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A inclusão da Educação Física Escolar, no Brasil, foi marcado por práticas pedagógicas que visavam apenas o desenvolvimento do aspecto físico
sem a preocupação do desenvolvimento integral do aluno. Contudo, após os anos 80, com as novas abordagens pedagógicas oriundas do
campo das Ciências Sociais e da Psicologia e com a promulgação pela Lei nº 9.394/96, na tentativa de romper com os modelos higienista,
militarista, esportivista e recreacionista, a disciplina de Educação Física passa a priorizar o desenvolvimento psicomotor do aluno, ou seja, os
aspectos afetivo, cognitivo e social, por meio dos jogos, esportes, dança, lutas, capoeira e conhecimento sobre o corpo. Entretanto, a partir de
uma revisão bibliográfica, pode-se observar que, ainda existe por parte do professor falta de consistência teórica e práticas pedagógicas
alicerçadas ao desenvolvimento físico.)
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INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

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.
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RESULTADOS

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.

REFERENCIAL TEÓRICO 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 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 ALCESTE para a análise de dados.

METODOLOGIA

1ª JORNADA DE PESQUISA DO PPGE/UNESA

28-29 DE JUNHO DE 2017

Foi utilizado como referencial teórico a Teoria das Representações Sociais que
fundamenta-se pelo fato da mesma identificar no discurso dos sujeitos como
eles justificam suas práticas.

Fonte: http://tecciencia.ufba.br/educacao-fisica-escolar


