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RESUMO

O presente estudo analisou as práticas dos professores de Educação Física,

atuantes em turmas de segundo segmento do Ensino Fundamental II,

segundo a Teoria das Representações Sociais na busca de compreender

como o jogo de 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. Foi aplicado um

questionário com o objetivo de identificar a Representação Social do

desenvolvimento psicomotor dos professores de Educação Física. Para

tanto, utilizou-se o software de análise lexicográfica de dados textuais

denominado ALCESTE. Este programa de análises realiza a análise estatística

a partir de um único arquivo de texto, no 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. O software ALCESTE encontrou sete

classes divididas em dois blocos, sendo que o primeiro bloco parece

predominar a ideia ligada fortemente ao futsal e ao queimado, e muito

secundariamente a dança criam laços entre os alunos (convivência,

cooperação), para agir (competir) como coletivo. No segundo bloco

parece predominar o desenvolvimento cognitivo, em torno da noção

genérica de jogos; este desenvolvimento parece se visto como necessário à

organização das atividades, planejamento e tomado de decisão. A análise

realizada por meio do ALCESTE apontou inconsistência teórica por parte dos

professores pesquisados sobre as contribuições do jogo de 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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