ou a memorização. Essas 

operações geralmente se desenvolvem em quatro estágios, sendo o primeiro chamado de 

natural ou primitivo. Este estágio corresponde à fala pré-intelectual e ao pensamento pré-

verbal, quando estas operações aparecem em forma original, tal como evoluíram na fase 

primitiva do comportamento.  

Após este estágio, vem o que Vygotsky chamou de “psicologia ingênua”, onde a 

experiência da criança com propriedades físicas do seu próprio corpo e dos objetos à sua 

volta, e a aplicação dessa experiência ao uso de instrumentos, onde fica evidenciado o 
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primeiro exercício da inteligência prática brotando na criança. Neste período, a construção do 

esquema corporal na criança está baseada na representação que ela tem de seu próprio corpo, 

dos diferentes segmentos corporais, de suas possibilidades de movimento e de ação, assim 

como de suas diversas limitações (COLL et. al., 2004). 

Ao acumular gradualmente as experiências no anterior, a criança passa para o terceiro 

estágio, que se caracteriza por signos exteriores, operações externas que são usadas como 

auxiliares na solução de problemas internos. É o estágio que a criança conta com os dedos, 

recorrendo a auxiliares de memorização. No desenvolvimento da fala, esse estágio se 

caracteriza pela fala egocêntrica (VYGOTSKY, 1988). 

O quarto estágio é denominado de estágio crescimento interior. Neste estágio, as 

operações externas se interiorizam e passam por uma profunda mudança no processo. Uma 

ação que inicialmente representa uma atividade externa é reconstruída e começa a ocorrer 

internamente. É de particular importância para o desenvolvimento dos processos mentais 

superiores a transformação da atividade que utiliza signos, cuja história e características são 

ilustradas pelo desenvolvimento da inteligência prática, da atenção voluntária e da memória 

(VYGOTSKY, 2007). Também, com a evolução do aspecto cognitivo, a criança consegue 

integrar com mais facilidade todas as informações em uma representação lógica e integrada, 

dando lugar a uma consciência corporal, no princípio, mais indiferenciada e sincrética e, mais 

adiante, refinada e individualizada (COLL et. al., 2004). 

 Neste sentido, um processo interpessoal (fora da criança) é transformado num 

processo intrapessoal (dentro da criança). Todas as funções no desenvolvimento da criança 

aparecem duas vezes: primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual. Todas as 

funções superiores originam-se das relações reais entre os seres humanos.  

A criança começa a contar mentalmente, a usar a lógica, isto é, a operar com relações 

intrínsecas e signos interiores. No desenvolvimento da fala, este é o estágio final da fala 

interior, silenciosa. Continua a existir uma interação constante entre as operações externas e 

internas, uma forma se transformando na outra sem esforço e com freqüência, e vice-versa 

(VYGOTSKY, 1988). Diante deste importante fato, Vygotsky aponta que, o desenvolvimento 

do pensamento é determinado pela linguagem, ou seja, pelos recursos linguísticos do 

pensamento e pela experiência sócio-cultural da criança. O desenvolvimento intelectual da 

criança é dependente de seu domínio dos meios do pensamento, isto é, da linguagem. 



 
 

41 
 

 

Vygotsky (1988), em suas investigações sobre o pensamento e a fala, observou que o 

último estágio não seria uma simples continuação do primeiro. A natureza do próprio 

desenvolvimento se transforma, do biológico para o sócio-histórico. O pensamento verbal não 

é uma forma de comportamento natural e inata, mas é determinado por um processo histórico-

cultural e tem propriedades e leis específicas que não podem ser encontradas nas formas 

naturais de pensamento e fala.  

Neste sentido, ao se debruçar sobre os processos de desenvolvimento e aprendizagem 

da criança, Vygotsky tomou como ponto de partida o fato de que aprendizagem da criança 

começa antes da aprendizagem escolar, ou seja, não partindo do zero. Toda a aprendizagem 

da criança na escola tem uma pré-história. Por exemplo, a criança começa a estudar 

matemática, mas já muito antes de ir à escola obteve determinada experiência referente à 

quantidade, encontrou várias operações de divisão e adição, complexas e simples. Entretanto, 

a existência desta pré-história da aprendizagem escolar não implica uma direta continuidade 

entre as duas etapas do desenvolvimento matemático da criança.  

Quando a criança, com as suas perguntas, consegue apoderar-se dos nomes dos objetos 

que a rodeiam, já está inserida numa etapa específica de aprendizagem. Para Vygotsky, a 

aprendizagem e o desenvolvimento não entram em contato pela primeira vez na idade escolar, 

mas estão ligados entre si desde os primeiros dias de vida da criança. 

Diante deste fato, Vygotsky (2008) observou, que a criança com o auxílio dos adultos 

consegue realizar ações que para sua idade seria muito difícil realizar. A diferença entre o 

nível das tarefas realizáveis com o auxílio dos adultos e o nível das tarefas realizadas 

individualmente foi chamada por Vygotsky de área de desenvolvimento potencial, ou seja, 

que faz nascer, estimular e ativar na criança um grupo de processos internos de 

desenvolvimento dentro do âmbito das inter-relações com outros, que na continuação são 

absorvidos pelo curso interior de desenvolvimento e se convertem em aquisições internas na 

criança. Com isso, a realização de trabalhos em equipe com o auxílio do professor e dos 

colegas de turma promove um ambiente susceptível de experimentações globais no âmbito da 

prática, favorecendo oportunidades eficazes para o desenvolvimento. 

Os estudos sobre o desenvolvimento, até aproximadamente aos anos 70, tiveram 

grande suporte das teorias baseadas nos modelos mecanicista e organicista, entendendo o 

desenvolvimento do ser humano, por um lado, por aspectos maturacionais e, por outro lado, 

na aplicação de estímulos, e posteriormente, observação da resposta. Entretanto, após 1970, 
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ocorreu uma ruptura tanto conceitual quanto metodológica nos métodos de pesquisa e análise 

sobre os processos de desenvolvimento criticando a visão que até então era pleiteada pelas 

teorias organicistas. A perspectiva do ciclo vital delineia uma nova visão no curso das 

mudanças e transformações ocorridas no ser humano ao longo de sua vida. Nesta perspectiva, 

o desenvolvimento psicológico não é considerado algo que acomete somente crianças e 

adolescentes, mas também durante o percurso da vida adulta e da velhice, pois nesta fase, 

ocorrem importantes marcos evolutivo. Os teóricos da perspectiva do ciclo vital fazem uma 

crítica enfatizando que, o estudo do desenvolvimento tem de começar nos primeiros anos de 

vida e se estender por todo o ciclo vital, ou seja, durante toda a vida (BALTES; 

STAUDINGER; LINDENBERGER, 1999; COLL et. al, 2004). 

Outra crítica abordada pelos teóricos do ciclo vital encontra-se na questão do conceito 

universal de teonomia utilizada pelo modelo organicista, ou seja, o desenvolvimento consiste 

na progressão seqüencial em direção a uma meta evolutiva. Da perspectiva do ciclo vital, o 

desenvolvimento é visto como multidirecional, isto é, como estando orientado para metas 

diversas, não-universais nem necessárias, e também como multidimensional, isto é, que nem 

todas as dimensões evolutivas mudam da mesma maneira e na mesma direção. Em terceiro 

lugar, a perspectiva do ciclo vital dá muita importância às variáveis de natureza histórica e 

cultural, em contraposição à ênfase nas variáveis maturativas e no universalismo tão 

importantes nas proposições organicistas (COLL et. al., 2004). 

O enfoque do ciclo vital não foi originado totalmente na década de 70, porém sua 

originalidade nas propostas foram formuladas durante esse período. Podemos citar a teoria do 

desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson (1902-1994), que sob tradições psicanalíticas 

contribuiu de forma significativa para a evolução dos estudos sobre o desenvolvimento e os 

trabalhos de Bronfenbrenner (1995; 1999) em sua perspectiva bioecológica. 

A teoria psicossocial de Erik Erikson tinha como foco a influência da sociedade, e não 

do sexo, sobre o desenvolvimento. Sua teoria descreve oito estágios no ciclo de vida humana 

e coloca-se em uma linha contínua, enfatizando fatores do ambiente, e não a hereditariedade, 

como facilitadores de mudança.  

O primeiro estágio denominado por Erikson é chamado de estágio da confiança versus 

desconfiança, onde o bebê aprende a confiar na mãe, em si mesmo e no ambiente por meio da 

percepção que a mãe tem das necessidades do filho. Erikson entendia que o movimento 

englobava esse processo, pois no ato de embalar rítmico, o banho e os comportamentos 
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lúdicos entre pais e filhos promoviam um meio natural, por meio do movimento, para o 

estabelecimento do senso de confiança. Entretanto, também podem surgir os sentimentos da 

incerteza, da desconfiança e da não resposta às necessidades do bebê em relação atenção, 

proteção e diálogo (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). 

O período entre um e três anos é denominado estágio da autonomia versus dúvida e 

vergonha, em que a autonomia se desenvolve quando a criança tem a possibilidade de 

manifestar a própria vontade e de estabelecer um senso rudimentar de independência. Porém, 

a dúvida e a vergonha desenvolvem-se, inicialmente, de uma disciplina excessivamente rígida 

e inconsciente e da pressão exercida pelos que cuidam dela. O autor, neste estágio, dá 

importância ao jogo ativo, pois, por meio dele, a criança desenvolve sua autonomia dentro de 

seus limites biológicos e maturacionais (COLL et. al., 2004; GALLAHUE; OZMUN, 2005). 

No estágio caracterizado pela aquisição do senso de iniciativa versus culpa, a criança 

desenvolve curiosidade ávida e entusiasmo diante de desafios apresentados, e também, 

envolve-se em atividades sociais com mais responsabilidade. Enquanto os sentimentos de 

culpa desenvolvem-se em consequência do excesso de ansiedade em relação a atitudes 

irresponsáveis (COLL et. al., 2004; GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). Neste 

estágio, quando a criança consegue manipular brinquedos com significados, estes podem 

despertar interesse no ato de brincar, entretanto, experiências malsucedidas proporcionam 

sentimentos de dúvida e vergonha. 

A fase da aquisição do senso de inventividade versus inferioridade é o estágio 

determinado pelo desenvolvimento das habilidades necessárias como preparação para a vida 

adulta. Segundo Erikson, a inventividade é aumentada no final da infância, quando a criança 

impulsiona suas forças para o desenvolvimento das habilidades cognitivas e físicas. Já a 

inferioridade é desenvolvida a partir da sensação de incompetência e do fracasso em tentar 

alcançar objetivos anteriormente traçados. Neste plano, as atividades esportivas passam a ser 

mais interessantes, quando tendem a ser direcionadas mais para o campo dos esportes 

organizados (COLL et. al., 2004).  

No período da aquisição do senso de identidade versus confusão de papéis, acontecem 

diversas mudanças tanto biológicas quanto maturacionais entre, podemos citar: o crescimento 

corporal, a maturação sexual, a identidade masculina e feminina, a sensação de aceitação e 

rejeição pelos seus pares, os conflitos internos sobre o que “eu acho” e o que a “sociedade 

acha”.  
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O papel dos esportes organizados neste estágio contribui de forma significativa para 

aquisição do senso de identidade. A aquisição e o refinamento de novas habilidades, o 

pertencimento a um time e as vitórias em competições proporcionam para isto (COLL et. al., 

2004; GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). 

No estágio considerado por Erikson como sendo o senso de convivência íntima versus 

isolamento, o que corresponderia como final da adolescência, o indivíduo começa a 

estabelecer e participar inteiramente da vida em comunidade, usufruindo a vida com 

responsabilidade de adulto, bem como liberdades de adulto. Também, é observado que o 

sujeito passa a se aceitar e caminhar na direção da aceitação dos outros, relacionando sua 

personalidade à do outro. No estágio seguinte, denominado por senso de produtividade versus 

auto absorção (vida adulta) faz-se referência ao indivíduo que progride na sociedade, 

oferecendo à geração seguinte a esperança, as virtudes e a sabedoria que acumulou ao longo 

de suas experiências. Neste mesmo caminho, podemos ser incluídos os interesses na 

preservação dos costumes, crenças, tradições culturais que foram criadas e passadas de 

geração em geração (GALLAHUE; OZMUN, 2005). 

Por fim, Erikson considera que a aquisição do senso de integridade versus desespero 

compreendida pela fase adulta madura e a velhice, o ser humano alcança sensação integral de 

confiança como certeza de dependência da integridade de outras pessoas importantes para ele. 

Os indivíduos percebem a importância de seus pais, sabendo distinguir os pontos fracos e 

fortes, que merecem todo amor, atenção e respeito. Também, é importante ressaltar que, nesse 

estágio, o senso de sabedoria e filosofia de vida estende-se além do ciclo da vida do 

indivíduo, relacionando-se com futuros novos ciclos desenvolvimentais (COLL et. al., 2004; 

GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). 

A perspectiva bioecológica (anteriormente chamada de perspectiva ecológica) tem 

como um dos principais autores Bronfenbrenner (BRONFENBRENNER, 1995; 1999). Esta 

perspectiva postula que o contexto, onde a criança está inserida deve ser visto como uma 

sucessão de esferas interpenetradas de influência que exercem sua ação combinada e conjunta 

sobre o desenvolvimento e não apenas referindo-se a variáveis contextuais, tais como: a classe 

social, o lugar de moradia e o tipo de estímulos disponíveis ou de relações às quais a criança 

em desenvolvimento tinha acesso (COLL et. al, 2004). As esferas que representam um tipo e 

uma fonte de influência referente ao indivíduo em desenvolvimento são denominadas de 

microssistema, mesossistema e macrossistema.  
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O microssistema é constituído pelo contexto imediato em que o indivíduo se encontra 

e no qual vive experiências, tendo como exemplo, a família, a escola e os seus pares. 

Entretanto, os microssistemas que a criança participa não são independentes, eles sofrem 

influência de fatores subjacentes, como semelhanças, diferenças e as conexões de outros 

microssistemas. Esse conjunto de fatores é considerado como mesossistemas 

(BRONFENBRENNER, 1995).  

Em um próximo nível denominado mesossistema, estão inseridos os microssistemas e 

seus organizadores (por exemplo, pais, professores), que por sua vez, exercem influência 

sobre a criança de maneira indireta, por meio das experiências de trabalho dos pais, os 

serviços prestados à comunidade, os familiares (tios, primos, avós), etc. Por último, a esfera 

mais ampla é denominada por macrossistema, que contempla o conjunto de características 

básicas do microssistema, do mesossistema e do exossistema em um determinado tempo e 

lugar. A relação entre a cultura, os costumes, normas, leis, o nível de desenvolvimento 

econômico e tecnológico, mudanças históricas constituem o macrossistema. Ainda neste 

contexto, é importante salientar que, o indivíduo participa de forma ativa nestas situações, 

influenciando e sendo influenciado de forma ativa ou passiva (BRONFENBRENNER, 1995; 

1999; COLL et. al, 2004). 

1.1.2. Desenvolvimento Psicomotor na perspectiva do desenvolvimento 
 

Com as contribuições dos estudos de Piaget, Vygotsky entre outros teóricos do 

desenvolvimento infantil, pode-se compreender que o desenvolvimento psicomotor da criança 

passa por várias transformações ao nível do aprimoramento dos aspectos cognitivo e motor 

(fase sensório-motora) que vai evoluindo com o passar dos anos, incorporando em si, as 

percepções advindas do meio, sendo armazenadas, organizadas e reestruturadas internamente, 

produzindo interpretações e estratégias de ação quanto aos aspectos afetivo e social, pois com 

as interações com os outros indivíduos, a criança aprende a externar e controlar suas emoções, 

respeitar o ponto de vista do próximo e aceitar o jogo de regras impostas pela sociedade, que 

se desenrola tanto no ambiente escolar quanto no espaço familiar. 

Podemos observar nas pesquisas de Piaget e Vygotsky, um grande empreendimento de 

esforços no objetivo de verificar como a criança se desenvolve, mais precisamente, como 

ocorrem as mudanças e as transformações desde o nascimento até a fase da adolescência. 

Estes autores procuraram compreender e analisar como os processos cognitivos mudam ao 

longo da infância até a adolescência, dando importância, na primeira fase do desenvolvimento 



 
 

46 
 

 

infantil para o aspecto sensório-motor, ou seja, a interligação entre o ato de se movimentar da 

criança e o processo de desenvolvimento cognitivo. Todavia, é importante ressaltar que, o 

movimento acompanha o ser humano ao longo de sua vida, contribuindo de maneira relevante 

para a estruturação do conhecimento corporal, das futuras aquisições e aprimoramento 

cognitivo. Também, cabe salientar que, o movimento auxilia no desenvolvimento afetivo e 

social, proporcionando a vivência e o controle das emoções, bem como, na construção e 

evolução dos princípios norteadores que envolvem o convívio em sociedade. Neste sentido, as 

obras de Piaget e Vygotsky, ao priorizarem apenas o aspecto sensório-motor nos primeiros 

anos de vida, deixam de lado a grande contribuição que o movimento pode proporcionar para 

o desenvolvimento da criança até a fase adulta e, posteriormente, na velhice. 

O termo desenvolvimento psicomotor faz parte dos aspectos do Desenvolvimento 

humano, que são: afetivo, cognitivo, motor e social. Neste sentido, ao realizar quaisquer 

atividades, o ser humano se utiliza destes aspectos em conjunto, não ficando limitado a 

desenvolver apenas um aspecto isoladamente. 

Esta concepção do desenvolvimento surgiu após muitas discussões teóricas acerca de 

como o ser humano se desenvolve. Pois, ao longo dos anos, a educação se apresentava quase 

que puramente intelectualista feita essencialmente de verbalismo e de abstração. Neste caso, 

existia um dualismo entre o corpo e o espírito, entre o trabalho intelectual e o trabalho 

corporal, em que, o mais importante era o desenvolvimento do intelecto do ser humano (Le 

Boulch, 1983). 

Contrapondo a essa visão dualista do ser humano, Le Boulch (1983) foi um dos 

precursores deste movimento desenvolvendo a psicocinética, também chamada de 

psicomotricidade ou educação psicomotora, como forma de romper a separação que existente 

entre corpo e mente. Na visão de Le Boulch (1982; 1983), o desenvolvimento psicomotor é a 

união do trabalho entre o corpo e a mente, sendo mediado, por meio do movimento. A 

evolução do desenvolvimento cognitivo e motor da criança vai se aprimorando ao longo do 

tempo, seguindo a linha dos estágios de desenvolvimento inspirados em Piaget. De acordo 

com Le Boulch, no estágio do “corpo vivido” (até os 3 anos), o comportamento motor da 

criança encontra-se ainda de forma global, ou seja, ela não domina seu corpo com plenitude. 

Só a partir do final desse período, a criança consegue ter maior domínio de seu próprio corpo, 

proveniente de “ensaio e erro” e pela relação com o adulto, auxiliando-a na aquisição de 

novas experiências tanto motoras quanto cognitivas.  
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O estágio de “discriminação perceptiva” (de 3 a 7 anos) é marcado pelo 

desenvolvimento da coordenação motora global e da percepção. Nesta fase, a criança 

consegue ter o domínio das partes de seu corpo, sabendo diferenciá-las e, ela também 

desenvolve a função de interiorização e à percepção dos dados exteriores (espaço e tempo), 

sendo muito útil para futuras aquisições cognitivas e motoras. 

O estágio do “corpo representado” (7 a 12 anos) corresponde no plano intelectual ao 

estágio das “operações concretas” de Piaget, no decorrer do qual a criança pode tomar 

distância em relação ao envolvimento imediato da ação. A partir do “esquema de ação”, 

aspecto dinâmico do “esquema corporal” e verdadeira “imagem antecipadora”, ela vai 

progressivamente desempenhar de modo mais consciente sua própria motricidade. Assim, 

entre 10 e 12 anos, a criança terá uma “consciência de si em forma de imagem” no decorrer de 

uma ação e poderá abordar a aprendizagem de forma coordenada. Segundo este autor, o 

objetivo da psicomotricidade é possibilitar a estruturação do esquema corporal na criança, por 

meio do movimento, a fim de, construir a aresta central de sua personalidade. 

 Segundo Le Bouch (1983), o esquema corporal ou imagem corporal pode ser 

considerado como uma intuição de um conhecimento imediato que temos de nosso próprio 

corpo em posição estática ou em movimento, na relação de suas diferentes partes entre si e, 

sobretudo nas relações com o espaço e os objetos que nos circundam. O autor entende que, a 

educação pelo movimento pode melhorar os aspectos do desenvolvimento psicomotor, pois, 

por meio do movimento, a criança interage com o meio ambiente, modificando-o e se 

modificando e, assim, interiorizando os conhecimentos adquiridos pelas trocas sociais. Com 

isso, a criança, ao ter consciência de seu próprio corpo, ela consegue controlar suas ações, 

suas atitudes e ter a percepção que não está sozinha no mundo. 

Segundo Fonseca (2012), a psicomotricidade concebe os determinantes biológicos e 

culturais do desenvolvimento da criança como relacionados e não como redutíveis uns aos 

outros. Neste sentido, cabe ressaltar a importância que se estabelece entre as relações entre o 

comportamento e o desenvolvimento da criança e a maturação do seu sistema nervoso, pois, 

só dessa forma, se podem construir estratégias educativas, terapêuticas e reabilitativas 

adequadas às suas necessidades específicas. 

A partir disto, a psicomotricidade se torna expoente entre a atividade cognitiva e a 

atividade motora, onde o movimento é parte integrante do comportamento, sendo concebido a 

partir de então como a integração superior da motricidade, produto de uma relação inteligível 
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entre a criança e o meio, e tem instrumento privilegiado por meio do qual a consciência se 

forma e se materializa (FONSECA, 2004). 

Diante disto, Le Boulch (1982; 1983) propõe que o desenvolvimento psicomotor da 

criança deve ser trabalhado por meio de jogos e atividades de livre expressão facilitando o 

desenvolvimento da coordenação motora ampla e fina, da percepção, do conhecimento 

corporal, a lateralidade, ritmo, estruturação espaço-temporal e tônus muscular. Estes 

elementos constituem a base para o desenvolvimento infantil. Contudo, outros elementos são 

trabalhados nas aulas de Educação Física, porém não são prioritários para o desenvolvimento 

infantil, sendo eles: força, resistência, flexibilidade, agilidade e potência (GALLAHUE, 

OZMUN e GOODWAY, 2013). De acordo com os objetivos do presente estudo, serão 

apresentados os conceitos dos termos relacionados ao desenvolvimento psicomotor, tendo 

como referência os autores: Le Boulch (1982; 1983), Coll et. al. (2004), Gallahue & Ozmun 

(2005), Gallahue, Ozmun e Goodway (2013). 

A coordenação motora pode ser definida como a habilidade de integração dos sistemas 

motor e perceptivo na ação realizada, onde o movimento apresenta-se ritmado, sincrônico e 

sequência adequada (GALLAHUE e OZMUN, 2005). A coordenação motora pode ser divida 

em: coordenação motora ampla ou global e coordenação motora fina. A coordenação motora 

ampla envolve os grandes grupos musculares responsáveis pela execução dos movimentos 

corporais. Exercícios que envolvem a corrida, o salto, deslocamento tanto frontal quanto 

lateral ou diagonal trabalham a coordenação motora ampla. 

A coordenação motora fina, segundo Le Boulch (1983) pode ser desenvolvida por 

meio de atividades óculo-manuais, da qual depende a habilidade manual requerida pela 

aprendizagem da escrita e que desempenha um papel importante na consolidação da 

dominante lateral. Ela é trabalhada através dos pequenos grupos musculares, e também, 

conforme Le Boulch pode ser trabalhada junto à coordenação motora ampla. 

O sistema perceptivo auxilia no processo de organização das informações recebidas 

externamente pelos órgãos sensoriais do indivíduo, onde elas são armazenadas, interpretadas e 

posteriormente utilizadas em um momento oportuno. Quando um professor de Educação 

Física ensina uma criança chutar uma bola, por exemplo, ela, primeiramente observa o 

movimento do professor, a informação “chutar a bola” é introduzida aos seus esquemas 

motores anteriores já existentes, em seguida, o estímulo visual é interpretando e a mediante o 

sinal do professor, a criança utiliza o novo conhecimento adquirido (GALLAHUE, OZMUN e 
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GOODWAY, 2013). Quando a criança consegue desenvolver uma boa coordenação entre as 

partes do corpo, a sequência de movimentos torna-se automatizada, ou seja, permitindo sua 

execução sem que ela tenha de gastar nela recursos de atenção (COLL et. al., 2004). 

O termo noção de corpo ou esquema corporal diz respeito à delimitação que a criança 

faz de seu próprio corpo, no tempo e no espaço, se utilizando dos sistemas sensorial e motor, 

onde a imagem corporal é representada mentalmente e transposta para si e outrem (LE 

BOULCH, 1982;1983).  Esta complexa representação vai sendo construída lentamente como 

consequência das experiências que realizamos com o corpo e das vivências que dele temos. 

Também, conforme Coll et. al. (2004), devido a tal representação, conhecemos nosso corpo e 

somos capazes de ajustar em cada momento nossa ação motora a nossos propósitos. 

O processo de lateralidade traduz uma predominância motora reportando-se aos 

segmentos direitos ou esquerdos e se relaciona com uma aceleração da maturação dos centros 

responsáveis pela sensação e movimento de um dos hemisférios cerebrais (LE BOULCH, 

1983). Ele se manifesta, na medida em que ocorrem variedades de movimentos que 

possibilitem a criança desenvolver seu lado dominante. A lateralidade consolida-se 

normalmente através da prática de exercícios de coordenação global (por exemplo: corridas, 

saltos, arremessos) e de jogos. 

O ritmo pode ser descrito pela capacidade de sincronizar movimentos de maneira 

coordenada no tempo (GALLAHUE e OZMUN, 2005). Quando dançamos, corremos, 

nadamos, tocamos algum tipo de instrumento musical estamos desenvolvimento o ritmo. 

Le Boulch (1983) afirma que estruturação espaço-temporal ganha forma, na criança, 

com os passar dos anos, pois ela vivencia o espaço mediante suas necessidades, se utilizando 

de esquemas anteriormente adquiridos mediante as suas experiências. A estruturação espacial-

temporal se desenrola conforme a amplitude e a forma do movimento e, também, conforme a 

duração e a estrutura temporal, ou seja, quando a criança se desloca no ambiente, ela vivencia, 

por exemplo, o movimento das pernas e dos braços, o grau de amplitude dos membros se 

deslocando no espaço, a posição inicial do seu próprio corpo, o seu deslocamento e o ponto de 

chegada. Gallahue, Ozmun e Goodway (2013) enfatizam a importância do professor de 

Educação Física desenvolver nas suas aulas atividades que envolvam, como objetivo, o 

desenvolvimento da estruturação espaço-temporal, pois sem o aprimoramento de uma delas, a 

outra não pode desenvolver todo o seu potencial. 
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O equilíbrio é a capacidade de manter a estabilidade do próprio corpo quando ele se 

coloca em várias posições. Segundo Gallahue, Ozmun e Goodway (2013), o equilíbrio é a 

base de todos os movimentos e sofre influências da estimulação visual, os órgãos sensoriais e 

os receptores articular e vestibular. Com a evolução do equilíbrio, podemos liberar outras 

partes do corpo que, de outra maneira, estariam continuamente comprometidas na manutenção 

de uma postura estável. Coll et. al. (2004) diz que nossa autonomia funcional e independência 

motora está relacionada à manutenção de um equilíbrio que ocorre com os diversos 

componentes psicomotores que estamos considerando, está inserida sob o controle de 

mecanismos neurológicos, mas sem que isso implique impossibilidade de controle consciente. 

Podemos citar como exercícios que demandam equilíbrio os realizados sobre uma 

trave ou sobre uma superfície reduzida, equilibrar em diferentes posições na paralela, sobre o 

plinto. 

O tônus muscular é a capacidade que o corpo humano tem de manter sua postura 

frente à força da gravidade. O controle da postura tem íntima relação com a força exercida 

pelos músculos que agem em diversas situações enfrentadas no dia-a-dia pelo o indivíduo 

(FONSECA, 2012). Parte do controle tônico é involuntário e está ligado à atividade 

intramuscular espontânea e a seu controle neurológico, e outra parte dessa tonicidade é 

suscetível de controle voluntário, como pode provar o fato de que podemos relaxar ou 

tensionar os músculos espontaneamente.  

Com o passar dos anos, as crianças vão aprendendo, mediante suas vivências com as 

metas com as quais se relacionam, a ajustar seu tônus muscular às exigências de cada 

situação, de maneira que a tensão muscular utilizada para tentar levantar-se do chão após uma 

atividade não é a mesma para levantar algum peso ou manter-se em pé numa plataforma 

estreita. Este ajuste é importante, pois não só garante uma maior adequação da ação a seu 

propósito, como também tem uma vertente de representação e de controle voluntário do 

próprio corpo (COLL et. al., 2004). 

Força ou força muscular é a capacidade do sistema neuromuscular de exercer força em 

oposição a uma resistência. A força pode ser exercida quando o corpo em movimento quando 

pará-lo, acelerá-lo quando as atividades exigirem, desviando de trajetórias, mudando de 

direção. Nas brincadeiras diárias, as crianças incrementam a força das pernas quando correm e 

andam de bicicleta. Já, ao levantar ou carregar objetos, brinquedos, subir em lugares altos, é 
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exercida a força dos braços (BARBANTI, 1997; GALLAHUE, OZMUN E GOODWAY, 

2013). 

A resistência pode ser definida como a capacidade do músculo ou um grupamento 

muscular de realizar um trabalho repetidas vezes, por um longo período de tempo. Ela pode 

ser dividida em resistência aeróbia ou muscular. A resistência aeróbia tem como principal 

aspecto uma maior exigência dos órgãos do coração e pulmões e do sistema vascular. Já a 

resistência muscular é um esforço realizado contra uma resistência moderada (BARBANTI, 

1997; GALLAHUE e OZMUN, 2005).  

Ao realizar um movimento articular em de grande amplitude, ou sob forças externas, 

ou ainda que requeiram a movimentação de muitas articulações, estamos desenvolvendo a 

flexibilidade (WEINECK, 2012). Esta pode ser subdividida em: estática e dinâmica. A 

flexibilidade estática é a amplitude de movimento alcançada pela extensão lenta e regular até 

o limite das articulações envolvidas. A flexibilidade dinâmica é a amplitude de movimento 

alcançado quando movimentamos rápido uma parte do corpo até o seu limite (GALLAHUE, 

OZMUN e GOODWAY, 2013). 

Velocidade é a capacidade de cobrir uma distância curta no menor tempo possível, 

com o uso da rapidez, por meio da máxima frequência e amplitude de movimentos. Também, 

segundo Weineck (2003) a velocidade apresenta relação direta com a capacidade de 

coordenar as partes do corpo entre si. Este aspecto do desenvolvimento psicomotor pode ser 

ilustrado na brincadeira de pique pega, onde a criança que está pegando deve percorrer mais 

rápida e em menor tempo a distância que seu colega imprimir na hora da fuga. Ela é 

influenciada pelo tempo de reação (quantidade de tempo decorrido desde o sinal de largada 

até os primeiros movimentos do corpo) e também pelo tempo de movimento inicial até a 

finalização da atividade (BARBANTI, 1997; GALLAHUE, OZMUN e GOODWAY, 2013). 

A agilidade pode ser definida na mudança de direção do corpo de modo rápido e 

preciso. Com agilidade, o indivíduo pode fazer alterações rápidas e precisas na posição 

corporal durante o movimento. A combinação de força e velocidade aplicada em um período 

de tempo mais curto é chamada de potência, também denominada de força explosiva. 

Normalmente, as crianças em suas brincadeiras, ao empregarem saltos, rebater bolas, 

arremessar objetos em longa distância trabalham a potência (GALLAHUE e OZMUN, 2005). 

A interação entre os componentes do desenvolvimento psicomotor são evidentes. 

Quando a criança realiza um movimento, por exemplo, um pique pega, ela não só está 
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desenvolvimento resistência muscular mas também a força dos membros inferiores. Ao 

realizar um arremesso na cesta de basquete, ela desenvolve a coordenação motora fina, pois 

utiliza os olhos para mirar seu alvo e todo o segmento de seu membro superior: ombros, 

braço, cotovelo, antebraço, punho, mão e dedos. 

As habilidades de manipulação são as habilidades que envolvem a manipulação e/ou o 

controle de objetos, como bolas e bastões. Existem muitas habilidades de manipulação, 

incluindo arremessar, pegar, chutar, volear, rebater, rolar, pular/driblar. A aula de Educação 

Física constitui um cenário favorável para o desenvolvimento das habilidades de 

manipulativas, pois as crianças são capazes de explorar a relação deles em movimento no 

espaço e no tempo. Os jogos, como futsal, handebol, queimado, alerta cor são exemplos 

utilizados nas práticas do professor de Educação Física Escolar com o objetivo de fornecer 

subsídios para uma vivência motora relacionados ao receber, chutar, arremessar a bola (TANI, 

et. al., 1988; GALLAHUE e OZMUN, 2005; GALLAHUE, OZMUN e GOODWAY, 2013).  

A locomoção, ou habilidades de locomoção, consiste em um grupo de habilidades 

motoras fundamentais que permitem aos indivíduos deslocarem-se pelo espaço ou deslocar o 

corpo de uma extremidade a outra. De modo parecido ao que ocorre com as habilidades de 

manipulação, o desenvolvimento dessa competência é fundamental para o engajamento em 

atividades físicas significativas para a saúde e para a movimentação efetiva em vários 

esportes, jogos e danças. Correr, galopar, saltitar, skipping, saltar e corrida lateral são formas 

mais comuns das habilidades de locomoção (TANI et. al., 1988; GALLAHUE, OZMUN e 

GOODWAY, 2013). Também, ao desenvolver as habilidades de locomoção, a criança pode 

ser capaz de utilizar a gama de movimentos apreendidos ao longo de sua vivência motora, 

para alcançar seu objetivo, variar de um tipo de movimento para outro, quando a situação 

assim o exigir e modificar cada movimento de acordo, com as condições do ambiente. 

Segundo Gallahue e Ozmun (2005), a estabilidade é o aspecto mais fundamental do 

aprendizado de movimentar-se, pois ela estabelece e mantém a relação entre o corpo e a força 

da gravidade para alcançar uma postura ereta quando sentado e de pé. O estabelecimento do 

controle sobre a musculatura, em oposição à gravidade é um processo que percorre uma 

sequência previsível em todas as crianças. 

Para que um indivíduo tenha uma estabilidade adequada, é necessária a habilidade de 

perceber determinada mudança na relação entre as partes do corpo que altera seu equilíbrio. 

Exercícios que desafiam a criança a se equilibrar em uma trave, após um salto vertical ou 
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horizontal, em que ela consiga manter sua postura em pé, atividades com o apoio no chão com 

apenas um pé possibilitam o desenvolvimento da estabilidade corporal (GALLAHUE e 

OZMUN, 2005).   

A Educação Física Escolar pode contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento 

psicomotor da criança vislumbrando todos os componentes que compõem seus aspectos. Com 

isso, uma aula que privilegia a ampla variedade de atividades corporais proporciona a criança 

contato com o meio em que vive, troca de experiências com os demais colegas, com o 

professor, com diversos materiais, em que, ao longo do tempo, com o seu aparato biológico e 

maturacional, essas novas experiências vão se transformando internamente, sendo 

concretizadas e dando possibilidades ou favorecendo o surgimento de novas aprendizagens. 

Na perspectiva da psicomotricidade, podemos perceber esta preocupação, pois 

Educação Física Escolar, nesta perspectiva tem como objetivo o desenvolvimento da criança 

atrelada ao ato de aprender, aos processos afetivos, cognitivos, motores e sociais, ou seja, 

buscando garantir a formação integral do aluno (LE BOULCH, 1983; FONSECA, 2004). 

Nesse caso, o ato motor não seria um processo isolado, mas só teria significado se estivesse 

em relação com as funções mentais e sociais e também, com isso, os movimentos produzidos 

num certo nível podem e devem servir de base para outras aquisições mais elaboradas. Desse 

modo, por meio dos movimentos aprendidos, se atingiriam outros, mais difíceis, ou aquisições 

não-motoras (FREIRE, 1997; BRANDL, 2000; GALLAHUE, OZMUN e GOODWAY, 

2013). 

Neste contexto, o desenvolvimento do aspecto motor ganha foco, pois os movimentos 

realizados pela criança proporcionam experiências que vão se acumular para o resto de sua 

vida. Entretanto, o estudo do desenvolvimento motor nas crianças (GALLAHUE, OZMUN e 

GOODWAY, 2013), por volta do final da década de 20, era voltado para o produto do 

movimento, ou seja, não importava o como era o processo de desenvolvimento do movimento 

da criança, apenas o resultado final de sua ação. 

Inicialmente, Gesell, em 1929, já havia proposto que as mudanças que ocorriam no 

desenvolvimento motor eram provenientes da maturação (KAMM; THELEN; JENSEN, 

1990; THELEN, 2000), sendo definida como um processo de amadurecimento das funções de 

diferentes órgãos e sistemas (THELEN, 2000). Nessa perspectiva, a aquisição e o refinamento 

das habilidades motoras foram explicadas como decorrentes apenas de processos genéticos, 

excluindo os fatores ambientais e da tarefa, seja, a atividade a ser feita (COLL et. al., 2004).  
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A concepção de desenvolvimento motor e as explicações para a ocorrência da 

aquisição e refinamento das habilidades motoras sofreram grandes mudanças no final do 

século XX (CASTRO, 2008; FARIAS, 2011), passando a ser entendida como um processo 

dinâmico (BARELA, 2007). Nesta perspectiva, as mudanças no desenvolvimento motor são 

entendidas como sucessivos estados de estabilidade/instabilidade nas habilidades motoras, ou 

seja, passando por estágios ou etapas de desenvolvimento, progredindo de um estágio para o 

outro (BARELA, 2013), que quando visualizadas dentro de um contexto mais amplo, 

delineiam o curso desenvolvimental (CASTRO, 2008; FARIAS, 2011; BARELA, 2013), o 

qual é entendido como resultante da interação do ambiente, da tarefa e do indivíduo (fatores 

internos). 

Na perspectiva maturacional, os pesquisadores tinham por objetivos descrever as 

mudanças no comportamento de crianças e adolescentes associando o desenvolvimento motor 

às mudanças antropométricas e ênfase no produto, ou seja, considerar como referência o 

estado final de desenvolvimento, como por exemplo, os padrões maduros das habilidades 

motoras básicas, tais como: correr, saltar, arremessar, quicar, rebater ou padrões culturalmente 

caracterizados como de atletas de elite, ou seja, privilegiando o rendimento físico (TANI, 

2010). Em contrapartida, por volta de 1960, houve uma mudança na área do desenvolvimento 

motor passando de uma preocupação voltada ao produto para uma orientação voltada ao 

processo de desenvolvimento (THELEN, 2000). Neste sentido, a preocupação maior tem 

residido em compreender o que muda e quando muda na fase do desenvolvimento infantil 

(CONNOLLY, 2000). 

Nesta concepção de desenvolvimento motor voltada para o processo, o papel do 

professor de Educação Física Escolar é de propor a construção de situações que possibilitem o 

surgimento de novas habilidades motoras e o refinamento dos movimentos já aprendidos 

pelos alunos, bem como orientá-los de forma apropriada, com relação aos seus erros, pois por 

meio dos erros, o professor fornecerá um feedback das possíveis correções de forma 

qualitativa. 

Diante do exposto, pode-se observar que a perspectiva psicomotora e o estudo do 

desenvolvimento motor contribuem para o campo da Educação Física Escolar com trabalho 

da integração dos aspectos do desenvolvimento psicomotor.  Medina, Rosa e Marques (2006) 

explicam que a atividade motora contribui para o desenvolvimento integral da criança e que 

através da exploração do mundo motor, a criança desenvolve a consciência corporal, 
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percepção do espaço e tempo. Esses autores afirmam, também, que as habilidades motoras 

estão vinculadas integralmente ao desenvolvimento da percepção de corpo, espaço e tempo, e 

constituem componentes do domínio básico tanto para a aprendizagem motora quanto para as 

atividades de formação escolar. Também, nesse sentido, durante a infância, o trabalho com a 

psicomotricidade possibilita a criança aumentar tanto seu repertório motor como melhorar a 

prática da escrita, leitura, entre outros (NETO et al., 2010). 

O papel do professor de Educação Física Escolar é de oferecer um vasto leque de 

situações que possibilite a criança estruturar a noção corporal, isto é, conhecer as partes que 

compõem seu corpo, conscientemente e inconscientemente, as associações entre os dados das 

situações proposta e a experiência pessoal da criança.  

No período da infância, a amplitude de aquisições de habilidades motoras 

fundamentais apresenta-se de suma importância, pois as crianças que não se desenvolvem de 

forma adequada seus padrões de movimentos poderão no futuro, ter dificuldades de adquirir 

níveis aceitáveis de desenvolvimento (OLIVEIRA, OLIVEIRA e CATTUZZO, 2013). Além 

disso, os professores de Educação Física devem propiciar atividades com objetivos definidos 

e direcionados para o desenvolvimento global de seus alunos (TANI, 2010), pois quando 

essas atividades são oportunizadas na infância, o envolvimento posterior com esporte, 

contribui para o desenvolvimento integral da criança (RÉ, 2011).  

Contribuindo para este cenário, o professor de Educação Física Escolar, ao ampliar o 

repertório de atividades, com jogos e brincadeiras, proporciona um leque de diferentes 

aprendizagens relacionadas à aula de Educação Física, como por exemplo, o espaço da 

prática, os materiais a serem utilizados, o tempo de permanência nas atividades e o número de 

participantes. Também, com a inclusão de jogos de cunho cooperativo, competitivo e 

recreativo possibilita a interação entre as crianças, de forma que, ela possa vivenciar situações 

de sentimentos de alegria na vitória, tristeza na derrota, frustração no empate e situações que 

envolvam a cooperação entre os jogadores, respeito às regras do jogo e a exclusão da trapaça 

(FREIRE, 1997; DARIDO, 2005). 
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Capítulo 2 – O estudo das Representações Sociais no campo da Educação Física Escolar 
 

Perante as transformações apresentadas no campo da Educação Física Escolar, 

inicialmente, tendo como modelos de base o militarista e higienista, em seguida, o esportivista 

e recreacionista, que visavam apenas o desenvolvimento do físico em detrimento aos outros 

aspectos do desenvolvimento, a performance motora, a atividade livre por parte dos alunos, 

respectivamente, cabe uma questão: quais representações os professores de Educação Física 

Escolar possuem sobre o desenvolvimento psicomotor, na medida que, ao longo de sua 

recente história, foram apresentados novos modelos que contribuíram para uma reflexão sobre 

a importância do movimento para o desenvolvimento do aluno tanto no aspecto motor quanto 

no afetivo, cognitivo e social?  

Neste sentido, será utilizada como base a Teoria das Representações Sociais para 

compreender e analisar como os professores de Educação Física Escolar representam o 

desenvolvimento psicomotor na sua prática pedagógica. 

 

2.1. A Teoria das Representações Sociais 

 
As transformações, historicamente construídas, ao longo dos últimos anos, na 

Educação Física Escolar, produziram conhecimentos, crenças, opiniões, atitudes e valores que 

foram adquiridas e compartilhadas pelo professor de Educação Física, por meio das interações 

cotidianas entre os diversos grupos que o mesmo compõe.  

Nas interações cotidianas, os professores se deparam com situações, nas quais são 

obrigados a tomar posição, dar opiniões neste ou naquele assunto ou explicar um 

comportamento. Para compreender este emaranhado de informações que o ambiente nos 

proporciona, o professor é posto a filtrar todas as informações obtidas pelo meio, a construí-

las e a reconstruí-las internamente para que em um dado momento, possam ser utilizadas em 

sua prática pedagógica.  

Neste sentido, os professores de Educação Física reconstroem sua realidade, realidade 

essa construída socialmente, ou seja, devido às características individuais e compartilhadas 

pelo grupo de outros indivíduos que tenham as mesmas características (RATEAU et al, 2012). 

Considerando todos esses aspectos, foi criado por Serge Moscovici, 1961, a Teoria das 

Representações Sociais. 
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Elaborada por Serge Moscovici, a Teoria das Representações Sociais possibilita a 

compreensão das construções de significados a respeito da realidade, por meio da fala, do 

gesto, ela vai circundando, se cruzando e cristalizando continuamente no espaço cotidiano 

(MOSCOVICI, 2012). 

Diante do cenário que se apresentava a psicologia social, Moscovici tenta introduzir 

uma nova forma de conhecimento científico. Ele entende que não existe diferenciação do 

aspecto individual e social do ser humano, e também da dimensão perceptiva da dimensão 

intelectual do funcionamento coletivo. 

Moscovici (2012) considera que, nas representações sociais, não existe uma linha que 

divide o universo exterior e o do indivíduo (ou grupo), que o sujeito e o objeto não são 

totalmente heterogêneos em seu campo comum. O objeto está inserido num contexto ativo, 

movediço, pois é parcialmente concebido pela pessoa ou pela coletividade como 

prolongamento de seu comportamento e, para eles, só existe como função dos meios e dos 

métodos que permitem conhecê-lo. 

O autor ainda afirma que a representação social é a preparação para a ação, pois além 

guia para os comportamentos, mas também porque remodela e reconstitui internamente, os 

elementos que circulam no ambiente, no qual o comportamento deve acontecer. Ela 

possibilita dar significados ao comportamento, integrá-lo numa rede de relações na qual está 

ligada ao objeto, viabilizando, ao mesmo tempo, noções as teorias e o fundo de observações 

que tornam essas relações possíveis e eficazes. 

As representações sociais são entendidas como um fenômeno psicossocial que tem 

como finalidade designar uma modalidade específica de conhecimento, o do senso comum. 

Assim, Moscovici (2010) afirma que este conhecimento é constituído por crenças, 

informações, valores e atitudes compartilhados por um grupo a respeito de um dado objeto 

social. 

Jodelet (2001) define representação social como uma forma de conhecimento, 

socialmente elaborado e partilhado, que tem um objetivo prático e concorre para a 

estruturação de uma realidade comum a um conjunto social. Igualmente designado como 

“saber do senso comum” ou ainda “saber ingênuo”, “natural”, esta forma de conhecimento 

distingue-se, dentro outros, do conhecimento científico.  
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Para Abric (1998), a representação social é fruto do produto e do processo de uma 

atividade mental, através da qual, um indivíduo ou um grupo reconstitui a realidade com a 

qual ele se confronta e para a qual, ele atribui um significado específico.  

A representação social não é um simples reflexo da realidade, ela é uma organização 

significante. E esta significação possui dependência, ao mesmo tempo, de fatores 

contingentes, natureza e limites da situação, contexto imediato, o qual o indivíduo (ou grupo) 

está inserido, finalidade da situação e de fatores mais globais que ultrapassam a situação em si 

mesma, ou seja, contexto social e ideológico, lugar do indivíduo na organização social, 

histórica do indivíduo e do grupo, determinantes sociais, sistemas de valores (ABRIC, 1998).  

Segundo Vala (2004), uma representação é social no sentido em que é coletivamente 

produzida, sendo um produto das interações e dos fenômenos de comunicação no interior de 

um grupo social, refletindo a situação deste grupo, seus valores, crenças, opiniões e as suas 

relações com outros grupos. 

A representação funciona como um sistema de interpretação da realidade que rege as 

relações dos indivíduos com o seu meio físico e social, ela vai determinar seus 

comportamentos e suas práticas. A representação é um guia para ação, possibilita a criação de 

estratégias cognitivas, orienta as ações e as relações sociais (ABRIC, 1998; ROQUETTE, 

2003), bem como, dispõe de elementos que permitem categorizar as pessoas, definir estatutos 

e papéis, legitimar tomadas de posição e conduta (DESCHAMPS e MOLINER, 2009). 

As representações sociais, segundo Rateau et. al. (2012) possuem quatro 

características. A primeira característica diz respeito à organização, pois os elementos que 

configuram uma representação social não são uma coleção de elementos cognitivos soltos, 

sem significação, eles interagem entre si, produzindo uma gama de significados diante do 

objetivo apresentado. A segunda característica é a de ser compartilhada pelos membros de um 

grupo social específico, porém os consensos dos elementos de uma dada representação 

dependem, ao mesmo tempo, da homogeneidade do grupo e da posição de seus membros para 

com o objeto, de modo que a natureza consensual de uma representação é, geralmente, parcial 

e localizada para certos elementos deste último.  Do mesmo modo, Flament (2001) ressalta 

que uma representação social é um conjunto organizado de cognições relativas a um objeto 

compartilhado por membros de uma homogênea população em relação a esse objeto. 

A terceira característica deste conjunto reside no seu método de construção, é 

coletivamente produzido, por meio de um processo mais global de comunicação. As trocas 
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entre indivíduos e a exposição à comunicação de massa permitem os membros de um grupo 

partilhar os elementos que irão constituir uma representação social. Por fim, a quarta função 

de uma representação social se relaciona a seus propósitos, é útil socialmente. Representações 

são, acima de tudo, sistemas que permitem o entendimento e a interpretação do ambiente 

social. 

Alves-Mazzotti (2008) aponta que diariamente as pessoas são bombardeadas com 

inúmeras informações e, que com o surgimento de novos eventos no campo social, exigem 

que busquemos compreendê-los, aproximando-os daquilo que já conhecemos, usando 

palavras que fazem parte de nosso repertório. No dia-a-dia, nos deparamos com situações que 

devemos fazer julgamentos e tomar posições, como no caso das conversas diárias, em casa, no 

trabalho, com grupo de amigos, onde somos instalados a nos manifestar sobre eles procurando 

explicações. Para Braga e Campos (2016) falar de representações sociais implica 

necessariamente falar de comunicação, pois é no processo comunicacional que as 

representações sociais são geradas e expressas.  

Braga e Campos (2016) citando Moscovici, salientam que uma condiciona a outra, 

pois nós não podemos comunicar sem que compartilhemos determinadas representações e 

uma representação é compartilhada e entra na nossa herança social quando ela se torna um 

objeto de interesse e de comunicação. 

Neste sentido, baseado ao mesmo tempo no processo de objetivação de Moscovici e 

no trabalho de Asch a respeito de percepção social, Jean-Claude Abric e Claude Flament, em 

1976, propuseram a Teoria do Núcleo Central, que pôde ser formulada nos seguintes termos: 

a organização de uma representação social é um conjunto organizado e estruturado de 

informações, crenças, opiniões e atitudes. Ela constitui um sistema sócio-cognitivo particular, 

composto de dois subsistemas: um sistema central (ou núcleo central) constituindo-se em um 

ou mais elementos e um sistema periférico (ABRIC, 1998; 2003). O sistema central é 

determinante, de um lado, pela natureza do objeto representado, de outro, pelo tipo de 

relações que o grupo mantém com este objeto, e também, pelo sistema de valores e normas 

sociais que constituem o meio ambiente ideológico do momento e do grupo. Ele é composto 

por um ou de vários elementos que determinam o significado global da representação e que 

organizam as relações entre os outros elementos (DESCHAMPS e MOLINER, 2009). 
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De acordo com Abric, a idéia fundamental desta teoria é que, dentro do conjunto das 

cognições presentes dentro do campo de um objeto de representação, alguns elementos têm 

um papel diferente dos demais.  

O sistema central de uma representação assume duas funções fundamentais: uma 

função generadora e uma função organizadora. No primeiro caso, ela é o elemento através do 

qual se cria, ou se transforma, o significado dos outros elementos constitutivos da 

representação. É por meio dele que os outros elementos ganham um sentido, um valor. Já no 

segundo caso, é o sistema central que determina a natureza dos elos, unindo entre si os 

elementos da representação (ABRIC, 1988; DESCHAMPS e MOLINER, 2009). 

Abric (1988; 2003) destaca que em torno do núcleo central organizam-se os elementos 

periféricos.  Eles constituem o essencial do conteúdo da representação: seus componentes 

mais acessíveis, mais vivos e mais concretos. Esses elementos respondem por três funções 

primordiais: concretização, regulação e defesa.  

A função de concretização está diretamente ligada ao contexto e os elementos 

periféricos são resultados da ancoragem da representação da realidade; a função de regulação 

constitui elementos mais leves que os centrais, tendo uma função primordial na adaptação da 

representação às evoluções do contexto. Neste caso, as informações novas ou as 

transformações do meio podem ser integradas na periferia da representação. A função de 

defesa constitui como um sistema de defesa da representação, sendo chamada de pára-choque 

da representação. Neste sentido, a transformação de uma representação se opera, na maior 

parte dos casos, através da transformação de seus elementos periféricos (ABRIC,1998).  

Para Guimelli (2003), as representações sociais podem se modificar, mudar de estado, 

se transformar. Neste sentido, para que haja transformação nas representações sociais, 

somente, por meio de um evento de gravidade suficiente para afetar o sistema cognitivo de 

um grupo (o grupo deve considerar o evento como alarmante), onde seja suscetível de 

ameaçar sua organização atual a provocar a emergência de práticas novas. Deste modo, as 

representações sociais relativas ao objetivo considerado, posto ao grupo, são afetadas. 

Abric (1998) cita que os trabalhos de Flament, em 1994, constituem uma importante 

evolução na análise do papel deste sistema periférico. Flament acredita que, na realidade, os 

elementos periféricos são esquemas, organizados pelo núcleo central, que garantem de forma 

instantânea o funcionamento da representação como guia de leitura da situação cotidiana.  
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A importância destes esquemas no funcionamento da representação resulta de três 

características que Flament lhes atribui: são prescritores de comportamento e tomadas de 

posição do sujeito, permitem uma modulação personalizada das representações e das condutas 

a elas associadas e, também, tem a função de proteger o núcleo central.  

Como prescritores de comportamento e de tomadas de posição, apontam, de fato, o 

que é normal de se fazer ou de se dizer em uma dada situação, onde considera o significado e 

a finalidade desta mesma situação. Em seguida, eles permitem uma modulação personalizada 

das representações e das condutas a elas associadas, pois uma representação única, 

logicamente organizada em volta de um mesmo núcleo central pode dessa forma dar lugar a 

diferenças aparentes. Estas diferenças estão correspondentes à apropriação individual ou a 

contextos específicos, que serão interpretadas através de sistemas periféricos e, 

eventualmente, por meio de comportamentos relativamente diferentes. E por fim, os esquemas 

periféricos protegem o núcleo central, em caso de necessidade (GUIMELLI, 1993; ABRIC, 

1998).  

As representações sociais e seus dois componentes, o núcleo central e os elementos 

periféricos, funcionam exatamente como uma entidade, onde cada qual tem uma função 

específica e complementar da outra parte. Neste caso, suas organizações, assim como seus 

funcionamentos são regidos por um duplo sistema: um sistema central (ou núcleo central), 

ligado às condições históricas, sociológicas e ideológicas, associadas aos valores e normas, 

definindo os princípios fundamentais em torno dos quais se constituem as representações. O 

outro sistema (periférico) possui determinação mais individual e contextualizada associada às 

características individuais e ao contexto imediato e contingente, nos quais os indivíduos estão 

inseridos (ABRIC, 1992; 1998; 2003).  

Se as representações têm um núcleo, é porque elas são uma manifestação do 

pensamento social e, em todo pensamento social, certa quantidade de crenças, coletivamente 

produzidas e historicamente determinadas, não podem ser questionadas, posto que, elas são o 

fundamental dos modos de vida garantindo a identidade e a permanência de um grupo social. 

Ilustra que o essencial do núcleo central de uma representação social é exatamente constituído 

pelos valores associados ao objeto representado (ABRIC, 2003).  

Campos (2012) ressalta que, atualmente, para a teoria das representações sociais é 

plenamente aceita que uma representação seja um sistema cognitivo que incide da mesma 

forma sobre os sujeitos que o formam como sobre a situação social na qual ela se incorpora. 
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Este sistema age sobre os sujeitos por meio de relações de significado. Uma representação 

gera significado a uma dada situação social, e também, aos comportamentos e condutas 

observados.  

Neste ponto, Campos ressalta dois princípios que necessitam ser detalhados. O 

primeiro diz respeito a questão das representações sociais entendidas como um conjunto 

estruturado, organizado e que possui uma hierarquia. Neste aspecto, a representação é 

concebida com uma construção sócio-cognitiva, submetida à dupla lógica, cognitiva e social, 

sofrendo influência no âmbito discursivo e social. No segundo princípio, com relação a 

estrutura, a representação pode ser analisada por meio de métodos qualitativos, diante dos 

quais consegue-se colher, de forma mais exata, os elementos e suas relações. 

Com base na Teoria das Representações Sociais, seguindo a linha da abordagem 

estrutural, o presente estudo tem como objetivo compreender e analisar o conteúdo e a 

estrutura da representação social do desenvolvimento psicomotor elaborado por professores 

de Educação Física Escolar diante do cenário que se mostra ambíguo relacionado à prática 

deste professor que, em seu passado, sofreu influências de abordagens que priorizavam 

excessivamente o aspecto motor, sem a preocupação com o desenvolvimento integral do ser 

humano. 

 

2.2.  Estudos das Representações Sociais e Educação Física Escolar 
 

O presente estudo tem como relevância o conhecimento da estrutura das 

representações sociais que os professores de Educação Física Escolar tem a respeito de sua 

prática, pois desta forma, teremos indícios sobre o que esses professores pensam sobre a 

realidade da Educação Física praticada nas escolas. É também o conhecimento dos elementos 

da representação organizados em núcleo central e sistema periférico, pois estes últimos se 

relacionam mais intimamente com a prática imediata dos sujeitos. 

Diante disto, foi realizada uma revisão de literatura em artigos, dissertações e teses 

que tratam da prática pedagógica dos professores de Educação Física Escolar e suas 

representações. A partir disso, foi possível constatar, por um lado, que existe falta de 

conhecimento acerca das abordagens/concepções pedagógicas da Educação Física Escolar, 

desmerecimento por parte dos professores da fase inicial do desenvolvimento motor, por outro 

lado, as pesquisas mostram que os professores possuem entendimento sobre a importância do 

desenvolvimento psicomotor para o desenvolvimento do aluno, também foi possível constatar 
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que os professores representam a Educação Física Escolar pelos termos: desenvolvimento, 

esporte e ludicidade, enfatizando que, o desenvolvimento da criança é trabalhado por meio da 

prática esportiva, utilizando recursos lúdicos para o aprendizado dos alunos. 

A partir de sua pesquisa sobre a forma como os professores de Educação Física 

sistematizam seus conteúdos para o 1º e 2º ciclo do ensino fundamental na compreensão da 

construção deste saber em seus planejamentos, Kawashima (2009) teve como resultado, a 

sistematização por parte dos professores para as séries iniciais, com conteúdos diversificados 

e específicos para cada ciclo. Já com relação ao discurso dos professores envolvidos, percebe-

se que a abordagem psicomotora em suas aulas, esses professores possuem uma visão 

diferente do passado, onde o rendimento sobrepujava os aspectos cognitivos, social e motor. 

Em sua investigação, Camilo et. al. (2010) observaram que os professores de 

Educação Física conhecem a maioria das abordagens pedagógicas da Educação Física, sendo 

que a abordagem desenvolvimentista, a psicomotora, os jogos cooperativos e os parâmetros 

curriculares nacionais foram as mais citadas na pesquisa realizada. Neste sentido, ao citarem a 

abordagens da Educação Física, o professor tem conhecimento que estas abordagens têm 

como pressupostos o desenvolvimento integral da criança, proporcionando a ela subsídios 

para o seu desenvolvimento como um todo. 

Em contrapartida ao exposto, Watanabe e Bim (2012), Maldonado, Hypolitto e 

Limongelli (2008) identificaram em seus estudos que os professores de Educação Física 

apresentam pouco conhecimento sobre as abordagens pedagógicas da Educação Física, o que 

demonstra certa fragilidade no preparo e execução em suas aulas.  

Costa e Nascimento (2006), em seu estudo, se propuseram verificar os conteúdos e as 

abordagens pedagógicas utilizadas no ensino fundamental, bem como identificar as principais 

características da prática pedagógica dos professores e sua relação com diferentes propostas 

curriculares de formação inicial. Os resultados encontrados em relação às abordagens 

pedagógicas utilizadas pelos professores parecem demonstrar ainda certa inconsistência 

metodológica, e ainda, as descrições dos procedimentos metodológicos não permitiram 

identificar nenhuma abordagem pedagógica, quer de forma isolada, quer de forma conjunta. 

Os conteúdos utilizados pela maioria dos professores referem-se aos jogos, os esportes 

institucionalizados e os esportes alternativos.  

Na investigação de Fortes et. al. (2012), o objetivo do estudo foi de descrever os 

conteúdos e ações dos professores no contexto da Educação Física Escolar realizavam em 
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suas aulas. Como resultados, os autores obtiveram os esportes coletivos como conteúdos mais 

frequentes, ação dos professores foi caracterizada como “outras tarefas”, ou seja, quando o 

professor realizava atividades não relacionadas com a turma que estava sob sua 

responsabilidade, como, por exemplo: ler jornal, ficar de costas para turma quando saía do 

ambiente de aula, atender ao telefone e conversar com outras pessoas que não os estudantes 

de sua turma. A participação dos professores no contexto das aulas foi baixa e caracterizou-se 

pela demasiada utilização do “jogo livre”, isto é, espaço de tempo que era destinado a jogos e 

atividades em que não havia instrução do professor e era facultativa a participação dos 

estudantes. Tal situação precisa ser repensada, sob pena de os próprios profissionais da área 

estarem reforçando um quadro de incertezas quanto à contribuição e à importância da 

Educação Física na escola. Também, no estudo realizado por Hino, Reis e Anez (2007), 

utilizando-se do mesmo instrumento para observação nas aulas de Educação Física, 

identificaram que os professores de Educação utilizavam em suas aulas, os jogos livres, sem a 

devida mediação.  

Cotrim et. al. (2011) apontam que a falta de oportunidade de prática sistematizada e 

estruturada com objetivos e conteúdos a proporcionar experiência motora diversificada nas 

aulas de Educação Física Escolar tem sido indicado como possíveis razões para que as 

crianças não alcancem níveis adequados de desenvolvimento motor. Em sua pesquisa, 

Pansera, Paula e Valentini (2008) observam que existem espaços inadequados para a prática 

de atividade física, pouca orientação e qualificação dos professores de Educação Física 

Escolar. Também, por muitas vezes contribuindo para este quadro deficiente, no contexto 

escolar, percebe-se a ênfase dada às práticas pedagógicas que incluem maior tempo para as 

atividades intelectuais. 

Na visão de Farias (2011), as aulas de Educação Física, no ensino fundamental, 

constituem possibilidades ímpares e quando bem estruturada, possibilitam melhores 

condições para o desenvolvimento psicomotor da criança. Também, Farias crítica à forma 

com que os professores de Educação Física preparam suas aulas a partir de seus 

conhecimentos sobre determinado conteúdos, sem levar em consideração o conhecimento 

prévio do aluno e a avaliação adequada do seu nível de desenvolvimento motor. O professor 

ao iniciar o ano letivo com seus alunos, deve dispor dos parâmetros claros tanto na execução 

de suas aulas como na avaliação do aluno, para que o mesmo possa desenvolver-se 

plenamente. 
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De acordo com Tani (2010; 2012), no ensino dos esportes para a criança, existe uma 

tendência muito forte em saltar diretamente das habilidades básicas para as específicas, ou 

seja, o professor não prioriza o ensino de atividades, como jogo, brincadeiras que, por meio 

delas, o aluno desenvolve a percepção corporal enquanto pratica a atividade. Nestas 

atividades, a criança desenvolve coordenação motora, melhora a estruturação espaço-

temporal, equilíbrio, domínio da lateralidade propiciando o aprimoramento de outras 

habilidades. Esse autor frisa a importância da combinação de habilidades básicas (andar, 

correr, saltar, pegar, etc) não apenas para aquisição de habilidades motoras do esporte, mas 

para todas as habilidades específicas presentes nas diversas atividades desenvolvidas pelo ser 

humano ao longo da vida, como por exemplo, do cotidiano, do trabalho, do lazer e assim por 

diante.  

Nos estudos realizados por Costa e Nascimento (2006), Hino, Reis e Anez (2007), 

Maldonado, Hypolitto e Limongelli (2008), Pansera, Paula e Valentini (2008), Cotrim et. al. 

(2011), Farias (2011), Fortes et. al. (2012), Tani (2010; 2012) e Watanabe e Bim (2012), 

podemos observar alguns aspectos na prática pedagógica do professor de Educação Física 

Escolar, entre eles: falta de consistência teórica e mediação nas aulas, a utilização dos 

conteúdos, de acordo com os seus próprios conhecimentos, o uso exacerbado do esporte, 

como conteúdo a ser ministrado e a pouca diversificação de atividades propostas aos alunos. 

Diante desse cenário, verifica-se uma carência teórica por parte do professor de Educação 

Física Escolar, o que dificulta o oferecimento de subsídios aos seus alunos, no que tange os 

aspectos do desenvolvimento psicomotor, isto é, nos aspectos afetivo, cognitivo, motor e 

social.  

Os estudos apresentados anteriormente fazem alusão às práticas pedagógicas exercidas 

pelos professores no contexto escolar. Neste sentido, é importante salientar que, o estudo das 

práticas sociais, por meio da Teoria das Representações Sociais, nos possibilita uma visão das 

situações sociais reais, apresentando como referência a conduta, a ação e o agir dos grupos.  

Deste modo, tanto as práticas sociais quanto às representações participam do mesmo 

movimento, ora as práticas determinam as representações ora as representações determinam 

as práticas (CAMPOS, 2003).  

Tendo como suporte a Teoria das Representações Sociais, Barbosa (2001), em seu 

estudo, objetivou investigar, por meio da análise do discurso, qual o papel da Educação Física 

Escolar no 2º grau, segundo professores de Educação Física e seus alunos. Como resultados, 
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foi possível observar que tanto os professores quanto os alunos acreditam que o esporte seria 

o principal elemento norteador das aulas de Educação Física, salientando que, a Educação 

Física Escolar seria a disciplina com o objetivo de formação esportiva. Outro dado constatado 

na pesquisa foi a presença do elemento lazer, onde, nas justificativas dos participantes, as 

aulas de Educação Física consistiriam em um momento para recreação, de diversão e não 

entendida como uma disciplina que visa à formação integral do aluno. 

Sá (2006) realizou um estudo com o objetivo de identificar as representações sociais 

que norteiam as práticas pedagógicas dos professores de Educação Física. Neste estudo, 

foram entrevistados professores de Educação Física, coordenadores e demais professores da 

escola pesquisada. Sá concluiu, em sua pesquisa, que as práticas pedagógicas de professores 

de Educação Física estão atreladas nas abordagens pedagógicas: militarista, desportivista, 

psicomotora, construtivista-interacionista, desenvolvimentista e crítico-superadora, e que os 

demais sujeitos entrevistados apóiam-se em conceitos da Educação Física como: esporte, 

lazer, ginástica, promoção de saúde e bem-estar físico. 

Pereira (2008), por sua vez, pesquisou as representações sociais de Educação Física no 

ensino noturno elaborada por professores de Educação Física e alunos. Para a coleta de dados 

foram utilizada entrevistas semi-estruturadas, onde foram aplicadas com base no seguinte 

critério: os que não têm a prática de Educação Física no ensino noturno e os que têm. O autor 

concluiu que, os alunos se referem à Educação Física com uma prática principalmente 

esportiva, servindo nos aspectos de recreação e saúde. Os discursos dos alunos foram 

pautados na metáfora remédio como representação da Educação Física e depósito de energia, 

como representação de corpo. Eles acreditam que para os mais velhos, o mais importante é o 

saber oriundo dos conhecimentos teóricos da Educação Física e, para os mais novos, a 

Educação Física carrega símbolos de prestígio como: corpo bonito, ascensão pelo esporte, 

força, poder, por isso sua prática é legitimada por este grupo. Já para o grupo dos professores, 

a representação social de Educação Física se condensa na metáfora resgate. A Educação 

Física é uma disciplina que serve para resgatar alguma coisa, seja a saúde, a cidadania, o 

lazer.  

Neste sentido, a Educação Física é vista apenas como uma forma de gastar energia, 

por meio da prática corporal, o que reforça a ideia da prática física sem refletir sobre a 

importância do exercício físico para o desenvolvimento do ser humano.  
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Cunha (2009) pôde concluir em sua pesquisa que as representações sociais elaboradas 

pelos professores de Educação Física estavam vinculadas à concepção higienista, segundo o 

qual a Educação Física tinha um conceito fortemente ligado à saúde. Seu argumento foi 

estruturado com bases no modelo adotado na formação destes professores que, segundo a 

autora, privilegiam em seus currículos as disciplinas da área médica em detrimento das 

demais. Cunha ainda conclui que a avaliação nas aulas de Educação Física é identificada por 

seus professores como forma de selecionar talentos esportivos e de determinar padrões de 

comportamento. 

Retondar (2009) em sua pesquisa objetivou identificar as representações sociais do ato 

pedagógico dos professores de Educação Física que atuam no ensino fundamental no 

Município do Rio de Janeiro. Como resultado, o autor identificou que os professores em sua 

expressiva maioria justificam sua prática pedagógica apontando a psicomotricidade como um 

dos fundamentos que dá suporte para se pensar no dimensionamento do nível de 

complexidade do ensino considerando as diferenças faixa etária. Nesta pesquisa, podemos 

observar que os professores de Educação Física utilizam em sua prática modelos diferentes 

utilizados em décadas atrás, os quais eram ligados ao militarismo, higienismo, médico e 

esportivo.  

Vasconcelos e Campos (2016), por sua vez, objetivaram identificar as representações 

sociais da Educação Física Escolar por professores de Educação Física, no intuito de conhecer 

e identificar sua estrutura e organização.  Os autores utilizaram como método um questionário 

de Representações Sociais em professores de escolas públicas e privadas. Os dados dos 

questionários foram tratados seguindo a linha da abordagem estrutural. Os resultados mostram 

que, os professores de Educação Física Escolar caracterizam suas aulas pelo trabalho corporal 

por meio do movimento, do esporte e da ludicidade objetivando alcançar o desenvolvimento 

global do aluno. Os elementos apresentados em questão, segundo os professores entrevistados 

contribuem para o aprimoramento dos aspectos do desenvolvimento psicomotor, ou seja, os 

aspectos afetivo, cognitivo, motor e social. Também, pode ser observado no discurso dos 

professores de Educação Física Escolar que, ao se referirem ao “desenvolvimento”, por um 

lado, atribuem a eles um enfoque na dimensão motora, relacionando o desenvolvimento às 

habilidades motoras e às capacidades físicas. Esses dados sugerem que os professores se 

utilizam da abordagem desenvolvimentista para estruturarem suas aulas. Por outro lado, o 

termo “desenvolvimento” ganha outro viés quando referido ao equilíbrio, lateralidade, 



 
 

68 
 

 

coordenação motora, esquema corporal relacionando mais com a abordagem psicomotora. 

Diante dos resultados alcançados, os autores concluíram que a Educação Física Escolar é 

organizada a partir da abordagem desenvolvimentista, que estabelece uma situação de apoio a 

esta prática, interligando os elementos que permeiam o campo conceitual das abordagens 

esportivistas e psicomotora. 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. Os professores ainda 

argumentam que o esporte está a serviço do desenvolvimento do aluno.  

Pela análise das falas dos professores de Educação Física Escolar, Vasconcellos e 

Campos (2016) observam que, os professores apresentam uma ideia um pouco genérica do 

desenvolvimento, o que indica inconsistência teórica na formação e, consequentemente, na 

prática dos docentes pesquisados.  

Diante dos estudos apresentados sobre Educação Física Escolar e Representações 

Sociais pode-se observar que, por um lado, os professores, por vezes, sustentam sua prática 

pedagógica alicerçados em abordagens vinculadas ainda aos preceitos passados, tendo o 

desenvolvimento físico, como principal meio de suas aulas. Por outro lado, com a inserção 

das novas abordagens pós anos 80, no campo da Educação Física Escolar, também pôde ser 

vislumbrado, nos discursos dos professores, práticas que se referem ao desenvolvimento 

integral do aluno, através de práticas diversas, constituindo assim, uma nova forma de se 

pensar e ver a Educação Física em sua prática escolar.  

 

 

 

 

 

Capítulo 3 – Estudo Empírico de Representações Sociais do Desenvolvimento Infantil 
em professores de Educação Física Escolar  
 

O presente estudo tem como objetivo compreender e analisar o conteúdo e a estrutura 

das representações sociais do desenvolvimento psicomotor elaborado por professores de 

Educação Física Escolar em sua prática pedagógica, tendo como base, a Teoria das 

Representações Sociais. 
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Como metodologia, foi utilizada a aplicação de um questionário contendo os seguintes 

objetivos: identificar e conhecer as representações sociais do desenvolvimento psicomotor 

elaborado por professores de Educação Física Escolar. Para tanto, aplicou-se à técnica de 

análise de evocações seguindo as orientações dos trabalhos de Vergès (1992), Sá (1996), 

Campos (1998) e Abric (2001). A questão do tipo evocação tem por finalidade introduzir uma 

palavra ou expressão indutora (objeto representado) ao sujeito, onde o mesmo deve fazer uma 

associação livre a partir dessa expressão. O tratamento dos dados coletados nas questões de 

livre evocação foi realizado por meio do software EVOC (Vergès, 1992, 1994; Flament, 

1981) que permite a identificação de hipóteses estruturais, ou seja, permite levantar hipóteses 

sobre quais elementos são centrais e quais são periféricos. 

Complementando a questão anterior, os sujeitos devem, de acordo com as palavras ou 

expressões evocadas na questão precedente, selecionar, dentre as suas respostas, em ordem de 

importância, indo da mais importante para menos importante, quais seriam as duas mais 

importantes e justificá-las. Este método tem como objetivo complementar a questão de 

evocação possibilitando que os participantes justifiquem a sua escolha, aumentando as 

chances de análise das palavras ou expressões citadas enquanto sua frequência e ordem de 

aparecimento. 

A seguir, é apresentado aos sujeitos, três imagens de atividades que normalmente são 

praticadas nas aulas de Educação Física Escolar, sendo elas: o jogo de futsal, o jogo queimado 

e aula de dança, onde o professor deverá marcar com um X, a resposta que mais 

correspondesse à sua opinião com relação à sua importância para a aula de Educação Física. 

Nesta etapa, utilizou-se a escala de avaliação do tipo Likert de 1 a 5, onde (1) não é 

importante, (2) pouco importante, (3) não tenho opinião formada, (4) geralmente importante e 

(5) muito importante. A escala de avaliação do tipo Likert é uma escala de atitude, que 

objetiva medir, através de valores numéricos às respostas dos sujeitos em relação a um 

determinado objeto social. 

Após essa etapa, pediu-se aos sujeitos que, de acordo com a imagem apresentada 

anteriormente, marcasse com um X, qual(is) aspecto(s) do desenvolvimento psicomotor  

estava(m) sendo mais focado(s). Foram apresentados dezoito itens do desenvolvimento 

psicomotor. O objetivo desta questão foi de saber, quais aspectos do desenvolvimento 

psicomotor, de acordo com o entendimento dos sujeitos, estão mais próximos de um 
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desenvolvimento voltado para um conhecimento corporal amplo ou mais próximo de um 

desenvolvimento fisiológico, voltado para o rendimento físico. 

Como última questão de estudo, o professor deve explicar como as atividades 

apresentadas anteriormente nas imagens (jogo de futsal, jogo de queimado e a aula de dança) 

contribuem para o desenvolvimento geral da criança, nos aspectos afetivo, cognitivo e social. 

A finalidade desta questão está no intuito de identificar no discurso dos professores de 

Educação Física Escolar, quais as contribuições destas atividades para o desenvolvimento 

global do aluno. 

 
4.1. Método 
 

4.1.1. Sujeitos 
 

O grupo pesquisado foi composto por 103 professores de Educação Física, da Baixada 

Fluminense, com no mínimo de três anos de experiência no magistério, atuantes em escolas 

públicas e privadas, em turmas de segundo segmentos do ensino fundamental II. No quadro 1 

serão apresentadas as respostas dos  professores de Educação Física Escolar com relação ao 

tipo de instituição, à qual leciona: 

 
Quadro 1. Apresentação do perfil dos professores de Educação Física Escolar em 
relação ao tipo de instituição que trabalha.  

Perfil dos professores de Educação Física 
Escolar em relação ao tipo de instituição que 
trabalha 

Número de 
sujeitos 

Percentual de 
indivíduos 
 

Escola pública 75 72,81 % 
Escola privada 24 23,30 % 
Escola pública e privada 3 2,91 % 

Não informaram a instituição que trabalha 1 0,97 % 

Total 103 100,00 % 

 

Pôde se observar que, dos 103 professores pesquisados, a maior parte do são atuantes 

em escolas públicas, com 75 sujeitos (72,82%), seguido de 24 professores atuantes em escolas 

privadas, o que equivale a 23,30%. Os professores que trabalham tanto em escola pública 

quanto privada são 3 (2,91%)  e apenas 1 professor não informou a instituição à qual trabalha.  

Estudamos o Ensino Fundamental II por entender que os aspectos psicomotores da 

criança, nesta fase, estão em transição, ou seja, os aspectos motor, cognitivo, afetivo e social 
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estão evoluindo para estruturas mais complexas do desenvolvimento humano (GALLAHUE, 

2013). 

Do total de 103 professores de Educação Física Escolar que responderam o 

questionário 57 participantes são do sexo masculino e 46 são do sexo feminino. A média das 

idades dos sujeitos ficou em torno de 37,98% e a média do tempo de magistério em 12,25%. 

Pode ser inferido do resultado apresentado, em relação ao tempo de magistério, que os 

professores possuem relativamente experiência no trabalho pedagógico referente à aplicação 

da disciplina na escola. 

 

4.2. Instrumentos e Procedimentos 
 

De acordo com o objetivo proposto nesta pesquisa, foi utilizada para coleta de dados a 

abordagem estrutural, que possibilitará identificar a estrutura e a conhecer a organização das 

Representações Sociais do desenvolvimento psicomotor elaborada por professores de 

Educação Física Escolar sob sua prática pedagógica. 

De acordo com Abric (2000), a abordagem estrutural nos proporciona uma visão do 

mundo social, onde os indivíduos (ou grupos) estão inseridos, interagindo, trocando e 

adquirindo informações, reelaborando-as e transformando-as em novas representações.  

Para Abric (2001), a representação social e seus componentes: o núcleo central e o 

sistema periférico possuem um papel específico e complementar um do outro, tanto a sua 

organização como seu funcionamento é regido por um duplo sistema. 

O núcleo central determina o significado, a organização interna e a estabilidade da 

representação, resistindo à mudança, visto que toda modificação do núcleo central provoca 

uma transformação completa da representação. Segundo Abric (2003), a identificação do 

conteúdo da representação não seria suficiente para se conhecê-la e defini-la, mas sim, sua 

organização.  

Abric (2003) nos esclarece que, se as representações têm um núcleo, é porque elas são 

uma expressão do pensamento social; e, em todo pensamento social, uma certa quantidade de 

crenças, opiniões e atitudes, coletivamente produzidas e historicamente determinadas, 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. O autor ainda afirma que, compartilhar uma 

representação com outros sujeitos significa, então, compartilhar com eles os valores centrais 

associados ao objeto concernido. Não é fato de compartilhar o mesmo conteúdo que define a 
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homogeneidade do grupo em relação a um objeto de representação: é o fato de se referir aos 

mesmos valores centrais presentes no núcleo.  

O sistema periférico é bem menos limitante, sendo mais leve e flexível. É a parte mais 

acessível e mais viva da representação. Se o núcleo central constitui, de algum modo, a 

cabeça ou o cérebro da representação, o sistema periférico constitui o corpo e a carne. Seu 

papel é essencial e pode ser resumido em cinco funções: concretização, regulação, prescrição 

de comportamento, proteção do núcleo central e personalização (ABRIC, 2001). O sistema 

periférico está mais associado pela ação individualizada e pelas características destacadas do 

contexto imediato e contingente que o sujeito (ou sujeitos) está inserido (ABRIC, 1993; 

2001). 

Segundo Abric (2001), o estudo das representações sociais, orientada pela abordagem 

estrutural busca investigar: a identificação do conteúdo da representação, o estudo das 

relações entre seus elementos, sua importância e hierarquia e determinar o controle do núcleo 

central da representação. 

Com isso, utilizando como base a Teoria das Representações Sociais e, seguindo as 

orientações da abordagem estrutural, os elementos que constituem a representação, por meio 

da identificação do núcleo central e dos elementos periféricos dos professores de Educação 

Física Escolar, nos fornecerão indícios das representações que os mesmos têm acerca de suas 

práticas pedagógicas. 

Para a coleta de dados aplicou-se um questionário (Anexo I) aos professores de 

Educação Física, contendo o perfil de caracterização do participante: o sexo, a idade, 

instituição que trabalha (sendo ela, pública, privada ou em ambas) e o tempo de magistério.  

Em seguida, como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário de 

representações sociais (Anexo II) para identificar e conhecer as representações sociais do 

desenvolvimento psicomotor elaborado por professores de Educação Física Escolar, para 

tanto, aplicou-se à técnica de análise de evocações seguindo as orientações dos trabalhos de 

Vergès (1992), Sá (1996), Campos (1998) e Abric (2001). 

A questão do tipo evocação tem por finalidade introduzir uma palavra ou expressão 

indutora (objeto representado) ao sujeito, onde o mesmo deve fazer uma associação livre a 

partir dessa expressão. O participante deveria dar no mínimo três e no máximo oitos 

respostas. De acordo com Abric (2001), a técnica da análise de evocações proporcionará o 

levantamento do conteúdo, por um lado (informações e atitudes para usar os termos de 
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Moscovici), sua organização, ou seja, sua estrutura interna (o campo da representação para 

Moscovici), por outro lado. Não é, portanto unicamente o conteúdo em si mesmo, mas a 

organização desse conteúdo que deve ser pesquisada. Abric, ainda ressalta que essa 

organização repousa sobre uma hierarquia entre os elementos, designada de núcleo central. 

O levantamento dos conteúdos e da estrutura das representações dos sujeitos através 

do questionário de representação social 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 objetivo 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. 

O tratamento dos dados coletados nas questões de livre evocação foi realizado por 

meio do software EVOC (Vergès, 1992, 1994; Flament, 1981) que permite a identificação de 

hipóteses estruturais, ou seja, permite levantar hipóteses sobre quais elementos são centrais e 

quais são periféricos. Este programa oferece uma primeira visão exploratória da representação 

social a ser identificada. A relevância de uma palavra ou expressão é definida por meio do 

cruzamento entre a ordem e a frequência de aparecimento das mesmas. Uma palavra ou 

expressão com significativa “relevância” apresenta maior incidência de aparecimento nos 

primeiros lugares da ordem de evocação e com frequência significativamente elevada. Este 

cálculo é feito com a atribuição de pesos diferenciados de acordo com a ordem dada pelos 

sujeitos em suas respostas e divisão do somatório dos valores obtidos pela frequência total das 

evocações. Este procedimento permite a organização dos resultados em um “esquema” 

composto por quatro quadrantes. 

No quadro superior e à esquerda, localiza-se o que Abric (2003) chama atualmente de 

zona do núcleo central, ambiente de locação das evocações mais frequentes e que aparecem, 

em média, nas primeiras posições, um quadrante onde aparecem os supostos elementos 

centrais. O quadrante superior direito mostra sua primeira periferia, onde aparecem os 
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elementos que apresentam alta frequência, mas a uma ordem média de aparecimento 

considerada baixa; no quadrante inferior esquerdo, aparece a zona dos elementos 

contrastantes, relacionados à baixa frequência e a uma ordem média de aparecimento nas 

primeiras posições, o que pode ser indicativo de existência de um subgrupo ou pode ser 

composto de palavras associadas semanticamente a elementos da zona central. Finalmente, no 

quadrante inferior direito, aparece a segunda periferia, espaço constituído dos elementos 

caracteristicamente periféricos, ou seja, de baixa frequência e sempre evocados nas últimas 

posições (ABRIC, 2003). 

O tratamento dos dados coletados nas questões de livre evocação foi realizada por 

meio do software EVOC que permite a identificação de hipóteses estruturais, ou seja, permite 

levantar hipóteses sobre quais elementos são centrais e quais são periféricos (FLAMENT, 

1981; VERGÈS, 1992, 1994). Este método nos fornece resultados estatísticos em um quadro 

de quatro casas, distribuídas pela frequência e a ordem em que foram evocadas.  

Em seguida, pediu-se aos sujeitos que, de acordo com as palavras ou expressões 

evocadas na questão anterior, selecionassem, dentre as suas respostas, em ordem de 

importância, indo da mais importante para menos importante, quais seriam as duas mais 

importantes e justificá-las. Este método tem como objetivo complementar a questão de 

evocação possibilitando que os participantes justifiquem a sua escolha, aumentando as 

chances de análise por parte do pesquisador das palavras ou expressões citadas enquanto sua 

frequência e ordem de aparecimento. 

A seguir, foi apresentado aos sujeitos, três imagens de atividades que normalmente são 

praticadas nas aulas de Educação Física Escolar, sendo elas: o jogo de futsal, o jogo queimado 

e aula de dança, onde o professor deveria marcar com um X, a resposta que mais 

correspondesse à sua opinião com relação à sua importância para a aula de Educação Física.  

Nesta fase, utilizou-se a escala de avaliação do tipo Likert de 1 a 5, onde (1) não é 

importante, (2) pouco importante, (3) não tenho opinião formada, (4) geralmente importante e 

(5) muito importante. A escala de avaliação do tipo Likert é uma escala de atitude, que 

objetiva medir, através de valores numéricos às respostas dos sujeitos em relação a um 

determinado objeto social. A atitude é uma inferência sobre os processos psicológicos 

internos do indivíduo, diante de um objeto, sendo realizada por meio da observação dos seus 

comportamentos (LIMA, 2004). 
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Entretanto, antes da aplicação do questionário aos professores de Educação Física 

Escolar, aplicou-se um piloto em vinte e quatro estudantes de graduação em Educação Física 

do 6º, 7º e 8º período com cinco imagens de atividades que normalmente praticadas nas aulas 

de Educação Física, sendo elas: corrida, o jogo de futsal, pique pega, o jogo de queimado e a 

aula de dança. Após a análise, observou-se que a atividade corrida, o jogo de futsal e a 

brincadeira de pique pega apresentavam, como elemento principal, o ato de correr. Diante da 

observação, optou-se pelo jogo de futsal, pois entende-se que o mesmo contém os elementos 

presentes nas outras atividades e, por ser um jogo bem difundido na prática pedagógica do 

professor de Educação Física (DARIDO; RANGEL, 2005). 

Após essa etapa, pediu-se aos sujeitos que, de acordo com a imagem apresentada 

anteriormente, marcassem com um X, qual(is) aspecto(s) do desenvolvimento psicomotor  

estava(m) sendo mais focado(s). Foram apresentados dezoito itens do desenvolvimento 

psicomotor, entre eles: noção espacial, noção temporal, equilíbrio, agilidade, coordenação 

motora ampla, coordenação motora fina, lateralidade, noção de corpo, tônus 

muscular/tonicidade, ritmo, velocidade, força, resistência, flexibilidade, potência, locomoção, 

manipulação e estabilidade. O objetivo desta questão foi de saber, quais aspectos do 

desenvolvimento psicomotor, de acordo com o entendimento dos sujeitos, estão mais 

próximos de um desenvolvimento voltado para um conhecimento corporal amplo ou mais 

próximo de um desenvolvimento fisiológico, voltado para o rendimento físico. 

Também, na continuidade do questionário (Anexo II), o professor deveria explicar 

como as atividades apresentadas anteriormente nas imagens (jogo de futsal, jogo de queimado 

e a aula de dança) contribuem para o desenvolvimento geral da criança, nos aspectos afetivo, 

cognitivo e social. A finalidade desta questão está no intuito de identificar no discurso dos 

professores de Educação Física Escolar, quais as contribuições destas atividades para o 

desenvolvimento global do aluno.  

Para o procedimento de análise dos dados coletados de cada atividade (futsal, 

queimado e dança) e as três formas básicas do desenvolvimento (cognitivo, afetivo e social), 

utilizou-se o software de análise lexicográfica de dados textuais denominado ALCESTE 

(Analyse Lexicale par Contexte d’um Ensemble de Segment de Texte). Este programa de 

análises realiza a análise estatística a partir de um único arquivo de texto, que pode ser uma 

entrevista, um questionário, ou outro tipo de material textual, denominado unidade de 
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contexto inicial - UCI O conjunto de UCI forma um único arquivo a partir do qual se elabora 

a análise, todo questionário do estudo em questão foi definida como uma UCI. 

Para Ribeiro (2000), o ALCESTE reconhece as unidades de contexto iniciais UCI 

dividindo-as e classificando-as em unidades de contextos elementares - UCE, que são 

pequenos segmentos do texto, na maior parte das vezes, do tamanho de três linhas 

dimensionadas pelo programa, em que se respeita a ordem de aparição que elas têm no corpus 

semântico.  

No primeiro momento, a análise estatística consiste em uma classificação 

hierárquica descendente - CDH, que consiste em separar as UCES em várias classes do 

vocabulário que as compõem, de tal forma que seja obtido o maior valor possível numa prova 

de x2.   Em seguida o programa apresenta também as oposições entre as classes sob a forma de 

uma árvore (dendograma).  

Segundo Costa (2001) em um segundo momento, realiza-se uma análise fatorial 

de correspondência - AFC, a qual possibilita visualizar sob a forma de um plano fatorial, as 

oposições resultantes do CDH. Mediante essa análise torna-se possível uma projeção das 

palavras analisadas em um plano fatorial, que considera também as variáveis suplementares, 

no nosso caso específico, as formas do desenvolvimento e as modalidades de atividade foram 

tomadas como variáveis.  

Posterior a essa análise, a qual é realizada com todos os sujeitos, faz - se uma 

segunda etapa, utilizando-se o software ALCESTE e cada grupo de sujeitos (neste caso cada 

grupo de respostas) é analisado separadamente, com o intuito de identificar as características, 

as possíveis diferenças e a forma como os sujeitos pertencentes a cada grupo organizam 

internamente as representações sociais do desenvolvimento psicomotor.  

A análise dos dados foi constituída de apenas um nível. Foi analisado o 

conhecimento do campo comum das representações sociais do desenvolvimento, em relação 

com as atividades aplicadas pelos professores de Educação Física Escolar.  

 

5. Resultados 
 

5.1. Questionário de Representação Social 

 

De acordo com esta orientação, foi aplicado um questionário (Anexo II) composto por 

questões específicas baseado em concepções encontradas nos trabalhos de (CAMPOS, 1998; 



 
 

77 
 

 

VERGÈS, 1992, 1994, 1995; SÁ, 1996) iniciou-se com uma questão do tipo de evocação, que 

consiste em utilizar um processo de associação livre a partir de uma expressão indutora que 

designa o objeto representado, que no caso deste estudo foi, “DESENVOLVIMENTO 

PSICOMOTOR”, sendo aplicada a questão: “Quais são as palavras ou expressões que vêm 

espontaneamente à sua cabeça quando você escuta a expressão: “DESENVOLVIMENTO 

PSICOMOTOR”.  

Serão apresentados na tabela 1, os resultados divididos por quadrantes de distribuição 

das evocações dos professores com relação ao termo indutor “DESENVOLVIMENTO 

PSICOMOTOR”, após a análise dos dados com o auxílio do Programa EVOC. 

 

Tabela 1. Quadrantes de distribuição das evocações dos professores com relação 

ao termo indutor “desenvolvimento psicomotor”, após a análise dos dados com o 

auxílio do Programa EVOC.  

Frequência Ordem média de evocações 
 Inferior a 3,1 Superior a 3,1 
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65. Coordenação (2,646) 
38. Movimento (2,474) 
33. Lateralidade (2,545) 
32. Cognitivo (2,969) 
19. Noção de Corpo (2,842) 

28. Equilíbrio (3,571) 

 
 

<17 
 

15. Atividades (2,933) 
13. Afeto (3,000) 
13. Capacidades (2,692) 
11. Desenvolvimento (1,818) 
11. Noção de espacial (2,818) 
9. Aprendizagem (2,889) 
8. Motor (2,000) 
6. Corpo (2,000) 
6. Habilidades (2,833) 

14. Agilidade (3,929) 
10. Social (4,500) 
7. Noção espaço 
temporal (3,854) 
7. Ritmo (3,857) 

 

Em uma primeira aproximação da identificação da estrutura e organização da 

Representação Social do “Desenvolvimento psicomotor”, temos a seguinte configuração: no 

quadrante superior esquerdo estão localizados os elementos considerados como constituintes 

do que seria um possível núcleo central da representação elaborada pelos professores de 

Educação Física Escolar: “coordenação”, “movimento”, “lateralidade”, “cognitivo” e “noção 

de corpo”, o que indica uma representação cujo núcleo central possivelmente está organizado 

em torno destes elementos. A “coordenação” é termo com maior ocorrência dentre todas as 

palavras evocadas pelos professores de Educação Física, sendo que dos 103 indivíduos que 
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participaram da pesquisa 65 destes citaram esta como palavra que é lembrada quando se 

refere o desenvolvimento psicomotor, o que parece indicar a “coordenação” como 

estruturante do desenvolvimento psicomotor. “Movimento”, “lateralidade”, “cognitivo” e 

“noção de corpo” foram as palavras de segunda, terceira, quarta e quinta maior ocorrência e 

em uma ordem média de aparecimento nas primeiras posições, portanto podem ser 

consideradas como uma forte evocação. A presença destes elementos aponta uma associação 

do desenvolvimento psicomotor aos elementos relacionados à coordenação dos movimentos 

como meio de conhecimento e controle corporal. 

Na primeira periferia, presente no segundo quadrante está à palavra “equilíbrio”. 

Segundo Abric (2001), os elementos presentes neste quadrante estão próximos do núcleo 

central, por apresentar maior média de evocação, neste caso, pode se dizer que, eles são 

relevantes para a organização e estruturação do núcleo central. O “equilíbrio” está relacionado 

ao desenvolvimento da estabilidade corporal, autonomia funcional e independência motora. 

No quadrante inferior esquerdo as palavras e expressões que se sobressaem são 

“atividade”, “afeto”, ”capacidades”, ”desenvolvimento”, “noção espacial”, “aprendizagem”, 

“motor”, “corpo” e “habilidades” 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. Os elementos que revelados neste 

quadrante apresentam uma forte relação com os elementos do núcleo central. Os elementos 

apresentados sugerem que os professores de Educação Física Escolar entendem que a 

aprendizagem das atividades realizadas nas aulas de Educação Física possui ligação com o 

desenvolvimento afetivo, das capacidades físicas e da noção de espaço. 

Os elementos mais frequentes que estão apresentados no quadrante inferior direito são: 

“agilidade”, “social”, “noção temporal” e “ritmo”, entretanto com ordem média de 

aparecimento alta, não sendo assim, nas primeiras posições. Os elementos apresentados neste 

quadrante se constituem em torno do núcleo central de maneira mais ajustável e próximo a 

uma mudança da prática. 

Os resultados dos elementos mais evocados: “coordenação”, “movimento” e 

“lateralidade” como constituintes do que seria um possível núcleo central da representação 

social do desenvolvimento psicomotor apontam uma associação da prática pedagógica do 

professor de Educação Física Escolar ligada à utilização dos movimentos para o 

desenvolvimento da coordenação motora ampla e fina, auxiliando na estruturação da noção 
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corporal, ou seja, conhecendo as partes que compõem seu corpo, e também, no intuito de 

contribuir para outras aprendizagens, como a escrita. 

 

5.2. Análise da seleção das palavras principais 

Posteriormente à análise dos resultados da etapa anterior, foi pedido ao professor nessa 

questão, que selecionasse (dentre as suas respostas), em ordem de importância, quais são as 

duas mais importantes e justificá-las. De acordo com os objetivos propostos pelo presente 

estudo, esta questão nos proporcionará uma compreensão e análise das palavras ou expressões 

que os professores de Educação Física Escolar consideram importantes na estruturação da sua 

prática pedagógica. Na tabela 2 serão apresentados os resultados da seleção de palavras mais 

frequentes. 

 

Tabela 2. Resultado da seleção de palavras mais frequentes 

Palavra ou expressão mais frequente Frequência de seleção 
Coordenação 
Movimento 
Noção de Corpo 
Cognitivo 
Equilíbrio 
Lateralidade 
Desenvolvimento 
Motor 
Noção Espacial 

31 
20 
12 
10 
8 
7 
6 
6 
6 

 

Podemos observar na tabela acima, que as palavras ou termos mais frequentes são: 

“coordenação”, “movimento” e “noção de corpo”. Estes elementos indicam que a aula de 

Educação Física Escolar está norteada pela prática de movimentos corporais, que por meio 

deles, a coordenação corporal pode ser desenvolvida e aprimorada, e também, esta última 

possui ligação com o desenvolvimento da noção de corpo.  

A “coordenação” é relacionada pelos professores de Educação Física Escolar como 

um elemento que contribui na percepção e no desenvolvimento da noção de corpo, fazendo 

uso do movimento como instrumento na evolução do controle corporal, bem como, 

proporcionando ao aluno subsídios para realização de tarefas diárias. Também, foi 

evidenciado pelos participantes da pesquisa que, a ausência de se trabalhar a “coordenação” 
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nas aulas de Educação Física comprometem os aspectos motor e cognitivo do aluno, afetando 

seu desenvolvimento ao longo dos anos. Os professores salientam que a coordenação: 

 

“[...] é essencial para o indivíduo realizar qualquer movimento”. 

“[...] é utilizada diariamente para realizar as tarefas, como correr, saltar, andar, pular”. 

“[...] é solicitada em grande parte dos movimentos diários da criança e deve ser aprimorada 

para uma maior eficiência”. 

“[...] facilita o controle dos movimentos e integração entre mente e corpo. 

“[...] é fundamental para o crescimento do indivíduo, de forma sadia, independente e 

autônoma. 

“[...] ao ser trabalhada, a aprendizagem e o desenvolvimento deste 1º conteúdo são 

importantes e relevantes para a percepção e constituição da noção de corpo. 

 “[...] quando a criança não tem a coordenação motora estimulada ou por algum motivo 

físico ou mental tem dificuldade motora. O aspecto psicomotor fica comprometido” 

.“[...] falhas na coordenação motora podem ocasionar deficiências de movimento e 

alterações no comportamento ao longo da vida. 

 

Apresentado entre as palavras mais frequente, segundo os professores pesquisados, o 

“movimento” é justificado da seguinte forma: 

 
“[...] a motricidade está relacionada ao movimento do corpo, e em como um indivíduo 

associa um determinado movimento com o que está em seu meio. O movimento faz parte do 

desenvolvimento psicomotor através da comunicação. Através dos movimentos, desde os 

primeiros dias de vida, os movimentos rudimentares até chegar ao domínio dos movimentos 

do corpo todo”. 

“[...] a locomoção principalmente nos primeiros anos de vida é essencial para o 

desenvolvimento motor”. 

“[...] é por meio do movimento que o bebê tem um aumento de suas funções motoras de 

forma progressiva e também mais complexa”. 

“[...] o movimento é a base, pois por meio dele serão formadas novas sinapses e informações 

para novos movimentos (mais complexos)”. 

“[...] o movimento é uma das habilidades que estão inseridas no desenvolvimento psicomotor 

através dele conseguimos nos desenvolver, comunicar e expressar”. 
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“[...] precisamos dos movimentos para as atividades do dia a dia, e com o passar do tempo a 

precisão para a realização dessas atividades”. 

“[...] sem estímulo para o movimento, a criança não dá início a construção do seu ser”.  

“[...] utilizar os recursos dos sentidos (visão, audição, olfato, paladar, tato) para explorar 

seu meio físico, amadurecer o sistema nervoso, desenvolver-se psicologicamente para passar 

de fase”. 

 

O “movimento” foi justificado pelos professores de Educação Física Escolar como 

meio de exploração e comunicação com o ambiente, o qual o sujeito está situado, ao passo 

que, o indivíduo que conhece seu corpo, consegue dominá-lo, tento facilidade na apreensão de 

novas formas de movimentos. Também, é citado que, com ao aumento do repertório motor 

desde os primeiros anos de vida, novas sinapses são constituídas, ou seja, as informações 

adquiridas externamente pelos órgãos dos sentidos e os da percepção fornecem ao aluno a 

construção de novas aprendizagens. 

Nos discursos dos professores, o termo “noção de corpo” foi muito frequente, 

atribuindo como justificativas: 

 
“[...] é o conhecimento corporal dos seus limites e do que é possível fazer (explorar)”. 

“[...] com a prática de exercício físico é possível conhecer o seu próprio corpo e suas 

limitações e qualidade”. 

“[...] com a prática de exercícios em grupo, nem todos têm as mesmas habilidades e 

conhecer como o outro se manifesta de corporal acaba sendo feita”. 

“[...] através do domínio de si e do próprio corpo, o indivíduo é capaz de solucionar 

qualquer questão relacionada ao autoconhecimento”. 

“[...] a consciência do corpo como um elemento indispensável para a comunicação da 

criança com o meio em que vive. Um bom desenvolvimento do esquema corporal pressupõe 

uma satisfatória percepção corporal e psicomotora”. 

“[...] ajuda a criança a ter uma percepção adequada de si mesma compreendendo suas 

habilidades e limitações reais e ao mesmo tempo auxiliá-la a se expressar com maior 

liberdade aperfeiçoando novas competências motoras”. 

“[...] falhas no autoconceito podem ocasionar dificuldades na execução de movimentos e na 

interação social e ocasionar transtornos psíquicos”. 
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Os professores fundamentam a utilização do termo “noção de corpo” relacionado ao 

conhecimento de seu corpo e do outro, seus limites e possibilidades de realizar tarefas por 

meio do movimento.  Os indivíduos apontam que, com o domínio de seu próprio corpo é 

possível a resolução de problemas tanto nos aspecto motor quanto nos aspectos afetivo, 

cognitivo e social. Podemos constatar no discurso dos professores de Educação Física Escolar 

uma forte ligação entre “coordenação”, “movimento” e “noção de corpo”, pois o movimento 

seria a base para o desenvolvimento da coordenação motora, contribuindo para o 

conhecimento e controle corporal. Assim, o movimento seria o meio que o aluno utilizaria 

para ampliar o conhecimento e a aprendizagem de novas formas de movimentos, ajustando 

seu corpo às demandas advindas da tarefa a ser realizada, bem como, desenvolver a 

autonomia na prática de atividade física com a noção de corpo adequadamente estruturada. 

 A palavra “cognitivo” é apontada pelos professores como um elemento presente no 

desenvolvimento do indivíduo, pois eles entendem que o sujeito é a combinação entre o corpo 

e a mente, de forma que, no trabalho corporal não é só desenvolvido o aspecto motor, mas 

também, o aspecto cognitivo. Os sujeitos pesquisados ainda indicam que, o ser humano, desde 

criança, ao perceber o ambiente ao seu redor, aprende e cria novas conexões cerebrais que 

futuramente irão evoluir para formas mais complexas de conhecimento e aprendizagem. 

Então, perante o contexto apresentado, as aulas de Educação Física seriam um importante 

meio de favorecer a expansão do leque de atividades a serem experimentadas pelos alunos. As 

justificativas que evidenciam o discurso adotado pelos professores para utilização da palavra 

“cognitivo” estão evidenciadas da seguinte forma: 

 

“[...] o sujeito é a combinação de corpo e mente. Essa mente deixará marcas no corpo, 

interferindo diretamente em seu desenvolvimento, constituindo assim um sujeito único”. 

“[...] pois, neste processo está envolvido não somente sua capacidade física mais também sua 

parte intelectual e social”. 

“[...] o desenvolvimento intelectual mostra realmente, onde o indivíduo está inserido. Sabe 

ser crítico, entende o que é certo ou errado”. 

“[...] é a forma que o cérebro da criança percebe, aprende, e cria sobre todo o movimento 

demonstrado a ela. 

“[...] porque está relacionada com o processo de aquisição de conhecimento. Envolve fatores 

diversos como o pensamento, a linguagem, a percepção, a memória, o raciocínio, etc”. 
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“[...] é através dos processos cognitivos que a criança vai desenvolver as suas habilidades”. 

“[...] é importante o trabalho da Educação Física na escola, porque ela vai além do 

movimento, ela auxilia o processo ensino-aprendizagem, levando ao aluno a vivenciar 

questões fora da sala de aula”. 

“[...] pois, com área cognitiva bem desenvolvida, o aluno consegue alcançar outros objetivos 

propostos”. 

 

O “equilíbrio” foi uma palavra selecionada como sendo importante para o 

desenvolvimento da criança, pois fica evidenciado no discurso dos professores que o trabalho 

do equilíbrio, nas aulas de Educação Física auxilia o desenvolvimento integral da criança, 

contribuindo para o sentimento de confiança e a segurança nas atividades que são propostas 

pelo professor, assim como, serve de base para o desenvolvimento de outros elementos do 

desenvolvimento psicomotor. As justificativas dos sujeitos pesquisados são apresentadas a 

seguir: 

 
“[...] é fato imprescindível para o desenvolvimento neuromotor das crianças então 

pequenas”. 

“[...] porque também ajuda no desenvolvimento global da criança, ela colabora com a 

autoconfiança da criança”. 

“[...] junto com a coordenação motora, o equilíbrio ou estabilidade ajuda a desenvolver os 

outros aspectos psicomotores, como a lateralidade, agilidade e outros”. 

“[...] pois, desta valência outras poderão ser melhor trabalhadas”. 

“[...] a criança sendo bem estimulada quanto ao equilíbrio, ela se sente confiante para 

brincar, correr, saltar etc”. 

“[...] dá ao indivíduo a capacidade de locomoção, de mudanças de posturas, gera qualidade 

de vida”. 

“[...] quando há equilíbrio, a criança se sente mais segura e confiante para realizar seus 

movimentos”. 

 

A “lateralidade” foi indicada pelos participantes da pesquisa, também como palavra 

principal, sendo justificada pelos professores da seguinte forma: 
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“[...] a lateralidade leva a criança a ter maior conhecimento do seu corpo, das suas 

possibilidades e da sua movimentação no espaço”. 

“[...] a lateralidade é essencial para o desenvolvimento do aluno em relação aos processos 

do domínio da linguagem escrita e verbal e sua relação com o próprio corpo”. 

“[...] muito importante para o desenvolvimento infantil, pois envolve a locomoção, escrita 

entre outros”. 

“[...] a lateralidade está relacionada ao desenvolvimento psicomotor, sendo assim, um 

aspecto relevante no desenvolvimento de várias outras aprendizagens”. 

“[...] trabalhar com qualidade ambos os dados. Do corpo, está relacionada ao aspecto 

psicomotor”. 

“[...] a lateralidade é de grande importância para o desenvolvimento psicomotor, pois a 

criança deve trabalhar diversas atividades para conhecer o próprio corpo”. 

“[...] descobrir e perceber a lateralidade, qual a sua predominância deve ser um ponto 

importante na aula de educação física, momento este que, para alguns, pode ser o único para 

esse desenvolvimento”. 

 

Diante do exposto, podemos perceber no discurso dos sujeitos da pesquisa, que o 

trabalho da “lateralidade” é importante para o desenvolvimento psicomotor, pois mediado por 

meio do movimento e suas variantes, facilita o conhecimento corporal, a diferenciação dos 

lados direito e esquerdo e a exploração do espaço pelo aluno. Também, segundo os 

professores, a “lateralidade” auxilia na aquisição de novas aprendizagens, entre elas: a 

linguagem escrita e verbal. 

O “desenvolvimento” é justificado no discurso dos professores de Educação Física 

Escolar da seguinte maneira: 

“[...] o desenvolvimento da criança de forma integral, preocupando-se com o ato de 

aprender e valorizando o conhecimento de ordem psicológica”. 

“[...] a psicomotricidade através de seus métodos procura trabalhar nos alunos outras áreas, 

além, da motricidade. Aspectos sociais, cognitivos, entre outros são tão importantes quanto 

trabalhar o movimento em si”. 

“[...] é quando a criança começa a compreender e discernir sobre as propostas do professor 

e os gestos específicos da modalidade, são aperfeiçoados paulatinamente”. 
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“[...] ajuda a criança a desenvolver a parte cognitiva, desenvolvendo a inteligência, 

possibilitando a mesma a capacidade de pensar e compreender”.  

“[...] ajuda a criança desenvolver o respeito ao próximo, a ter solidariedade com o próximo, 

dentre outros”.  

 

Os professores relatam em seu discurso uma associação entre a palavra 

“desenvolvimento” e a preocupação com o ato de desenvolver o ser humano por meio do 

movimento, salientando a importância da aula de Educação Física na construção e 

compreensão de novos conhecimentos enfatizando o aspecto cognitivo na progressão de 

estruturas mais complexas, visto que, esta ligação é efetuada pela função do professor de 

Educação Física Escolar. 

A palavra “motor” foi justificada no discurso professores com relação ao uso do 

movimento como elemento importante na prática da Educação Física, pois o seu 

desenvolvimento possibilitará o aluno entender melhor seu corpo, interagir com o meio e 

conhecer a variedade de movimentos corporais. Também são apresentados no discurso do 

professores que a ampliação do repertório motor do aluno possibilitá-lo-á atingir os objetivos 

propostos nas aulas de Educação Física, vislumbrando a interação dos aspectos do 

desenvolvimento psicomotor. Suas justificativas são apresentadas abaixo: 

 
“[...] como a Educação Física tem o principal meio "o movimento", a parte motora prevalece 

sobre as outras, sendo que as outras têm também uma importância fundamental”. 

“[...] o aluno com amplo acervo motor possivelmente irá interagir de melhores formas com 

seu corpo físico, como ambiente no qual está inserido e terá uma ampla vivência de diversas 

culturas corporais”. 

“[...] é o conjunto de características que fundamentam as habilidades e competências de um 

indivíduo”. 

“[...] é importante para conduzir o aluno ao bem estar”. 

 “[...] são movimentos inter-relacionados que visam alcançar um objetivo”. 

 

A “noção espacial” foi relacionada no discurso dos professores de Educação Física 

Escolar como sendo importante no desenvolvimento da criança, pois segundo os professores, 

a “noção espacial” contribui para a exploração e um melhor entendimento do espaço, onde ela 
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e os outros estão situados, bem como, auxilia no aprimoramento de outros elementos do 

desenvolvimento psicomotor. A “noção espacial” é justificada da seguinte maneira: 

 

“[...] considero uma das bases mais importantes”. 

“[...] a criança aprende a se deslocar e a interagir com o seu meio de maneira mais 

harmônica”. 

“[...] trabalha a coordenação, noção de espaço”. 

“[...] situar no tempo, no espaço e na relação com os outros indivíduos”. 

“[...] localiza o indivíduo e o faz perceber seu espaço no lugar em que se encontra”. 

“[...] a importância da criança se situar no espaço”. 

 

Diante das justificativas apresentadas pelos professores, podemos verificar que, estes 

entendem o desenvolvimento psicomotor associado ao movimento, que por meio dele, a 

criança é capaz de desenvolver a coordenação dos movimentos necessários para a atividade 

física e as atividades do cotidiano. Também, foi evidenciada a preocupação do 

desenvolvimento da noção corporal, por parte dos professores, visto que, uma criança que tem 

a noção de corpo bem desenvolvida, consegue desempenhar suas tarefas com mais autonomia 

e confiança, adaptando seu corpo mais facilmente às demandas extraídas no universo exterior, 

re-apropriando, transformando e construindo internamente os novos conhecimentos.  

Os elementos respeito e solidariedade ao próximo, assim como, o relacionamento com 

outro foram apontados pelos professores como sendo importantes na prática das aulas de 

Educação Física. Entretanto, pôde ser observado, no discurso dos professores de Educação 

Física Escolar, a falta de clareza da importância do aspecto afetivo e social no 

desenvolvimento psicomotor do aluno, deixando claro a predominância do aspecto motor em 

suas aulas. Estes dados indicam, preliminarmente, que os professores pesquisados, não 

apresentam um entendimento conciso sobre o desenvolvimento dos aspectos afetivo e social 

em suas aulas. 

 

5.3. Escala do tipo Likert de mensuração de atitude  
 

Nesta fase, foi solicitado que o professor de Educação Física Escolar relacionasse, 

qual o grau importância que o jogo de futsal, o jogo de queimado e a aula de dança teriam 

para sua aula. Foi utilizada a escala do tipo Likert de 5 graus de importância, sendo (1) não é 
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importante, (2) pouco importante, (3) não tenho opinião, (4) geralmente importante e (5) 

muito importante. Na tabela 3, serão apresentados os resultados da escala do tipo Likert com 

relação ao grau de importância do jogo de futsal, de queimado e a aula de dança na aula de 

Educação Física. 

 
Tabela 3. Resultado da escala do tipo Likert com relação ao 

grau de importância do jogo de futsal, de queimado e a aula de 

dança na aula de Educação Física. 

Atividades da aula de 
Educação Física 

Média Desvio Padrão 

Futsal 4,08 1,02 
Queimado 4,26 0,74 

Dança 4,14 0,84 
 

Podemos observar nos dados apresentados na tabela 3, uma atitude positiva dos 

professores pesquisados em relação ao uso do jogo de futsal, do jogo de queimado e da dança 

nas aulas de Educação Física. 

 

5.4. Aspectos do desenvolvimento psicomotor do jogo de futsal, do jogo de queimado e 

da dança 

 

Na questão que se refere aos elementos do desenvolvimento psicomotor (Anexo II), os 

professores de Educação Física Escolar deveriam marcar, dentre dezoito elementos, qual(is) 

está(ão) mais focados na prática do jogo de futsal, do jogo de queimado e a dança. Na tabela 4 

estão apresentados os resultados dos elementos dos aspectos do desenvolvimento psicomotor 

do jogo de futsal. 

 
Tabela 4. Resultados dos elementos dos aspectos do desenvolvimento 

psicomotor do jogo de futsal. 

Elementos do Desenvolvimento 
psicomotor do jogo de futsal  
 

Frequência Percentual dos 
elementos mais 
frequentes 

Noção espacial 96 93,2 % 
Coordenação motora ampla 83 80,58 % 
Lateralidade 83 80,58 % 
Agilidade  80 77,66 % 
Locomoção 69 66,99 % 
Noção temporal 63 61,16 % 
Equilíbrio 61 59,22 % 
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Noção de corpo 50 48,54 % 
Resistência 46 44,66 % 
Tônus muscular/tonicidade 40 39,8 % 
Força 36 34,95 % 
Potência 35 33,98 % 
Velocidade 35 33,98 % 
Estabilidade 30 29,12 % 
Ritmo 30 29,12 % 
Coordenação motora fina 26 25,24 % 
Manipulação 21 20,38 % 
Flexibilidade 20 19,41 % 

 
Os dados apresentados na tabela 4 apontam: a noção espacial, a coordenação motora, a 

lateralidade, a agilidade, a locomoção, noção temporal e equilíbrio como elementos mais 

frequentes no desenvolvimento do jogo de futsal, segundo os professores pesquisados. Os 

resultados indicam que, o professor de Educação Física Escolar, ao trabalhar o jogo de futsal 

em suas aulas, entende que este, contribui para a criança explorar o espaço, vivenciar os 

movimentos próprios do jogo de futsal, o conhecer seu corpo, seus limites e suas adaptações 

diante do grau de complexidade apresentado pelo jogo, assim como, o desenvolvimento da 

compreensão dos lados direito e esquerdo do corpo. Ao apontar a agilidade como elemento 

trabalhado no jogo de futsal, o professor de Educação Física Escolar entende que durante a 

partida, o aluno realiza mudanças rápidas e precisas de direção de seu corpo, no intuito de 

receber a bola ou de se deslocar com rapidez para chutá-la ao gol adversário, por exemplo. 

Esta visão do jogo de futsal apresentada pelos sujeitos pesquisados se diferencia da 

perspectiva difundida, no início da prática da Educação Física nas escolas brasileiras, pois a 

única preocupação era o desenvolvimento do físico. 

Na tabela 5 estão apresentados os resultados dos elementos dos aspectos do 
desenvolvimento psicomotor do jogo de queimado. 

 
Tabela 5. Resultados dos elementos dos aspectos do desenvolvimento 

psicomotor do jogo de queimado. 

Elementos do Desenvolvimento 
psicomotor do jogo de queimado  
 

Frequência Percentual dos 
elementos mais 
frequentes 

Agilidade  91 88,34 % 
Noção espacial 89 86,41 % 
Coordenação motora ampla 82 79,61 % 
Velocidade 73 70,87 % 
Lateralidade 70 67,96 % 
Locomoção 70 67,96 % 
Noção temporal 67 65,05 % 
Força 66 64,08 % 
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Noção de corpo 66 64,08 % 
Equilíbrio 60 58,25 % 
Manipulação 47 45,63 % 
Potência 44 42,72 % 
Flexibilidade 41 39,81 % 
Resistência 38 36,89 % 
Ritmo 33 32,04 % 
Tônus muscular/tonicidade 27 26,21 % 
Estabilidade 25 24,27 % 
Coordenação motora fina 24 23,30 % 

 
Os resultados apresentados na tabela 5, de acordo com sujeitos pesquisados indicam: a 

agilidade, a noção espacial, coordenação motora ampla, velocidade, lateralidade, locomoção, 

noção temporal, força, noção de corpo e equilíbrio como elementos mais focados no 

desenvolvimento do jogo de queimado. Estes dados indicam que, na visão dos professores, 

que durante o jogo de queimado, o aluno desenvolve a capacidade de pensamento rápido, 

pois, o jogo obriga-o a mudar sua trajetória, de acordo com o arremesso do adversário. Esta 

atividade enfatiza o desenvolvimento dos órgãos sensoriais que captam rapidamente as 

informações do ambiente, levando para o cérebro, onde é processado e em uma fração de 

segundos retorna como respostas motoras. A coordenação motora ampla é vislumbrada no 

jogo de queimado, quando o aluno obtém a bola em suas mãos e a arremessa em direção ao 

adversário tentando “queimá-lo”. O movimento realizado no ato do arremesso exige um grau 

de coordenação tanto das estruturas que compõem os membros superiores e inferiores, as 

quais realizam o movimento quanto da visão e da noção de espaço do aluno do ambiente. 

Conforme apresentado, o jogo de queimado, na percepção dos professores auxilia no 

desenvolvimento do raciocínio rápido mediante o grau de dificuldade que a partida venha lhe 

oferecer, pois do ponto de vista de quem está com a bola, utilizará suas estratégias mentais 

para “queimar” o adversário, em contrapartida, o aluno que se encontra na situação de ser 

“queimado”, empregará seus recursos motores, visuais, cinestésicos para ou espaçar da bola 

ou segurá-la. 

Os professores de Educação Física Escolar, ao relacionarem os elementos força e 

velocidade a serem desenvolvidos em um jogo de queimado, estão atribuindo ao jogo, 

aspectos que não condizem com o seu desenvolvimento na prática escolar, pois o jogo em si 

não tem por objetivo desenvolver elementos do condicionamento físico. 

Na tabela 6 estão apresentados os resultados dos elementos dos aspectos do 
desenvolvimento psicomotor da dança. 
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Tabela 6. Análise dos elementos dos aspectos do desenvolvimento 

psicomotor da dança. 

Elementos do Desenvolvimento 
psicomotor da dança 
 

Frequência Percentual dos 
elementos mais 
frequentes 

Ritmo 96 93,20 % 
Noção de corpo 88 85,44 % 
Noção espacial 87 84,47 % 
Coordenação motora ampla 86 83,50 % 
Equilíbrio 85 82,52 % 
Lateralidade 83 80,58 % 
Noção temporal 82 79,61 % 
Flexibilidade 74 71,84 % 
Locomoção 56 54,37 % 
Tônus muscular/tonicidade 51 49,51 % 
Agilidade 46 44,66 % 
Resistência 42 40,78 % 
Estabilidade 38 36,89 % 
Coordenação motora fina 37 35,92 % 
Força 25 24,27 % 
Potência 17 16,50 % 
Velocidade 15 14,56 % 
Manipulação 10 9,71 % 

 
Os resultados apresentados pela tabela 6, de acordo com os professores pesquisados 

apontam os elementos mais focados na dança como sendo: ritmo, noção de corpo, noção 

espacial, coordenação motora ampla, equilíbrio, lateralidade e noção de tempo. Os elementos 

apontados pelos professores de Educação Física Escolar indicam que a dança está relacionada 

à capacidade de movimentar-se de forma rítmica e coordenada no espaço e no tempo, 

possibilitando o desenvolvimento das estruturas cognitivas acerca da noção corporal. Esta é 

aprimorada mediante as experiências corporais que a criança vivencia durante sua infância, 

construindo mentalmente a percepção de seu corpo e do outro. Também, podemos verificar a 

presença do elemento o equilíbrio como sendo importante na prática da dança, indicando sua 

contribuição para a construção de uma autonomia funcional e independência motora, bem 

como, o auxílio para o desenvolvimento de outros elementos do desenvolvimento psicomotor. 

Ao mencionar a lateralidade como elemento significativo no ato de dançar, a predominância 

dos lados esquerdo ou direito são trabalhados e desenvolvidos, na medida em que o professor 

diversifica os movimentos coreográficos contribuindo para desenvolvimento de ambos os 

lados do corpo. 

A flexibilidade aparece como um dos elementos mais trabalhados na dança, segundo 

os professores pesquisados. Ao apontarem a flexibilidade, como um dos principais elementos 
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desenvolvidos na dança, os professores de Educação Física Escolar enfatizam o aspecto físico 

em detrimento do desenvolvimento global, pois a dança contribui na conscientização do 

corpo, no desenvolvimento dos sentidos corporais e nos vários ritmos existentes (BARBOSA-

RINALDI, LARA e OLIVEIRA, 2009; DARIDO, 2011; GALLAHUE, OZMUN e 

GOODWAY, 2013). 

 
5.4. Contribuições do jogo de futsal, do jogo de queimado e da dança para o 

desenvolvimento psicomotor 
 

Nesta questão, pediu-se ao professor, de forma descritiva, que justificasse como as 

atividades apresentadas anteriormente (jogo de futsal, jogo de queimado e a aula de dança) 

contribuem para o desenvolvimento geral da criança, nos aspectos afetivo, cognitivo e social. 

A finalidade desta questão está no intuito de identificar no discurso dos professores de 

Educação Física Escolar, quais as contribuições destas atividades para o desenvolvimento 

global do aluno. Para tanto, utilizou-se o software de análise lexicográfica de dados textuais 

denominado ALCESTE (Analyse Lexicale par Contexte d’um Ensemble de Segment de Texte). 

A análise lexicográfica realizada com auxílio do ALCESTE encontrou sete classes 

considerando a proximidade/distância entre os léxicos, sendo que a Classe 1 comporta 17% 

do corpus; a Classe 2 corresponde a 23%; a Classe 3 conta com 11%; a Classe 4  obteve 

20%; a Classe 5 represente 07%; a Classe 6 participa com 12%; e a Classe 7 com 10%. No 

gráfico 1 são apresentados os resultados das classes realizadas com o auxílio do software 

ALCESTE. 
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Gráfico 1. Resultados das sete classes realizadas com o auxílio do software ALCESTE.

 

De fato, foram encontrados dois blocos conforme indica o dendograma. Sendo que as 

Classes 1 e 2, juntas, dão consistências aos grupos de palavras associadas neste bloco, 

respondendo elas juntas a 40,0 % do total , e em segundo plano, associadas às Classes 6 e 7, 

compõem 62%. Enquanto no outro bloco, é a Classe 4 que dá maior sentido com 20% dos 

léxicos associados. Em seguida, o programa ALCESTE apresentou também as oposições 

entre as classes sob forma de uma árvore denominada dendograma. 

Bloco 1- Cooperação, Convivência e Motivação.  

Neste bloco parece predominar a ideia que as atividades físicas (fortemente o futsal e o 

queimado, e muito secundariamente a dança) criam laços entre os alunos ( convivência, 

cooperação, solidariedade), para agir (competir) como coletivo; secundariamente, são 

trabalhados sentimentos positivos (confiança, motivação) e autoestima.  

CLASSE 1.  Esta classe apresenta um discurso típico do desenvolvimento social e do 

queimado; e parece organizado em torno da ideia que esta atividade promove a convivência, 

a noção de coletividade, fortalece a amizade e o grupo, promovendo a “aprendizagem” do  

“saber ganhar” e “saber perder”. A dança e o desenvolvimento cognitivo estão 

completamente ausentes desta classe.  Pode-se supor que, segundo o discurso desta classe, o 

queimado promove um desenvolvimento social em um sentido genérico. 
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Figura 1 - Dendograma das contribuições do jogo de futsal, do jogo de queimado e da dança para os 

aspectos afetivo, cognitivo e social do aluno. 
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Frases Típicas da Classe 1 

uce n° 13  
(relacionamento) (com) o próprio (time) e (adversários), desenvolve respeito, (amizade) (colaboração). contribui 

viabilizando o (saber) (ganhar), (saber) (competir) o (saber) (lidar) (com) (resultados). (facilita) a (integração) e 

o (aumento) da autoestima. no desenvolvimento do (trabalho) (em) (equipe). No equilíbrio emocional. (na) 

aceitação do (ganhar) e do (perder). 

 

uce n° 133  
depende da ocasião para ser (trabalhado) a parte (afetiva), pois normalmente (na) queimada, é possível verificar 

a implicaria ou (não) gostar do outro. (relacionamento) (com) (grupo), (colegas) figura central professor. 

contribui viabilizando o (saber) (ganhar), (saber) (competir) a (saber) (lidar) (com) (resultados). 

 

uce n° 145  
pelo fato de (brincar) junto (com) os (colegas), (trabalho) (com) o (colega). aprender a (perder), (ganhar), 

(competir) (trabalho) (em) (equipe). noções de (importância) da participação do (colega) de (equipe) corroboram 

para o afetivo. (relacionamento) (entre) os (colegas) do seu (time). 

 

uce n° 107  
(maior) (união), formação de (grupo), (equipe), o (saber) (perder), a (saber) ajuda e (colaborar). a partir do 

momento que as crianças tem conhecimento das regras e sabe respeitá-las o seu (relacionamento) (com) as 

(outras) melhora, (facilitando) (assim) o seu (convívio) (em) (sociedade). 

 

CLASSE 2.  Esta classe apresenta um discurso típico do desenvolvimento afetivo e do futsal; 

e parece organizado em torno da ideia que esta atividade promove o esporte, a solidariedade, a 

cooperação e a competição, ensina a lidar com a derrota e a vitória, faz desenvolver a 

motivação e o respeito. Também aqui, a dança e o desenvolvimento cognitivo estão 

completamente ausentes desta classe.  Pode-se supor que, segundo o discurso desta classe, o 

futsal promove um desenvolvimento afetivo em um sentido de “realização” coletiva, ou seja, 

visa a cooperação e motivação para ganhar ou perder. 

 

Frases Típicas da Classe 2 

 

uce n° 149 
(respeito) (ao) (próximo). trabalhando (o) (emocional) na dança. trabalhar (o) (emocional) da (criança) durante 

(o) confronto (e) para a (vitoria) ou (derrota). (cooperação) (e) (sentimento) de (ajuda). (cooperação), (respeito) 

(e) (solidariedade), (ao) lidar com (vitorias) (e) (derrotas). 
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uce n° 9  
(por) (ser) um (esporte), predominante (e) preferencial dos alunos, este desenvolvimento (naturalmente) aparece 

na quadra pois (companheirismo) em equipe. O (futsal) (ajuda) na (socialização), (aceitação), (respeito) as 

individualidades das (crianças) (e), (principalmente), no (espírito) de equipe. 

 

uce n° 156 
desenvolve (o) (espírito) de (cooperação), de (respeito) (ao) (próximo), de (solidariedade), de (ajuda) (ao) 

(próximo), dentre (outros), desenvolvimento (emocional), (afetivo), (socialização) (e) interação. (ajudando) (os) 

colegas. 

 

uce n° 154  
A escola voltada para as necessidades do aluno, com (o) objetivo de melhorar a (afetividade). Proteção (ao) 

colega (e) (companheirismo). contribui para (o) lado (emocional) da (criança), pois (e) um jogo divertido (e) 

(alegre), (por) (ser) um (esporte), jogo, com regras regionalizadas (o) (laço) (afetivo) entre (os) pares tornam se 

importante (principalmente) (ao) se discutir as regras. 

 

CLASSE 6.  Esta classe apresenta um discurso, em segundo plano, associado à dança e ao 

desenvolvimento afetivo; afirma que esta atividade valoriza a cultura, favorece e fortalece as 

interações. É um discurso genérico e de pouca consistência, com baixa associatividade interna 

entre as palavras.  

 

Frases Típicas da Classe 6 

 

uce n° 320  
mostrar e (reconhecer) na (dança) (a) diversidade (cultural) (como) (forma) (de) aprendizagem (social). Na 

(vivencia) (da) (dança) dentro (da) (escola) e fora dela, (como) por exemplo, na (afinidade) com (determinado) 

cantor ou (estilo) musical. 

 

uce n° 302  
A (dança) no (contexto) (escolar) nos traz uma rica e variada (forma) (de) conhecer, relembrar e pensar (as) 

(culturas) (de) (um) (determinado) grupo (social). 

 

uce n° 300  
(cultural), respeitar (as) (diferenças), o relacionamento com os outros (alunos) e com o (preconceito) que existe. 

(interação) constante com o grupo; descontração relaxamento. comunhão e (inclusão) são (as) contribuições 

(sociais) independente (da) idade ou classe (social) (a) (dança) (une). 
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uce n° 46  
cria (oportunidades) para-que os (alunos) aprendam (a) respeitar (as) (diferenças) e (construir) (soluções) 

coletivas para (favorecer) (um) melhor desempenho. (esta) relacionado no (processo) (de) aprendizagem (de) 

seus sentidos, na percepção (da) ação, nas estruturas cognitivas (da) criança, num (processo) intenso e continuo 

(de) (interação) entre (sujeito) e o objeto. 

 

CLASSE 7  Esta classe se apresenta muito semelhante e associada à Classe 6, com um 

discurso também associado à dança e ao desenvolvimento afetivo; afirma que esta atividade 

trabalha ou favorece a autoestima, o desenvolvimento de sentimentos positivos, a felicidade, 

reduz a timidez e fortalece a confiança. Junto com a Classe 6, parecem indicar que a dança 

somente está associada ao desenvolvimento afetivo, que é secundário neste bloco.  

 

Frases Típicas da Classe 7 

 

uce n° 8  
reforçando os (valores) de (autoestima), (segurança) e (confiança). (contribui) com a socialização com os outros 

(componentes) do grupo. O (desempenho) dos alunos em (relação) a (atividade) (proposta) tem um (fator) 

(positivo) (ou) (negativo) em (relação) a (auto) estima. no compartilhamento de tarefas para um objetivo em 

comum. 

 

uce n° 128 
(dependendo) de-quem esta conduzindo (pode) (levar) para um lado (positivo) (ou) (negativo). (sensação) de 

pertencimento ao um grupo. (contribui) para-que o aluno (se) sinta incluído, alem-de (fazer) amigos. Por (meio) 

de (valores) de (autoestima), (segurança), (confiança), estimulada no jogo. 

 

uce n° 129 
socialização com os (demais) (componentes). O (desempenho) dos alunos em (relação) a (atividade) (proposta) 

tem um (fator) (positivo) (ou) (negativo) em (relação) a (autoestima). 

 

uce n° 255 
cooperação, cooperação, (prazer), (sensação) de alegria, (melhora) na (autoestima), por (meio) da (expressão) 

corporal algumas (características) da criança (podem) ser observadas e desenvolvidas como, por exemplo, a 

(timidez) e a desenvoltura. 
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Bloco 2- Estratégia, Raciocínio e Movimentos Corporais.  

 

Neste bloco parece predominar a força do desenvolvimento cognitivo, em torno da noção 

genérica de jogos; este desenvolvimento parece se visto como necessário à organização das 

atividades, planejamento, controle, tomadas de decisão; associado também à aquisição ou 

fortalecimento competências como a atenção, o raciocínio rápido. Secundariamente, são 

trabalhados os movimentos corporais em relação com o tempo e ritmo. 

CLASSE 4.  Esta classe apresenta um discurso típico do desenvolvimento cognitivo e parece 

organizado em torno do aprendizado de regras, da rapidez de raciocínio, da atenção e da 

capacidade de decisão ( note-se que aqui as noções de grupo, coletividade ou cooperação 

estão ausentes, permitindo uma interpretação no sentido do desenvolvimento de habilidades 

centradas no indivíduo); também se fazem presentes as noções de “tática” e “técnica”. O 

desenvolvimento cognitivo aparece aqui dissociado de qualquer uma das atividades.  

 

Frases Típicas da Classe 4 

 

uce n° 47  
serve como (desenvolvimento) também (para) outras disciplinas e estimula a pratica, também desenvolve o 

(raciocínio) (rápido) e (resolução) de dificuldades. (aprendizagem) (das) (regras), (táticas), concentração, 

(tomada) de (decisões) rapidamente, criatividade. facilidade de execução, (através) (das) (estratégias) dentro (do) 

(jogo) de como vencer o adversário, (através) (do) (entendimento) da formulação e (aplicação) de (regras). 

 

uce n° 177  
compreender e (aplicar) as (regras) (básicas); reflexão sobre a formação de lideranças; criatividade; (raciocínio) 

(rápido); (noções) de quantidade, distancia, ordenação. (tomada) de (decisão) (rápidas) e correta (são) 

fundamentais (para) (alcançar) o objetivo (do) (jogo). (através) (do) (entendimento) (das) (regras) e (das) 

(funções) exercidas (durante) o (jogo). 

 

uce n° 188  
estimula (lateralidade), (noção) de (espaço), (velocidade) e (agilidade) proporcionando evolução psicomotora 

(ter) (raciocínio) e visão de (jogo) (nos) momentos de (alcançar) ou fazer joguinho trabalha o (raciocínio), a 

(lógica). 
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uce n° 186 
(aspectos) da (regra) (do) (jogo), normas de manipulação, (arremesso) e esquivas, e (táticas) (do) (jogo) 

(brincadeiras) tradicionais como: bandeirinha contribui (para) o seu (desenvolvimento) integral. 

 

CLASSE 5.  Esta classe apresenta reforça o discurso encontrado na Classe 4, centrado no 

desenvolvimento cognitivo, como que, separado das atividades; destacando o planejamento, 

o controle, organização temporal e a solução de problemas.  

 

Frases Típicas da Classe 5 

 

uce n° 79 
(desenvolve) a inteligência, o (pensamento) rápido, a (capacidade) (criar) em (pouco) espaço de (tempo), 

(dentre) outros. aspecto necessário para (entender) o desenvolvimento. Na realização do (fundamento) e 

necessário (que) o aluno pense. 

 

uce n° 166  
O aluno (cria) estratégias e (planeja) o jogo. durante o jogo o aluno (desenvolve) raciocínio para uma melhor 

(execução) da jogada, com o (objetivo) de (vencer) o jogo. 

 

uce n° 50  
no (que) tange as estratégias utilizadas para (atingir) o (objetivo). o aluno pensa e (planeja) o jogo. Durante o 

jogo o aluno (desenvolve) raciocínio para uma melhor (execução) da jogada, com o (objetivo) de (vencer) o 

jogo. 

 

uce n° 121 
(desenvolve) (personalidade), (controle) do (medo). (ensina) o sujeito a perder, a (entender) (que) não e (porque) 

a pessoa da outra equipe a (queimou) (que) não (goste) dela. 

 

CLASSE 3.  Esta classe tem um peso secundário na constituição do bloco, com pequena 

contribuição no conjunto do corpus, e apresenta um discurso que vincula dança e 

desenvolvimento cognitivo. Encontra-se nesta classe um discurso que se organiza em torno 

da noção de “movimentos corporais”, enfatizando o ritmo, o corpo, o movimento; afirma que 

a dança é um atividade que “explora o corpo”( no positivo de exploração dos movimentos, de 

experimentação das possibilidades corporais). Embora o desenvolvimento cognitivo apareça 
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aqui como típico da classe, não se pode perceber, pelo conteúdo das palavras, uma associação 

direta entre este e os movimentos corporais. Pode-se supor que ao serem demandados sobre 

desenvolvimento cognitivo e dança os sujeitos se remetem ao movimento, ritmo e corpo, sem 

estabelecer conexões claras.  

 

 

Frases Típicas da Classe 3 

 

uce n° 290  
improvisação, estratégias, tomada de decisão, (ritmo), (conhecimento) (dos) (diferentes) (tipos) de dança e 

formas de (movimentação) do (corpo). A dança (apresenta) (nas) (coreografia), a dança representam as 

aquisições (cognitiva). trabalhar para desenvolve lo da (concentração) (dos) seus (movimentos) e do seu (corpo), 

(fazendo) com-que (perceber) (o-que) faz. 

 

uce n° 271  
(conhecer) a (historia) da dança, (funcionamento) do (corpo) durante os (movimentos) (corporais) e os (tipos) de 

dança. contribui para memória raciocínio, a linguagem, a (percepção), isso (fazendo) (parte) do desenvolvimento 

(intelectual). 

 

uce n° 283 
desenvolver (habilidades) diversas, interpretar a (musica) transferindo para o (ritmo), gingado e (coreografia). 

desenvolvimento de (novas) técnicas de dança e (criatividade), (conhecimento) do (corpo), aquisição de (ritmo) e 

(coordenação), (ritmo). 

 

uce n° 264 
aprimorar as (habilidades) básicas do (movimento), (estimulando) a (criatividade) e construção do 

(conhecimento), (conhecer) as diversas (manifestações) culturais e (históricas). (explorar) a (criatividade), a 

expressividade e formar cidadãos (críticos). O raciocínio com a (parte) (motora) trabalhando ao mesmo tempo 

para executar a (coreografia) corretamente. 
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6. Discussão 
 

O presente estudo mostra que, para os professores o desenvolvimento psicomotor está 

relacionado ao desenvolvimento da coordenação motora que, por meio do movimento, 

possibilita a criança conhecer melhor seu corpo, ter a percepção e o controle de seus limites, 

bem como, contribui para exploração do ambiente. Esta visão, por parte dos professores de 

Educação Física Escolar deixa evidente, uma forte relação do desenvolvimento com o aspecto 

motor em detrimento ao outros aspectos do desenvolvimento psicomotor, ou seja, os aspectos 

afetivo, cognitivo e social.  

Neste sentido, os professores pesquisados, ao entenderam que, a coordenação, 

mediada pelo movimento, é a base para o desenvolvimento psicomotor da criança, eles não o 

fazem de maneira isolada, mas sim, através do contexto construído ao longo de sua vivência, 

através das conversas no meio social, entre os grupos de pertença, determinando assim, suas 

ações, seu comportamento e sua prática pedagógica (ABRIC, 1998; ROQUETTE, 2003). 

O estudo sobre a representação social do desenvolvimento psicomotor mostrou que os 

professores de Educação Física Escolar apontam uma associação da prática pedagógica do 

professor de Educação Física ligada à utilização dos movimentos para o desenvolvimento da 

coordenação motora ampla e fina, auxiliando na estruturação da noção corporal, ou seja, uma 

criança que tem a noção de corpo bem desenvolvida, consegue desempenhar suas tarefas com 

mais autonomia e confiança, adaptando seu corpo mais facilmente às demandas extraídas no 

universo exterior, re-apropriando, transformando e construindo internamente os novos 

conhecimentos. Segundo os professores, quando a criança desenvolve bem a noção de 

corporal, esta contribui no aprimoramento de outras aprendizagens, como por exemplo, a 

escrita. Ainda podemos perceber no discurso dos professores que, a criança, ao desenvolver 

bem a coordenação motora através do movimento, ela é capaz de realizar com mais eficiência 

outras atividades físicas e outras atividades do cotidiano.  
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Ao relacionar a importância do movimento para o desenvolvimento da coordenação e, 

este com o desenvolvimento do conhecimento corporal, os professores de Educação Física 

Escolar se aproximam das ideias de Le Boulch (1982; 1983) em relação a psicomotricidade. 

Esta abordagem pedagógica entende que, por meio do movimento, a criança é capaz de 

interagir com meio ambiente, interiorizando às informações obtidas e tendo a possibilidade 

modificá-lo e se modificar. Esta interação, segundo Le Boulch, propicia à criança, o 

desenvolvimento da consciência corporal de forma que, ao vivenciar suas práticas corporais, 

ela tem a possibilidade de controlar melhor suas ações e suas atitudes. Contudo, é importante 

ressaltar que, na perspectiva de Le Boulch, a psicomotricidade é a relação entre o 

desenvolvimento cognitivo e motor, sendo intermediada pelo movimento, facilitando assim, o 

desenvolvimento dos aspectos afetivo e social. Não fica claro, no discurso dos professores 

pesquisados, a relação entre o movimento e o desenvolvimento dos aspectos afetivo e social, 

o que demonstra certa fragilidade teórica acerca do desenvolvimento psicomotor. 

No que concernem os estudos sobre Representações Sociais e Educação Física Escolar 

(BARBOSA, 2001; SÁ, 2006; PEREIRA, 2008; CUNHA, 2009) indicam que a prática 

pedagógica da Educação Física ainda está ligada aos preceitos passados do início da história 

da Educação Física nas escolas brasileiras, onde vigorava a cultura do esporte relacionado ao 

rendimento físico e a saúde. Também é apontado nos estudos que, as aulas de Educação Física 

se constituem em um espaço destinado para o gasto energético, servindo para os aspectos 

recreativos e de lazer. Porém, os estudos de Retondar (2009) e Vasconcelos e Campos (2016) 

mostram outra visão por partes dos professores.  

Retondar (2009) verificou que os professores em sua expressiva maioria justificavam 

sua prática pedagógica apontando a psicomotricidade como um dos fundamentos que dá 

suporte para se pensar no dimensionamento do nível de complexidade do ensino considerando 

as diferenças faixa etária.  

Vasconcelos e Campos (2016), por sua vez, objetivaram identificar as representações 

sociais da Educação Física Escolar por professores de Educação Física, no intuito de conhecer 

e identificar sua estrutura e organização.  Os resultados mostram que, os professores de 

Educação Física Escolar caracterizam suas aulas pelo trabalho corporal por meio do 

movimento, do esporte e da ludicidade com o objetivo de alcançar o desenvolvimento global 

do aluno. De acordo com os professores, os elementos apresentados contribuem para o 

aprimoramento dos aspectos do desenvolvimento psicomotor, ou seja, os aspectos afetivo, 
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cognitivo, motor e social. Também, foi possível observar no discurso dos professores de 

Educação Física Escolar que, ao se referirem ao “desenvolvimento”, por um lado, eles 

atribuem um enfoque na dimensão motora relacionando o desenvolvimento às habilidades 

motoras e às capacidades físicas. Esses dados sugerem que, os professores se utilizam da 

abordagem desenvolvimentista para estruturarem suas aulas. Por outro lado, o termo 

“desenvolvimento” ganha outro viés quando referido ao equilíbrio, lateralidade, coordenação 

motora, esquema corporal relacionando mais com a abordagem psicomotora. Diante do 

discurso dos professores pesquisados, Vasconcellos e Campos (2016) observam que, existe 

uma ideia um pouco genérica do desenvolvimento, indicando inconsistência teórica na 

formação e, consequentemente, na pratica dos docentes pesquisados.  

Ao relacionarmos o presente estudo ao de Retondar (2009) e Vasconcelos e Campos 

(2016), podemos observar que, em ambos, o professor de Educação Física Escolar representa 

sua prática pedagógica alicerçada no movimento e, que através dele, abre a possibilidade para 

a criança se desenvolver. Porém, cabe ser ressaltado que, no estudo de Vasconcellos e 

Campos (2016) e no presente estudo, o professor de Educação Física ainda apresenta 

embasamento teórico um pouco deficiente a respeito da contribuição de suas aulas para o 

desenvolvimento psicomotor, pois a aula de Educação Física tem por objetivo, através das 

práticas corporais contribuir para o desenvolvimento integral do aluno (BRASIL, 1988; 

DARIDO, 2003; 2011; COLL et. al., 2004; GALLAHUE; OZMUN; GOODWAW, 2013). 

Cabe destacar que, na periferia da representação social do desenvolvimento 

psicomotor aparecem os elementos afeto e social dando indícios que, estes elementos fazem 

parte do universo cotidiano dos professores pesquisados. Segundo Abric (1993; 1998), os 

elementos periféricos estão associados a determinantes individuais e contextualizados ligados 

às características individuais e ao contexto imediato e contingente nos quais os sujeitos estão 

inseridos. Neste caso, em sua prática pedagógica, o professor de Educação Física vivência 

situações que envolvem o componente afetivo e social nas atividades propostas em suas aulas, 

contudo, pode-se perceber que estes componentes não são entendidos de maneira integral em 

suas atividades. 

Quando perguntado sobre o grau de importância do jogo de futsal, do jogo de 

queimado e da dança para as aulas de Educação Física, o professores mostraram uma atitude 

positiva em relação ao uso dessas atividades em suas aulas. 
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Diante desta questão, foi perguntado ao professor de Educação Física Escolar, qual(is) 

aspecto(s) do desenvolvimento psicomotor está(ao) sendo mais trabalho nos jogos de futsal, 

queimado e na dança.  

Os professores indicam que, o jogo de futsal contribui para a criança na exploração do 

espaço, na vivência dos movimentos próprios das atividades proporcionadas, no 

conhecimento de seu corpo, seus limites e suas adaptações diante do grau de complexidade 

apresentado pela atividade, assim como, o desenvolvimento da compreensão dos lados de seu 

corpo, direito e esquerdo. Podemos destacar que, ao apresentar esta visão a respeito do jogo 

de futsal, os professores pesquisados possuem uma percepção diferente do ensino do jogo 

relacionado ao início da prática da Educação Física nas escolas brasileiras, onde priorizava-se 

os aspectos do rendimento físico. 

Os resultados apresentados vão de encontro a visão de Souza Junior e Darido (2010), 

pois estes autores entendem que o futsal, na Educação Física Escolar deve proporcionar para o 

aluno uma vivência corporal no intuito de conhecer seu corpo, entender seus limites físicos e 

suas regras, de acordo com as características do jogo. 

Ao serem questionados em relação ao(s) elemento(s) mais trabalhado(s) no jogo de 

queimado, os professores apontam que, durante o jogo de queimado, o aluno desenvolve a 

capacidade de pensamento rápido, desenvolvimento dos órgãos sensórias na captação das 

informações do ambiente, onde são levadas ao cérebro, e retornam rapidamente dando a 

resposta adequada ao momento. O jogo também proporciona o desenvolvimento tanto da 

coordenação dos membros superiores e inferiores quanto da noção espacial.  

O jogo de queimado é considerado, na visão dos professores pesquisados, um 

interessante meio para o desenvolvimento da criança, diante do fato que, o jogo possui um 

caráter mutável em relação as suas regras, os materiais, o espaço a ser utilizado, enfim, as 

condições para o seu desenvolvimento. Com isso, Piaget (2003; 2007) esclarece que, o jogo 

possibilita a satisfação das necessidades das crianças, principalmente à necessidade da ação, 

ou seja, do movimento. Ainda para este autor, quando a criança está jogando ou brincando, 

ela é estimulada a pensar, a criar estratégias mentais para a coordenação de suas ações diante 

da tarefa a ser realizada. 

Ainda, contudo, cabe ressaltar que, os professores pesquisados indicam o 

desenvolvimento dos elementos força e velocidade no jogo de queimado contrapondo aos 

objetivos pedagógicos do desenvolvimento do jogo. 



 
 

105 
 

 

Na questão da dança, os professores de Educação Física Escolar apontam os elementos 

mais focados na aula de dança como sendo: ritmo, noção de corpo, noção espacial, 

coordenação motora ampla, equilíbrio, lateralidade e noção de tempo. Estes elementos 

indicam que, a dança está relacionada ao movimento de maneira rítmica, de forma que a 

criança ao dançar tem a possibilidade de explorar o espaço, onde está dançando, as diferentes 

formas de movimento da dança, a percepção espacial, o aprimoramento do equilíbrio 

corporal, o desenvolvimento dos lados esquerdo e direito, bem como, na aquisição de novas 

aprendizagens. 

Os resultados do presente estudo mostram uma associação positiva entre o que expõe a 

literatura e o discurso dos professores, pois a dança deve contribuir para o aluno na 

exploração corporal e do ambiente, no entendimento entre o ritmo de seu corpo e da música 

tocada, bem como, na comunicação não-verbal, por meio do movimento (TAFFAREL et. al., 

1992; BARBOSA-RINALDI; LARA; OLIVEIRA, 2009; DARIDO, 2011) 

Pôde ser verificado que a flexibilidade apareceu como um dos elementos mais 

desenvolvidos na dança, de acordo com os professores pesquisados. A flexibilidade está mais 

relacionada ao desenvolvimento físico do que ao desenvolvimento integral do aluno, indo ao 

contrário dos objetivos a serem desenvolvidos pela dança na aula de Educação Física. 

Diante do exposto, podemos observar que os elementos mais frequentes nas atividades 

apresentadas são: a coordenação motora ampla, o equilíbrio, a lateralidade, a noção espacial e 

a noção temporal. Estes resultados mostram que os professores de Educação Física Escolar 

entendem que o desenvolvimento destes elementos configura um cenário diferente do 

apresentado no início da prática da Educação Física no Brasil. Entretanto, fica claro, nos 

estudos sobre Representações Sociais e Educação Física Escolar, a falta de conhecimento, por 

parte dos professores, acerca da contribuição das aulas de Educação Física para o 

desenvolvimento integral do aluno.  

A questão que concerne às contribuições do jogo de futsal, do jogo de queimado e da 

dança para os aspectos afetivo, cognitivo e social da criança demonstram inconsistência 

teórica por parte dos professores pesquisados. Os discursos apresentados apontam para uma 

visão genérica acerca do desenvolvimento, pois, podemos perceber que não existe uma 

explicação consistente sobre o que cada aspecto atribui positivamente para o desenvolvimento 

integral da criança.  



 
 

106 
 

 

Desta maneira, fica evidente, a importância de se trabalhar na graduação do professor 

de Educação Física como ocorre o processo de mudança e transformação do desenvolvimento 

da criança, em todos os seus aspectos, não sendo facultado apenas ao aspecto motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Considerações Finais 
 

 

O presente estudo teve com objetivo principal compreender e analisar o conteúdo e a 

estrutura da representação social do desenvolvimento psicomotor elaborada por professores 

de Educação Física Escolar.  

Pôde ser verificamos, no presente estudo que os professores pesquisados ainda 

possuem uma visão genérica do desenvolvimento, enfatizando o aspecto motor como 

prioritário para o desenvolvimento. De acordo com o discurso do professores, o movimento 

seria a base para o desenvolvimento psicomotor, contudo, o desenvolvimento psicomotor é a 

interação dos aspectos afetivo, cognitivo, motor e social e não apenas do aspecto motor. O 

movimento (aspecto motor) auxiliaria no desenvolvimento e no aprimoramento dos outros 

aspectos do desenvolvimento psicomotor.  

Com as contribuições dos estudos sobre o desenvolvimento, que tiveram grande 

impacto no campo da Educação Física Escolar e com o surgimento das abordagens teóricas 
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pós anos 80, proporcionaram um vasto acervo teórico desta área, ampliando a visão que os 

professores tinham acerca da Educação Física. Neste sentido, a aula de Educação Física deve 

priorizar não apenas o lado motor, mas o proporcionar para à criança, por meio do movimento 

corporal, a possibilidade de exploração do ambiente, propor atividades que envolvam a 

interação com o outro, de forma que, o aluno possa externar e controlar melhor suas emoções 

(sentimentos). Ainda, diante da atividade proposta, fazer com que a criança possa 

compreender o grau de dificuldade que irá demandar esta tarefa, suas limitações frente ao 

objetivo, compreender o desenvolvimento do controle corporal da criança, isto é, ao realizar 

as atividades, a criança tem a possibilidade de ação e expressão corporal, sendo estimulada a 

pensar criando novas conexões de movimentos e incorporando os já conhecidos.  

Ao apresentar uma visão genérica em relação ao desenvolvimento psicomotor da 

criança, o professor de Educação Física Escolar introduz em sua prática pedagógica atividades 

sem ter o embasamento teórico de como elas contribuem para o desenvolvimento integral do 

aluno. No presente trabalho foi possível observar que os professores ao serem questionados 

sobre a contribuição do jogo de futsal, do queimado e da dança para o desenvolvimento do 

aluno nos aspectos afetivo, cognitivo e social apresentaram uma noção genérica em relação as 

suas contribuições. Isto nos leva a uma interpretação no sentido que estas atividades ao serem 

desenvolvidas nas aulas de Educação Física não possuem um objetivo claro para o 

desenvolvimento do aluno acarretando prejuízos de ordem afetiva, cognitiva, motora e social 

ao longo da vida. 

Neste sentido, podemos apontar uma lacuna na formação dos professores pesquisados 

em relação à noção de desenvolvimento, mais precisamente do desenvolvimento psicomotor 

da criança. A graduação em Educação Física deveria proporcionar ao futuro professor, a base 

das etapas ou estágios de desenvolvimento da criança, pois o mesmo irá se defrontar no 

cenário escolar com crianças de diferentes idades e de diferentes níveis de desenvolvimento.  

Então, perante os resultados do presente estudo, podemos nos questionar: qual a visão 

que os alunos possuem sobre a importância da aula de Educação Física Escolar para o seu 

desenvolvimento, em outras palavras, qual a importância que ela possui para sua vida, diante 

do fato de os professores pesquisados não possuírem uma visão integral do desenvolvimento 

da criança. 
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ANEXO I 

 

Perfil 

Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 

Instituição que trabalha ________________________________________________ 

Idade: _______ anos 

Tempo de magistério _________ anos 
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ANEXO II 

 

Responda:  

1. Quais as palavras ou expressões que vêm espontaneamente á sua cabeça quando você 

escuta a expressão: “DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR”. (Dê no mínimo 03 respostas). 

 

1. ____________________________  

2. ____________________________  

3. ____________________________  

4. _________________________  
5. _________________________  
6. _________________________  
7. _________________________  
8. _________________________  
1.1 Agora, selecione (dentre as suas respostas), em ordem de importância, quais são as duas 
mais importantes e justifique. 
1ª 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Justifique: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2ª  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Justifique: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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2. Normalmente, o jogo de futsal é introduzido pelo professor de Educação Física como parte 
de seu conteúdo programático para que seja vivenciado pelos alunos.  Responda no quadro 
abaixo, marcando com um X, a resposta que mais corresponde à sua opinião com relação à 
IMPORTÂNCIA DO FUTSAL para a aula de Educação Física. 
 
1 2 3 4 5 

Não é 
importante 

Pouco 
importante 

Não tenho opinião 
formada 

Geralmente 
importante 

Muito 
importante 

 
2.1. De acordo com a imagem do jogo de futsal apresentada anteriormente, marque com um 
X, qual(is) aspectos do desenvolvimento psicomotor  estão sendo mais focados: 
 
(     ) noção espacial (     ) noção temporal (     ) equilíbrio (     ) agilidade 
(     ) coordenação motora ampla      (     ) coordenação motora fina             
(     ) lateralidade      (     ) noção de corpo (     ) tônus muscular/tonicidade              
(     ) Manipulação  (     ) flexibilidade (     ) ritmo  (     )  Locomoção           
(     ) Estabilidade      (     ) potência  (     ) velocidade (     ) força                                
(     ) resistência 
 
2.2.  Como o futsal contribui para o desenvolvimento geral da criança? 
 
Resposta:  
 
Afetivo:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Cognitivo:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Social:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 
2. Normalmente, em suas aulas, o professor de Educação Física utiliza o jogo 
“queimado” como atividade lúdica para que seja vivenciado pelos alunos. Responda no 
quadro abaixo, marcando com um X, a resposta que mais corresponde à sua opinião 
com relação à IMPORTÂNCIA DO JOGO DE “QUEIMADO” para a aula de Educação 
Física. 
 

1 2 3 4 5 

Não é 
importante 

Pouco 
importante 

Não tenho opinião 
formada 

Geralmente 
importante 

Muito importante 

 
3.1. De acordo com a imagem apresentada do jogo de queimado, marque com um X, qual(is) 
aspectos do desenvolvimento psicomotor estão sendo mais focados: 
 
(     ) noção espacial (     ) noção temporal (     ) equilíbrio (     ) agilidade 
(     ) coordenação motora ampla      (     ) coordenação motora fina             
(     ) lateralidade      (     ) noção de corpo (     ) tônus muscular/tonicidade              
(     ) Manipulação  (     ) flexibilidade (     ) ritmo  (     )  Locomoção           
(     ) Estabilidade      (     ) potência  (     ) velocidade (     ) força                                
(     ) resistência 
 
3.2.  Como o jogo, queimado contribui para o desenvolvimento geral da criança? 
 
Resposta:  
 
Afetivo:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Cognitivo:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Social:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 4. Nós sabemos que a dança é normalmente utilizada pelo professor de Educação Física 

como conteúdo programático, em suas aulas. Responda: qual a importância que ela possui nas 

aulas de Educação Física. Marque com um X a resposta que mais corresponde à sua opinião: 

 

1 2 3 4 5 

Não é 
importante 

Pouco 
importante 

Não tenho opinião 
formada 

Geralmente 
importante 

Muito importante 

 
4.1. De acordo com a imagem apresentada da dança, marque com um X, qual(is) aspectos do 
desenvolvimento psicomotor estão sendo mais focados?  
 
(     ) noção espacial (     ) noção temporal (     ) equilíbrio (     ) agilidade 
(     ) coordenação motora ampla      (     ) coordenação motora fina             
(     ) lateralidade      (     ) noção de corpo (     ) tônus muscular/tonicidade              
(     ) Manipulação  (     ) flexibilidade (     ) ritmo  (     )  Locomoção           
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(     ) Estabilidade      (     ) potência  (     ) velocidade (     ) força                                
(     ) resistência 
 
 
 
4.2.  Como a dança contribui para o desenvolvimento geral da criança? 
 
Resposta:  
 
Afetivo:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Cognitivo:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Social:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 


