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RESUMO

A partir da promulgação pela Lei nº 9.394/96, na tentativa de romper com os modelos higienista, militarista e esportivista a disciplina de 
Educação Física se fez valer de novas abordagens, às quais possuem objeto de estudo e conhecimentos próprios ligados aos elementos da cultura 
corporal (ginástica, capoeira, danças, lutas, jogos, conhecimento sobre o corpo e esportes). Com isso, o presente estudo teve como objetivo 
analisar as práticas dos professores de Educação Física segundo a Teoria das Representações Sociais na intenção de compreender como o esporte 
futsal, o jogo de queimado e a dança contribuem para o desenvolvimento psicomotor da criança. A utilização da Teoria das Representações 
Sociais fundamenta-se pelo fato da mesma identificar no discurso dos sujeitos como eles justificam suas práticas. Os significados sobre as práticas 
coletivas são criados em torno de um objeto comum e se tornam critérios interativos nos grupos, sendo fundamental para ancoragem de uma 
nova representação aos valores e normas já existentes. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com aplicação de questionário e análise dos dados 
com a ajuda do software ALCESTE. O grupo pesquisado foi composto por 103 professores de Educação Física, atuantes em escolas públicas, em 
turmas de segundo segmento do ensino fundamental II. Para o desenvolvimento da pesquisa, pediu-se ao professor que respondesse uma 
questão, de forma descritiva, que justificasse como as atividades: jogo de futsal, jogo de queimado e a aula de dança contribuem para o 
desenvolvimento geral da criança, nos aspectos afetivo, cognitivo e social com o objetivo de identificar a Representação Social do 
desenvolvimento psicomotor dos professores de Educação Física. Para a análise dos dados, 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 
encontrou sete classes divididas em dois blocos considerando a proximidade/distância entre os léxicos. No primeiro bloco, que foi denominado de 
Cooperação, Convivência e Motivação, é composto pelas Classe 1 que comporta 17% do corpus; a Classe 2 corresponde a 23%; Classe 6 participa 
com 12%; e a Classe 7 com 10%, onde 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. No segundo bloco, que foi denominado de 
Estratégia, Raciocínio e Movimentos Corporais, é composto pelas classes Classe 3 conta com 11%; a Classe 4 obteve 20%; a Classe 5 represente 
07%, onde 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. 
A análise realizada apontou inconsistência teórica por parte dos professores pesquisados sobre às contribuições do esporte futsal, do jogo de 
queimado e da dança para os aspectos afetivo, cognitivo e social da criança. Os discursos apresentados indicam uma visão genérica acerca do 
desenvolvimento, pois, pôde ser percebido que não existe uma explicação consistente sobre o que cada aspecto atribui positivamente para o 
desenvolvimento integral da criança.
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