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Este levantamento literário vem abordar a educação física como componente da cognição. Segundo Betti 

(2002): A formação da criança e do jovem passa a ser concebida como uma educação integral – corpo, 

espírito –, como desenvolvimento pleno da personalidade. A Educação Física vem somar-se à educação  

intelectual e à educação moral. Consideramos a educação física como aporte da formação holística das 

crianças, mas nos ateremos ao desenvolvimento intelectual, através da “Educação Física ‘que’ deve 

levar o aluno a descobrir motivos e sentidos nas práticas corporais, favorecer o desenvolvimento de 

atitudes positivas para com elas, levar à aprendizagem de comportamentos adequados à sua prática, 

levar ao conhecimento, compreensão e análise de seu intelecto os dados científicos e filosóficos 

relacionados à cultura corporal de movimento, dirigir sua vontade e sua emoção para a prática e a 

apreciação do corpo em movimento (Betti, 1992). Esta aquisição de conhecimento através do Princípio 

da diversidade: A escolha dos conteúdos deve, tanto quanto possível, incidir sobre a totalidade da cultura 

corporal de movimento, incluindo jogos, esporte, atividades rítmicas/expressivas e dança, lutas/artes 

marciais, ginásticas e práticas de aptidão física, com suas variações e combinações (Betti, 2002). Estas 

descrições conduzem nossas reflexões para a consciência corporal que segundo Bertuol apoud Tavares 

(2003) apresentam seu papel fundamental no movimento intencional, que permite ao homem pertencer 
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a um dado tempo e espaço, tornando-se sujeito histórico: a experiência de subjetividade introduz a 

experiência de objetividade. A primeira imagem emana do corpo. As imagens do mundo se formam de 

modificações no corpo que podem ser, assim, decodificadas em imagens. Partindo da diferenciação do 

que é imagem do ‘eu’ e do ‘não-eu’, teremos a consolidação de uma representação interna acurada do 

corpo e senso de identidade. Torna-se possível um espaço temporal entre o impulso e a ação que é 

possível graças ao desenvolvimento da consciência e do pensamento. Corroborando nossa discussão, 

Wallon (2008) aponta para o surgimento do pensamento através “[...] do ato motor à representação 

houve transposição, sublimação desta intuição que, de incluída nas relações entre o organismo e o meio 

físico, se tornou esquematização mental. A evolução ocorrida entre o ato e o pensamento explica-se 

simultaneamente pelo oposto e pelo mesmo.” Ainda sob as evidencias da teoria Walloniana (2007), o 

domínio funcional cognitivo oferece um conjunto de funções que permite: “[...] identificar e definir [...] 

significações, classificá-las, dissociá-las, reuni-las, confrontar suas relações lógicas e experimentais, 

tentar reconstruir por meio delas qual pode ser a estrutura das coisas”, desta forma ressaltamos o valor 

do desenvolvimento holístico no desenvolvimento da cognição. Ao usarmos o movimento ou a 

corporeidade como ferramentas de descoberta dos próprios limites, sucessos e desafios, tendo, através 

do brincar; através das diversas experimentações das mais variadas sensações com seu corpo. O brincar 

com seu corpo e com os corpos dos colegas, trocando assim, diversas experiências e aprendizagens vão 

se somando para a construção de um caminho para a realização das atividades motoras importantes para 

o seu desenvolvimento; reportamos que na escola estas possibilidades perpassam pelo componente 

curricular da educação física e pela capacidade deste componente valorizar o ser humano em toda sua 

complexidade, propiciando satisfação durante o processo de desenvolvimento da cognição. 
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