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RESUMO  

O presente estudo teve como proposta investigar o conhecimento que os professores de 

educação física possuem e utilizam em suas aulas sobre o Desenvolvimento Infantil sob 

a orientação da Teoria das Representações Sociais, estabelecendo como objetivo 

secundário, identificar como os professores percebem a aplicação dos conhecimentos da 

Psicomotricidade para a promoção do Desenvolvimento Infantil. O estudo apresentou o 

panorama do conhecimento produzido e que dá sustentação a realidade atual da educação 

física praticada nas escolas. Foram apresentadas as abordagens genética, sociocultural e 

psicogenética de desenvolvimento infantil adotadas como norteadoras deste estudo na 

compreensão do desenvolvimento infantil em uma visão integral, e também foram 

expostos os princípios teóricos básicos do campo de conhecimento da psicomotricidade. 

Os sujeitos pesquisados foram professores de educação física atuantes em escolas 

públicas e privadas no primeiro segmento do Ensino Fundamental. A Teoria das 

Representações Sociais foi escolhida como sustentação teórica para o desenvolvimento 

da pesquisa com a adoção da abordagem estrutural desta teoria como organização 

metodológica. Em um pré-estudo foi realizado uma discussão sobre o conteúdo dos 

documentos que norteiam esta prática: BNCC, PCNs, OC; no estudo I foi realizada uma 

análise dos planejamentos de curso de cinco escolas e, no estudo II, foi realizada uma 

coleta de dados por meio da aplicação de questionários nos quais os dados coletados 

foram tratados por métodos de análise com o auxílio do programa EVOC e análise de 

similitude. A representação social identificada da prática do desenvolvimento infantil 

encontrada apresentou uma configuração na qual o movimento, a ludicidade e a 

psicomotricidade aparecem como elementos centrais e a socialização e a afetividade 

como elementos relacionados ao sistema periférico desta representação. Os resultados 

obtidos sugerem que a Representação Social identificada não é consensual por ter 

ocorrido uma dispersão significativa nas evocações e que os professores reconhecem a 

importância do conhecimento da psicomotricidade como auxiliar em suas aulas 

objetivando o desenvolvimento integral da criança, mas estes ainda não apresentam um 

conhecimento constituído desta área de conhecimento. 
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