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Resumo: Frente aos diver-
sos problemas educacionais que 
vivenciamos na sociedade con-
temporânea, a relação entre 
professor-aluno e o processo de 
autonomia estudantil estão di-
retamente relacionados. Nessas 
perspectivas o principal objetivo 
do estudo é compreender a re-
lação professor-aluno nas aulas 
de Educação Física para sua con-
tribuição na autonomia dos es-
colares. O presente estudo ca-
racteriza-se como uma pesquisa 
descritiva de campo, com corte 
transversal e cunho quantitati-
vo. A população da pesquisa foi 
composta pelos escolares do en-
sino médio de uma escola da re-
de estadual do município de Alta-
neira-CE, e sua amostra por 129 
escolares de ambos os sexos. Foi 
utilizando como instrumento um 
questionário o Questionnaire on 
Teacher Interaction, que ava-
lia a interação do professor do 
ponto de vista do estudante em 
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oito setores denominados: Lide-
rança; Amizade; Entendimento; 
Responsabilidade; Incerteza; In-
satisfação; Repreensão e Severi-
dade. Os dados foram analisados 
por distribuição de frequên-
cia por setores da relação entre 
o professor e os alunos. Os re-
sultados da analise relevam que 
36,8% dos escolares destacam a 
característica de liderança na re-
lação entre o seu professor. De-
monstrando que o professor for-
necer a liderança para a classe e 
prende a atenção dos estudan-
tes. Em menor índice apresen-
ta-se a característica de incerte-
za com 19,8% revelando que o 
professor não deixar dubiedade 
no que faz e/ou discute em sa-
la. Conclui-se que os laços entre 
professor e estudantes são está-
veis e amigáveis, que trabalham 
de forma indissociável na busca 
da construção do conhecimento, 
facilitando assim o processo de 
desenvolvimento da autonomia 
estudantil. 

Palavras-chave: Relação. 
Professor. Aluno. Autonomia.

Abstract: Facing the various 
educational problems that we live 
in contemporary society, the re-
lationship between teacher-stu-
dent and the process of student 
autonomy are directly related. 
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in these perspectives the main 
objective of the study is to un-
derstand the teacher-student re-
lationship in Physical Education 
classes for their contribution to 
the autonomy of schoolchildren. 
The present study is characteri-

-
search, with cross-section and 
quantitative. The research popu-
lation was composed of by high 
school students of a school of the 
state network of the municipali-
ty of Altaneira - Ce, and its sam-
ple by 129 schoolchildren of both 
sexes. It was used as an instru-
ment a questionnaire the Ques-
tionnaire on Teacher Interaction, 
which evaluates teacher interac-
tion from the student’s point of 
view in eight sectors denomina-
ted: leadership; friendship; un-
derstanding; responsibility; un-
certainty; dissatisfaction; rebuke 
and severity. Data were analyzed 
by frequency distribution by sec-
tors of the relationship betwe-
en the teacher and the stu-
dents. The results of the analysis 
36.8% of the students empha-
size the leadership characte-
ristic in the relationship betwe-
en your teacher. Demonstrating 
that the teacher provide leader-
ship for the class and holds stu-
dents’ attention. A lower index 
presents the uncertainty cha-
racteristic with 19.8% revealing 
that the teacher does not leave 
doubt in what he does and / or 
discusses in the classroom. It is 
concluded that the between tea-
cher and students are stable and 
friendly, who work in an insepa-
rable way in the search for the 

construction of knowledge, thus 
facilitating the process develop-
ment of student autonomy.

Keywords: Relationship. Tea-
cher. Student. Autonomy.

Introdução

É função da escola garantir a 
educação aos estudantes, contri-
buindo para que se tornem sujei-
tos, isto é, autores e senhores de 
suas vidas, criando oportunida-
des para que eles decidam, pen-
sem, tornem-se livres e responsá-
veis, autônomos e emancipados. 
Por isso é indispensável que a es-
cola reconheça, respeite e valorize 
o saber do educando, assim, ela 
contribuirá para ampliar o conhe-
cimento e intervir na formação de 
cada ser (TELES, 2004). Esse é 

instituições educacionais na atua-
lidade têm: promover uma forma-
ção de sujeitos conscientes possi-
bilitando o exercício da cidadania.

Para dialogar com essa situa-
ção vamos tratar sobre a contri-
buição da Educação Física esco-
lar para a formação sócio cultural 
dos educandos, haja vista que es-
sa, tem papel fundamental na ar-
ticulação da ludicidade e nas pos-
sibilidades de trabalho com jogos 
o que favorece de forma muito 
consistente a proposição de valo-
res para a formação de cada in-
divíduo. González e Fensterseifer 
(2009, p. 21-22) destaca a fun-
ção da Educação Física escolar é 
de introduzir os alunos no mun-
do sociocultural que a humanida-
de tem construído, com o objetivo 
de que eles possam incluir-se no 
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projeto, sempre renovado, da re-
construção desse mundo”.

Ninguém é movido a fazer algo se 
não houver um pouco de motiva-
ção que origina esforço para de-
senvolver determinada ativida-
de intelectual. O interesse é um 
exemplo de como são seleciona-
das as atividades intelectuais. Esta 
seleção é provocada pela afetivi-
dade e não pelas atividades cogni-
tivas. Portanto, faz-se necessário 
pensar em afeto como sentimen-
tos, desejos, interesses, valores e 
todo tipo de emoção (WADSWOR-
TH, 1997, p. 70).

O diálogo deve ser ponte pa-
ra ampliação dos laços de amiza-
de e companheirismo e favorecer 
a formação integral dos educan-
dos, visto que, é de fundamental 
importância a ampliação da for-
mação de indivíduos que acredi-
tem nos valores ensinados pela 
educação, pois conceitos e pré-
-conceitos formados durante as 
vivências com a família, cons-
tituem no professor importan-
te estrutura de métodos, formas 
de se relacionar com os alunos, 
as formas de tratamento, as ex-
pressões respeitosas ou desres-
peitosas, as formas de coerção e 
correção utilizadas em sala de au-
la, são provavelmente em grande 
parte formados antes das expe-
riências na escola (VISCA, 1987).

Ensinar para o sucesso do alu-
no exige determinação, os pro-
fessores precisam ter dinamismo 
e conhecimento para poder trocar 
experiências com seus alunos e 
com isso conhecê-los melhor pa-
ra interferir de forma sistemática 

através do diálogo. A interação 
-

mente para uma aprendizagem 
sólida e com afetividade, contri-
buindo também para a formação 
integral dos indivíduos que serão 
inseridos na sociedade. Segun-
do Freire (1993, p. 71) “Cabe ao 
professor observar a si próprio; 
olhar para o mundo, olhar para si 
e sugerir que os alunos façam o 
mesmo e não apenas ensinar re-
gras, teorias e cálculos”.

Sendo de suma importância 
que haja o fortalecimento das 
relações sócio afetivas para am-
pliar as possibilidades de apren-
dizagem com um clima agradá-
vel, de parceria e cumplicidade 
entre professor e aluno. O de-
senvolvimento social do educan-
do e sua formação integral pas-
sou, pois, a serem prioridades no 
cotidiano escolar, trazendo mu-
danças à relação professor-alu-
no, e à visão do que das neces-
sidades implicadas as escolas da 
atualidade, e da própria noção 
de indisciplina, e de suas impli-
cações e sentidos.

A relação professor/aluno não 
deve ser uma relação de impo-
sição, mas, sim de cooperação, 
de respeito e de crescimento. O 
aluno deve ser considerado como 
um ser interativo e ativo no seu 
processo de construção do co-
nhecimento. O professor por 
sua vez deverá assumir um pa-
pel fundamental nesse processo, 
como um sujeito mais experien-
te. Por essa razão cabe ao pro-
fessor considerar o que o aluno 
já sabe, sua bagagem cultural é 
muito importante para a constru-
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ção da aprendizagem. O profes-
sor é o mediador da aprendiza-
gem facilitando-lhe o domínio e 
a apropriação dos diferentes ins-
trumentos culturais (VYGOTSKY 
1996, p. 78).

Para tanto, é importante des-
tacar que o professor deve ter 
uma proposta de ensino que fa-
voreça a ampliação da visão de 
mundo dos educandos e com is-
so possa subsidiar a compreen-
são para os alunos de que a es-
cola é um espaço de construção 
do conhecimento e que eles de-
vem ser seres ativos e partíci-
pes do processo sendo protago-
nistas da própria formação. Daí 
a importância do diálogo, da lu-
dicidade e o mais importante a 
afetividade como algo impres-
cindíveis para uma relação po-
sitiva no processo de ensino e 
aprendizagem.

Segundo Reverdito e Scaglia 

seus estudos que: 

Com o propósito de contri-

nas transformações dos mode-
los de competição, defendemos 
uma proposta pedagógica para 
as competições escolares con-
ceitualmente proposta, enquan-
to evento da escola e integrado 
ao Projeto Político Pedagógico, 
impregnado com a responsabili-
dade da educabilidade do sujei-
to. Como pilares dessa proposta 
de competição pedagógica, des-
tacamos os conceitos de coope-
ração, os valores sociais e a com-
petição de forma interconectada. 
Para então, sustentar os princí-
pios de totalidade, coeducação, 

cooperação, participação, auto-
nomia e pluralidade cultural, na 
análise da organização, das in-
tenções educativas e de sua pro-
posta metodológica.

Portanto, é urgente e neces-

trabalho nas instituições escola-
res para que verdadeiramente a 
Educação Física possa contribuir 

dos estudantes e possa ampliar 
a visão do cuidado com a saúde 
por meio das práticas esportivas, 
jogos, danças, ginásticas e lutas.

Devemos nos preocupar mais 
com essa temática especialmen-
te às questões ligadas à afetivi-
dade como mola propulsora do 
fortalecimento das relações so-
ciais e especialmente a rela-
ção entre docente e discente no 
campo educativo. Sendo impres-
cindível ao professor compreen-
der os fenômenos ligados à área 
de atuação para otimização do 
entendimento verdadeiro do seu 
papel no campo de atuação nas 
instituições de ensino. 

Na necessidade de compre-
ender como se dá a relação pro-
fessor-aluno nas aulas de Edu-
cação Física e tentar perceber o 
que essa relação contribui para 
o sucesso dos educandos na vi-
da acadêmica e pessoal, tendo 
com principal objetivo compre-
ender a relação professor-alu-
no nas aulas de Educação Física 
para uma contribuição na auto-
nomia estudantil.
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Materiais e métodos

O presente estudo caracteri-
za-se como uma pesquisa des-
critiva de campo, com corte 
transversal e cunho quantitati-
vo. Alguns momentos indispen-
sáveis para almejar o objetivo 
da pesquisa foram essenciais co-

para compreender os fenômenos 
ligados a afetividade no ensino 
aprendizagem e como o relacio-
namento entre educador e edu-
candos acontece, e se favorece 
no desenvolvimento da autono-
mia estudantil. 

Foi realizado um levantamen-
to de campo com os escolares 
envolvidos através de questio-
nários, na de dados referentes à 
relação entre o professor de Edu-
cação Física e os escolares. A par-
tir desse diagnóstico foi feito uma 

-
fessor-aluno nas aulas de Educa-
ção Física escolar, na tentativa de 
compreender com está o proces-
so de desenvolvimento da auto-
nomia estudantil na escola. 

Foi utilizando um questionário 
o Questionnaire on Teacher In-
teraction – QTI, (WUBBELS; LE-
VY, 1993) que avalia a interação 
do professor, do ponto de vista 
do estudante. O questionário de 
interação com o professor pro-
porciona economia de tempo e 
de recursos humanos para a sua 
aplicação, além de permitir al-
cançar rápida e simultaneamen-
te um grande número de pesso-
as, uma vez que eles respondem 
sem que seja necessário enviar-
-lhes um entrevistador.

A população da pesquisa foi 
composta pelos escolares do 

ensino médio de uma escola da 
rede estadual do município de 
Altaneira-CE, e sua amostra por 
129 escolares de ambos os se-
xos. Para melhor captação das 
informações da pesquisa foi atri-
buído os questionários a grupos 
de alunos de cada série, como 
forma de construir coletivamen-

-
nos sobre a conduta métodos de 
ensino utilizados pelos professo-
res de Educação Física.

Após a coleta dos dados, os 
resultados foram analisados in-
dividualmente por oito setores 
denominados: Liderança; Ami-
zade; Entendimento; Respon-
sabilidade; Incerteza; Insatisfa-
ção; Repreensão e Severidade. 

As questões foram agrupadas 

por Wubbels e Levy (1993) que 
-

derança (3, 31, 36, 40, 45, 52 e 
62); Amizade (5, 15, 29, 35, 37, 
47, 50 e 60); Entendimento (4, 
6, 11, 13, 17, 18, 32 e 56); Res-
ponsabilidade (8, 21, 25, 27, 33, 
48, 49 e 64) Incerteza (23, 34, 
39, 42, 44, 46 e 55); Insatisfação 
(7, 10, 12, 19, 26, 28, 30, 54 e 
58); Repreensão (16, 24, 38, 41, 
43, 51, 59 e 63) e Severidade (1, 
2, 9, 14, 20, 22, 53, 57 e 61). 

Com os resultados foram ge-

software Excel 2010 por distri-
buição de frequência por setores 
da relação entre o professor e os 
alunos. Os procedimentos para 
realização da pesquisa seguem 
as normas de pesquisa do CNS 
466/12, bem como autorização 
dos pais e/ou responsáveis com 
assinatura do Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido 
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-
veis de forma voluntária.

Resultados e discussão

Através do Questionário de In-
teração com o Professor, utilizado 

-
tes percebem o comportamen-
to do professor na sala de aula, 

sua relação com os estudantes. 
Na Tabela 01 mostra a descrição e 
exemplos de itens para cada esca-
la no QIP, nela os comportamen-
tos são detalhados de acordo com 

-
nário ilustram as correspondên-

-
tendimento dos setores.

Tabela 1 - Descrição e exemplos de itens para cada setor do QIP
SETOR DESCRIÇÃO ITEM

Liderança

Medida em que o professor for-
nece a liderança para a clas-

se e prende a atenção do estu-
dante.

Este professor explica as 
coisas claramente.

Amizade Medida em que o professor é 
amigável e útil aos estudantes. Este professor é amigável.

Entendimento
Medida em que o professor de-
monstra preocupação/compre-
ensão/ cuidado aos estudantes.

Se não concordarmos com 
este professor, podemos fa-

lar sobre isso.

Responsabili-
dade

Medida em que os alunos rece-
bem oportunidades para assu-
mir responsabilidades por suas 

próprias atividades.
este professor.

Incerteza Medida em que o professor exi-
be sua incerteza.

É fácil gozar com o 
professor.

Insatisfação
Medida em que o professor 

mostra infelicidade / insatisfa-
ção com o aluno.

O professor acha que não 
sabemos nada.

Repreensão

Medida em que o professor 
mostra um temperamento de 
raiva / impaciência na sala de 

aula.

O professor é impaciente.

Severidade
Medida em que professor é ri-
goroso e exigente com os alu-

nos.

Temos medo do professor.

Fonte: WUBBELS; LEVY, 1993.

Com a análise estatística dos 
dados levantados, através dos 
questionários respondidos pelos 
alunos, encontramos a tabela 02 

como os alunos percebem a re-
lação existente entre professor e 

que 36,8% dos escolares desta-
cam a característica de lideran-
ça muito forte entre o professor 
e os alunos; bem como a carac-
terística Amizade com represen-
tação de 36,7% e o Entendimen-
to com 36.1%. 
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Tabela 2 - Relação professor x alunos

Relação 
Professor x Aluno

0 1 2 3 4

N % N % N % n % N %

Liderança 263 29,1 106 11,7 106 11,7 96 10,6 332 36,8

Amizade 311 30,1 128 12,4 105 10,2 109 10,6 379 36,7

Entendimento 267 25,9 144 14,0 120 11,6 128 12,4 373 36,1

Responsabilidade 359 34,8 180 17,4 152 14,7 118 11,4 223 21,6

Incerteza 409 45,3 118 13,1 116 12,8 81 9,0 179 19,8

Insatisfação 518 44,6 209 18,0 116 10,0 85 7,3 233 20,1

Repreensão 398 38,6 165 16,0 123 11,9 111 10,8 235 22,8

Severidade 427 36,8 194 16,7 169 14,6 129 11,1 242 20,8

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Segundo Rocha et al., (2007) 
professores que estão preocu-
pados com seus alunos e estão 
sempre dispostos a buscar uma 
boa relação, tornam o apren-
der mais interessante. Quando 
o aluno sente competente pe-
las atitudes e métodos de moti-
vação em sala de aula por parte 
do professor, o desenvolvimen-
to da solidariedade, superação 

a capacidade de questionar e es-
tabelecer metas se tornam mais 
viáveis. Auxiliando assim no seu 
desenvolvimento pessoal e na 
sua autonomia em buscar me-
lhorar cada vez mais.

Dessa forma, é importante des-
tacar que de acordo com a tabela 

trabalho levando em consideração 
a sua liderança, fomentando as-
sim a possibilidade de ampliar la-
ços de amizade com seus alunos 
para uma relação mais intensa e 

afetiva e pode através do diálogo 

necessidade de agir de forma re-
preensiva e/ou com severidade. 

É imprescindível que a aula 
aconteça de forma dialógica 
e dialética, possibilitando que 
todos participem efetivamente, 
aumentando o grau de satisfação 
e otimizando as ações de aprender 
e ensinar. Para Silva e Santos 
(2002, p. 24 e 25) “A aula deve 
ser encarada como uma relação 
entre professor e aluno, numa 
aprendizagem mútua, onde a 
escola seja encarada como um 

reconstrução do saber”. A relação 
do professor com os alunos vai 
além do ensino apenas conteúdo 
em sala de aula. É perceber as 
novas mudanças e olhares de 
mundo para a formação integral 
dos educandos.
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escolares para a relação como professor

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Nos questionários preenchi-
dos pelos escolares, numa es-
cala de 0 a 4, o maior percen-
tual encontrado entre todos os 
setores foi de Liderança, fazen-
do com que os escolares vejam 
com maior incidência de com-
portamento de seu professor a 
essa característica. O professor 
demonstra então fornecer a li-
derança para a classe e pren-
de a atenção do estudante, am-
pliando os laços de fraternidade 
entre os pares, melhorando as-
sim o clima na escola e certa-
mente não havendo a necessi-
dade de agir com severidade e/
ou repreensão.

Em segundo melhor percen-
tual a característica Amizade, 
demonstrando que o professor 

é amigável com os estudantes 
e tem uma relação aproxima 
com os estudantes. Em menor 
índice apresenta-se a caracte-
rística Incerteza, demonstrando 
que o professor não deixar in-
certeza no que faz e/ou discu-
te em sala, desta forma o domí-
nio de conteúdo e segurança na 
sua atuação é uma característi-
ca predominante.

cia das características de forma 
geral nessa relação, liderança e 
amizade são itens que se esta-

que são determinantes para que 
nessa relação haja prazer na re-
alização das atividades desen-
volvidas diariamente. 
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na relação professor x alunos

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

É senso comum entre os profes-
sores que a indisciplina e o desin-
teresse dos alunos se apresentam 
como um dos grandes proble-
mas que interferem direta ou in-
diretamente no processo de ensi-
no-aprendizagem. Sendo assim, 
cabe ao docente estabelecer um 

peito entre professores e alunos a 

a pesquisa autônoma, tornando as 
aulas mais prazerosas (DA SILVA; 
NAVARRO, 2012, p. 98).

Os itens responsabilidade e 
entendimento evidenciam um 
percentual em que a instituição 
pode fazer com que seus pro-

ravelmente a melhoria das re-
lações interpessoais, quando 

respeito com o trato com seus 

pares. Segundo Da Silva e Na-
varro (2012, p. 96 e 97) “Dentro 
desse processo, essa relação de-

afetividade e respeito, cabendo 
ao professor orientar o educan-
do para crescimento interno”.

É perceptível que o professor 
propicia prazer aos educandos 
no momento das aulas. Por isso 
é importante ter uma boa rela-
ção com segurança, sendo uma 

mover cooperação entre os estu-
dantes e consequentemente me-
lhorar sua aprendizagem, além 
disso, a sala de aula é um espaço 
de construção de ideias e pensa-
mentos devendo ser um espaço 
de socialização e companheiris-
mos entre todos, professor-alu-
no e aluno-aluno.
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O professor tem um papel fun-
damental no desenvolvimento da 
autonomia estudantil, ele é à ba-
se desse relacionamento, e a re-
lação professor e aluno é con-
cretizado por meio de vínculos e 
atitudes, como o modo de falar, 
de se comportar, em saber ouvir 
e compreender as necessidades 
do aluno. É necessário ser media-
dor e sensível, o professor sem-
pre deve visar o sucesso no en-
sinar com amor, carinho, alegria 
e prazer, mas com compromisso 
e responsabilidade. Não pode se 
ter um clima de instabilidade, im-
possibilidades e principalmente 
insegurança, pois isso gera sen-
timentos de insatisfação. 

O processo de ensino apren-
dizado é um decurso que re-
quer prontidões neurobiológicas, 
cognitivas, emocionais e peda-
gógicas mediante estímulos, a 

quando gera transformações no 
indivíduo que aprende. A abertu-
ra para o diálogo, a afetividade, 
o respeito entre professor e alu-
no sendo positiva irá gerar um 
trabalho construtivo, o professor 

-
cia que ele exerce no aluno, pois 
o constante ambiente em sala de 
aula deve ser um hábito de cui-
dado e zelo em todos os dias. 

Portanto é imprescindível regar 
suas aulas com práticas pedagó-
gicas dinâmicas e capazes de in-

mútuo e aprendizagem constan-
te de compreender a si e aos ou-
trem. Saber que diante a tantas 

-
ção e número excessivo de alunos 

por classe, a sala de aula se tor-
na um aconchego, onde o passo 
a passo é algo estimulador e avi-
vado, pois não é ensinado apenas 
os conteúdos curriculares é ensi-
nado sobre a vida. 

-
ve ser semeada em cada atitu-
de e cada gesto, professor e alu-
no devem ser parceiros de uma 
jornada que considera a forma-

-
no em que demonstrações de 
emoções e afeto sejam algo na-
tural, pois irá mostrar o que o in-
terior sente diante a laços cria-
dos, deste modo, aprender torna 
algo interessante e para isto pre-
cisa ser cultivado. 

Por meio desta pesquisa po-
demos concluir que o processo 
de desenvolvimento da autono-
mia estudantil não ocorre isolado. 
Tanto o professor como o aluno 
estão em interação constante, o 
afeto e a emoção permeiam todo 
este processo tornando-se um co-
adjuvante fazendo reforçar as po-
tencialidades. Sugerem-se novas 
pesquisas em novos contextos 
para aprofundamentos da temáti-
ca dentro do campo da educação, 
para melhorar a qualidade de en-
sino e relações mútuas entre to-
dos quem fazem a escola.
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Resumo: As práticas educati-
vas dos professores têm um papel 
fundamental no desenvolvimento 
de comportamentos morais, éti-
cos e sociais de crianças. Neste 
sentido, a presente investigação 

-
tre a teoria dos estilos parentais e 
as práticas educativas do profes-
sor de Educação Física nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, 
a partir da observação da intera-
ção professor-aluno. Mais especi-

se as posturas dos professores 
de Educação Física favorecem ou 
não a participação dos alunos nas 
aulas. Para tanto, foram observa-
das aulas de dois professores da 
rede pública de ensino em duas 
cidades do Sul de Minas Gerais, e 
registradas em diário de campo. 
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Para analisar e organizar os da-
dos foi feito uma adaptação do 
Questionário de Estilos e Dimen-
sões Parentais (QEDP) – versão 
reduzida, que deu embasamen-

-
tilos parentais e atuação dos pro-
fessores. Os resultados indicaram 
a presença de estilos autoritários 
e autoritativos nas práticas edu-
cativas dos professores de Edu-
cação Física nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental observados. 
Conclui-se que a tipologia dos es-
tilos parentais oferece uma base 
fundamental para a análise das 
práticas educativas docentes.

Palavras-chaves: Estilos Pa-
rentais; Educação Física Escolar; 
Práticas Educativas.

Styles and educational 
practices of physical 
education teachers 
in the initial years of 
elementary school

Abstract: Teachers’ educa-
tional practices have an impor-
tant role in the development of 
children’s moral, ethical and so-
cial behavior. Thus, the present 
research aimed to identify the 
relation between parenting sty-
les and educational practices of 

ESTILOS E PRÁTICAS EDUCATIVAS 
DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA NOS ANOS INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL
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Physical Education (P.E.) tea-
chers in the initial years of ele-
mentary school, by observing te-
acher-student interactions. More 

verify if the P.E. teachers suppor-
ted or hindered students’ parti-
cipation. To do so, we observed, 

the classes of two public scho-
ol teachers in two Brazilian ci-
ties, in southern Minas Gerais. 
To analyze and organize data, 
we adapted a version of the Pa-
renting Styles and Dimensions 
Questionnaire (PSDQ) – reduced 
version, which was our basis for 
classifying parenting styles and 
teachers’ performance. Results 
indicated the presence of autho-
ritarian and authoritative sty-
les in the P.E. teachers’ educa-
tional practices in the observed 
elementary schools. We conclu-
de that observing the type of pa-
renting style is fundamental in 
analyzing teachers’ educational 
practices.

Keywords: Parenting Styles; 
School Physical Education; Edu-
cational Practices.

Introdução

Os ambientes proximais (fa-
mília e escola) são fundamentais 
para o desenvolvimento da crian-
ça. A família é o primeiro agente 
socializador da criança, promo-
vendo aprendizagens sociais pa-
ra o seu convívio em sociedade. 
Neste contexto, os vínculos en-

-
tais para estabelecer “um padrão 
de atividades, papéis sociais e 

relações interpessoais experien-
ciadas pela pessoa em desenvol-
vimento” (BRONFENBRENNER, 
MORRIS, 1998, p. 1013). A in-
teração e as estratégias educa-
tivas utilizadas pelos pais consti-

para a criança. A escola tam-
bém participa deste sistema de 

-
as atividades para objetivos pe-
dagógicos de participação ativa e 
efetiva em sala de aula.

Nas últimas décadas, algumas 
pesquisas nas Ciências Humanas 
(Psicologia, Sociologia, Educa-
ção e etc.) têm se debruçado pa-
ra compreender as relações das 
práticas educativas do professor 
com o desenvolvimento de com-
portamentos morais, éticos e so-
ciais de crianças, e que impac-
tam diversos contextos, como 
as relações familiares, escola e 
interação com os pares (GOMI-
DE, 2001; REPPOLD, PACHECO, 
BARDAGI, HUTZ, 2002; DES-
SEN, POLONIA, 2007; SETTON, 
2002). Estas pesquisas colocam 
a importância das interações, 
especialmente dos primeiros 
agentes socializadores (pais e 
professores), neste processo de 
formação do conhecimento e ati-
tudes das crianças.

O conjunto de estratégias 
educativas utilizadas pelos pais 

-
tam em um estilo parental (GO-
MIDE, 2003). Os estilos paren-
tais representam um “conjunto 
de atitudes que são comunica-
das à criança/jovem e que, to-
das juntas, criam um clima emo-
cional, no qual os pais atuam de 
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determinada forma” (DARLING E 
STEINBERG, 1993, p. 488). Este 
padrão de comportamento dos 
pais é que possibilita uma rela-
ção afetiva de aprendizagem dos 

em determinados comportamen-
tos sociais.

Os estilos parentais e suas 
respectivas práticas educativas 
estão amplamente documenta-
dos na literatura (BAUMRIND, 
1966; DARLING E STEINBERG, 
1993; GOMIDE, 2001, 2003; 
HOFFMAN, 1975; MACCOBY, 
MARTIN, 1983). No entanto, se-
gundo Morris, Cui e Steinberg 
(2013), alguns estudos vêm de-
monstrando que outros ambien-
tes sociais, como exemplo, a es-
cola, também contribuem para 
a construção dos aspectos afe-
tivos, cognitivos e socais que 
compõem a subjetividade das 
crianças. 

Conforme Houaiss (2009) a 
palavra “parental” é “relativa 
a pai e mãe”, e tem uma rela-
ção semântica com a parenta-
lidade. Portanto, o próprio ter-
mo, por si só, já remeteria ao 
conceito de família. No entan-
to, o campo fenomenológico de 
desenvolvimento da pessoa en-
contra seu processo de expan-
são na interação social. O ser 
humano torna-se um “ser so-
cial” nas relações afetivas que 
são construídas pelas percep-
ções de mundo e sensibilidade 
(BRONFENBRENNER, 1996). 

A escola tem o papel de for-
mação de saberes relacionados 

-
cial. Com isso, é fundamental 

que o[a] professor[a], por inter-
médio das estratégias educati-
vas, possibilite uma ampliação 
dos vínculos já estabelecidos pe-
la criança e proporcionar novas 
relações de sentido do mundo do 
aluno com os contextos sociais 

-
cativo da sala de aula é fonte de 
múltiplas aprendizagens (inte-
lectuais, afetivas e sociais) que 
repercute nos processos de so-
cialização da criança (SACRIS-
TÁN, 2000).

As análises das práticas edu-
cativas na escola, a partir de um 
modelo consolidado como é o 
dos estilos parentais, podem fa-
cilitar a compreensão das intera-
ções e climas presentes nas au-
las e, com isso, contribuir para 
um encaminhamento de práticas 
educativas sistemáticas de so-
cialização, além de ampliar o co-
nhecimento das crianças “sobre 
os diferentes papéis que fazem 
parte da vida social” (BATISTA, 
WEBER, 2012, p. 300).

Assim, é fundamental pesqui-
sar as práticas educativas do[a] 
professor[a] de Educação Física. 
Dessa forma, a presente inves-

-
lações entre a teoria dos estilos 
parentais e as práticas educa-
tivas do professor de Educação 
Física nos anos iniciais do Ensi-
no Fundamental, a partir da ob-
servação da interação professor-

-
ras dos professores de Educação 
Física favorecem ou não a parti-
cipação dos alunos nas aulas.
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Estilos e práticas 
educativas parentais 

Hoffman (1975) definiu du-
as categorias de práticas edu-
cativas parentais: as induti-
vas, que sinalizam à criança a 
consequência de seus atos, le-
vando-a à reflexão; e as coer-
citivas, que incluem atitudes 
disciplinares que envolvem for-
ça, punição física, e privações. 
Kohn (1977), em suas pesqui-
sas, percebeu que as práticas 
educativas dos pais estão rela-
cionadas aos seus padrões de 
conduta, valores e crenças que 
foram construídos ao longo de 
suas vidas, e acabam por con-
trolar suas ações no que consi-
deram desejável para seus fi-
lhos. Os valores e crenças dos 
pais estão mediatamente re-
lacionados com o sistema mo-
ral18 da sociedade em que es-
tão inseridos. 

Gomide (2001) ressalta que o 
conjunto de práticas educativas 
dos pais revela um estilo parental, 
que produz efeitos favoráveis, em 
respeito ao: cuidado, apoio emo-
cional e comportamento moral; 
ou efeitos desfavoráveis, quan-
do existe um relaxamento da au-
toridade, punição inconsistente 
e repressão constante. A auto-
ra chama atenção para o fato de 
existirem diversos modelos teóri-
cos e pesquisas com as práticas 
educativas parentais. Tais estu-
dos podem auxiliar na prevenção 

18 Por moral entendemos, no mesmo sentido de Ricouer 

comportamental e efeitos de coerção.

e intervenção do trabalho educa-

Uma proposta é o modelo te-
órico composto por sete práti-
cas educativas, segundo Gomide 
(2007). Duas práticas são consi-
deradas pela autora como posi-
tivas (monitoria positiva e com-
portamento moral), quer dizer, 
são práticas de acompanhamen-
to e modelos de conduta mo-
ral. De acordo com a autora, os 
pais podem propor modelos po-
sitivos de comportamento quan-
do tem conhecimento das ativi-
dades, gostos e preferências dos 

consideradas negativas pela au-
tora, compõem cinco atividades 
(abuso físico, disciplina relaxada, 
monitoria negativa, negligência 
e punição inconsistente). Estas 
práticas negativas representam 
uma negligência ou controle ex-
cessivo dos pais com as ativida-

-
delo teórico busca uma relação 
entre as práticas educativas dos 
pais e as aprendizagens sociais 
fundamentais para a infância. 
Em outras palavras, as práticas 
positivas auxiliam na promoção 
de um bom desenvolvimento da 
criança, enquanto as negativas 
favorecem o desenvolvimento de 
problemas comportamentais dos 

-
portância da dimensão ética19 nas 
práticas educativas.

Na esteira destas pesquisas, 
“a teoria dos estilos parentais”, 
elaborada por Diana Baumrind 

19 Entendemos por ética

estimadas como boas na convivência com os outros.
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(1966) foi pioneira para uma 
fundamentação teórica, a auto-
ra desenvolveu, nas suas pes-

modelos de estilos parentais: 
(i) estilo parental autoritário; 
(ii) estilo parental autoritativo/
participativo e; (iii) o estilo pa-
rental permissivo.

Segundo Baumrind (1966), o 
-

nido como aquele comportamen-
to dos pais que consideram suas 
próprias atitudes como verdades 
inquestionáveis e absolutas. As 
regras e valores dos pais devem 
ser seguidos sem questionamen-
tos, sendo que a punição e obe-
diência são características prin-
cipais deste modelo educativo.

Já no estilo parental permissi-
vo, os pais se esquivam da res-
ponsabilidade da educação dos 

-
biente sem regras e punições, e 
não estabelecem limites. Ade-
mais, pouco valorizam os senti-
mentos da criança, consequen-
temente, esta ausência, faz com 

-
trole dos próprios interesses, o 
que pode gerar insegurança e 
baixa capacidade de resolução 

Maccoby e Martin 
(1983) propõem um desdobra-
mento do estilo parental permis-
sivo em: permissivo negligente e 
permissivo indulgente. No esti-
lo permissivo negligente os pais 
têm baixa responsividade e exi-
gência, não exigem o cumpri-
mento de regras e normas, nem 
demonstram afeto. No estilo per-
missivo indulgente, os pais têm 
elevada responsividade e baixa 

exigência, demonstram carinho, 
mas não exigem o cumprimen-
to de tarefas e normas. Esta di-
ferenciação é importante porque 
indica as variações nas deman-
das de controle e responsivida-
de dos pais.

estilo parental au-
toritativo/participativo coloca a 
importância da monitoria dos pais, 
mas de forma racional. Valoriza-
-se o respeito, a autonomia e o in-
centivo ao diálogo sobre possíveis 
divergências, bem como, conside-

disso, o controle e as punições ex-
cessivas são evitados.

Cabe ressaltar, que os esti-
los parentais se desenvolvem 
em diferentes contextos socio-
culturais. Segundo Chao (1994) 
as pesquisas com estilos paren-
tais devem levar em considera-
ção as nuances culturais de cada 
contexto investigado. Partindo 
deste pressuposto, entendemos 
que é imprescindível que os es-
tudos sobre as práticas educati-
vas dos[as] professores[as] bus-
quem evidências no cotidiano do 
trabalho docente nos diferentes 
níveis de ensino e em diferentes 
sistemas escolares brasileiros.

Práticas educativas na 
Educação Física escolar

O ambiente escolar é funda-
mental para o desenvolvimento 
dos indivíduos (BRONFENBREN-
NER, 1996). Com isso, as práti-
cas educativas dos professores, 
assim como os estilos parentais, 
contribuem para a criação de 
ambientes emocionais favoráveis 
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ou desfavoráveis ao desenvolvi-
mento social dos alunos.

O estilo comportamental do 
professor e seu impacto na in-
teração com seu aluno pode ser 
objeto de estudo de muitas dis-
ciplinas, inclusive das aulas de 
Educação Física. Souza, Prodó-
cimo e Leitão (2016) realizaram 

postura do professor de Educa-
ção Física no clima afetivo das 
aulas. Nesta pesquisa, os auto-
res utilizaram a teoria dos esti-
los parentais relacionando com a 
postura docente adotada em au-
la. Os resultados mostraram que 
as condutas dos docentes obser-

do Ensino Fundamental, eram 
permissivas, corroborando a lite-
ratura sobre a prática docente da 
área, a qual indica a existência 
de práticas de desinvestimento 
pedagógico20, que pouco favo-
recem os aprenderes dos alunos 
e aumentam as possibilidades 

pesquisa contribui para ressaltar 
a importância das posturas do 
professor nas rotinas de apren-
dizagem dos alunos. No entan-
to, a pesquisa focalizou as pos-
turas de professores no segundo 
ciclo do Ensino Fundamental, o 
que pressupõe que as práticas 
educativas de Educação Física no 
Ensino Infantil e anos iniciais do 
Ensino Fundamental ainda care-
cem de serem estudadas.

20
Educação Física Escolar são analisadas por Bracht, 
Faria e Machado (2012), que ressaltam a prática do 
professor “rola bola” como uma maneira de ocupar suas 

Já está consolidado, na lite-
ratura acadêmica, que a Educa-
ção Física na escola, como com-
ponente curricular obrigatório, 
precisa esclarecer seus objeti-
vos pedagógicos. Alguns auto-
res (BETTI, 1998, 2009; BRA-
CHT, 1999; KUNZ, 2001) vêm 
demonstrando a importância de 
oferecer subsídios para uma prá-
tica pedagógica, que busque in-
troduzir e integrar o aluno na 
cultura corporal de movimen-
to (jogos, esportes, lutas, dan-
ças, ginásticas etc.), quer dizer, 
a Educação Física dirige sua ação 
pedagógica para as mediações 
entre o mundo do aluno e a cul-
tura de movimento.

Isto implica que a Educação Fí-
sica precisa promover uma mu-
dança das suas práticas de en-
sino. De acordo com Betti et al 
(2015, p. 158), as aulas de Edu-
cação Física precisam ir além 
das intencionalidades de tratar 

mesmo, para compreender as re-
lações e mediações que os alunos 
da educação básica estabelecem 
com os saberes propostos pelos 
professores. Uma prática peda-
gógica, que focalize os saberes 
dos alunos que aprendem, nos 
aprenderes discentes, envolve as 
estratégias educativas do profes-
sor que mobilizem os desejos e 
afetos dos alunos, que possibili-
tem um movimento para as ‘coi-
sas que lhe façam sentido”.

Dessa forma, urge compre-
ender como se dão as rela-
ções educativas de professores 
de Educação Física. Quais são 
as práticas e estilos educativos 
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dos professores de Educação 
Física nos anos iniciais do En-
sino Fundamental que favore-
cem ou restringem a participa-
ção dos alunos? 

Método

Trata-se de um estudo quali-
tativo, caracterizada como estu-
do de caso. Segundo Alves-Ma-
zzotti (1999), as implicações da 
pesquisa qualitativa consideram 
que: o próprio pesquisador é o 
principal “instrumento” de inves-
tigação; e a natureza predomi-
nante dos dados é qualitativa.

Por dados qualitativos enten-
de-se:

Descrições detalhadas de situa-
ções, eventos, pessoas, intera-
ções e comportamentos obser-
vados; citações literais do que as 
pessoas falam sobre suas experi-
ências, atitudes, crenças e pen-
samentos; trechos ou íntegras 
de documentos, correspondên-
cias, atas ou relatórios de casos 
(PATTON apud ALVES-MAZZOTTI, 
1999, p. 132).

Por sua vez, o estudo de ca-
so pode ser compreendido como 
“investigação de uma unidade 

-
texto, selecionada segundo cri-
térios predeterminados e utili-
zando múltiplas fontes de dados, 
que se propõe a oferecer uma vi-
são holística do fenômeno estu-
dado” (ALVES-MAZZOTTI, 2006, 
p. 650). 

Critérios de escolha 
dos participantes

Participaram da pesquisa 
dois docentes de Educação Fí-
sica de escolas da rede munici-
pal de duas cidades do Sul de 
Minas Gerais e seus respectivos 
alunos. Os critérios de inclusão 
da amostra foram: (a) ministrar 
aulas nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental; (b) ter disponibi-
lidade para participar da pesqui-
sa; (c) apresentar mais de cinco 
anos de experiência. Segundo 
Piéron (1996), o professor com 
mais de cinco anos de experiên-
cia desenvolveu um repertório 
de práticas e formas de condu-

a escolha dos participantes na 
presente pesquisa. Os professo-
res foram observados em suas 
respectivas escolas. Foram ob-
servadas duas turmas do 3º ano 
do Ensino Fundamental.

A Docente I é do sexo femi-
nino, possui graduação em Li-
cenciatura em Educação Física 
concluída em 2011. Não possui 
curso de pós-graduação. Traba-
lha com uma carga horária de 
quarenta horas semanais em es-
colas públicas municipais da re-
gião do Sul de Minas Gerais.

O Docente II é do sexo mas-
culino, possui graduação em Li-
cenciatura em Educação Física 
concluída no ano de 2005, tra-
balha com uma carga horária de 
quarenta horas semanais em es-
colas públicas da região do Sul 
de Minas Gerais e não possui 
pós-graduação.
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Procedimentos

Os procedimentos desenvolvi-
dos na pesquisa foram: (i) con-
tato inicial com os docentes e as 
escolas; (ii) observação das au-
las com registro em diário de 
campo (doze aulas de 50 minu-
tos de cada docente); (iii) análi-
se e triangulação de dados; (iv) 
devolução da análise de resulta-
dos aos docentes. Cabe ressal-
tar que foi realizada uma pes-
quisa piloto, com duração de um 
mês, para que os observadores 
pudessem se acostumar com o 
instrumento de coleta. 

Levantamento, 
organização e 
análise de dados

Os dados foram levantados 
por dois observadores e registra-
dos em diário de campo. Utilizou-
-se como ferramenta de análise 
e como fonte de coleta de dados 
um roteiro de observação base-
ado no Questionário de Estilos e 
Dimensões Parentais (QEDP) – 
Versão Reduzida.14, adaptado 
por Souza et al (2016). Este ins-
trumento foi dividido em três ca-
tegorias de análise: clima emo-
cional das aulas
momentos de apoio e valoriza-
ção dos sentimentos dos alunos 
por parte do professor; estra-
tégias educativas do professor, 
que busca analisar quais são as 
práticas do professor e suas to-
madas de decisão no trato pe-
dagógico com o aluno; intera-
ção professor-aluno, que resulta 

da relação de aprendizagem nas 
aulas de Educação Física. Esta 
adaptação do questionário pos-
sibilitou uma compreensão dos 
aspectos cotidianos nas aulas de 
Educação Física.

A caracterização das posturas 
dos docentes sujeitos da pesqui-
sa se deu por meio de observa-
ção e registro das aulas em diário 
de campo, e posterior análise em 
comparação com a literatura dos 
estilos parentais e práticas edu-
cativas. De acordo com Batista 
e Weber (2012), a postura edu-
cativa autoritativa de um profes-
sor pode ser descrita como: valo-
rização da participação do aluno; 
estabelecimento de regras e nor-
mas claras, que são constante-
mente enfatizadas; preocupação 
com o envolvimento emocional 
e manifestação dos sentimentos 
dos alunos; acompanhamento da 
participação do aluno, ressaltan-
do os aspectos favoráveis para o 
desenvolvimento da aprendiza-
gem; estabelecimento das dinâ-
micas e condições das aulas em 
conjunto com o aluno; respei-
to aos saberes dos alunos; ado-
ção de estratégias dialógicas pa-

atrativas e com diversidade de 
conteúdos. Já as posturas edu-
cativas autoritárias dos profes-
sores podem ser descritas como: 
baixa interação professor-aluno; 
imposição das regras e normas; 
punição verbal; estruturação rígi-
da dos conteúdos e dinâmicas de 
aula; ênfase na obediência e res-
peito às normas independente da 
participação do aluno; estabele-
cimento de rotinas e padrões de 
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comportamento sem uma estra-
tégia de mobilização do sentido 
para o aluno; baixa responsivida-
de, por parte dos alunos, com re-
lação ao conteúdo e participação. 
Nas posturas educativas permis-
sivas “os professores são mui-
to responsivos e não exigentes. 
Não estabelecem regras e limi-
tes apropriados e não monitoram 
os comportamentos, realizando 
os desejos da criança” (BATISTA, 
WEBER, 2012, p. 304). Nesse es-
tilo, a maior parte das contingên-
cias são positivamente reforçado-
ras, tanto para comportamentos 
adequados quanto para inade-
quados. São aqueles professores 
que deixam as crianças fazerem 
o que querem. Muitas vezes va-
lorizam a opinião das crianças e 
deixam a autoridade de lado.

Resultados e discussão

A seguir são descritos e discu-
tidos os estilos parentais dos do-
centes participantes da pesqui-
sa em diálogo constante com a 
Teoria dos estilos Parentais, pro-
posta por Baumrind (1966), e o 
modelo teórico de práticas edu-
cativas de Gomide (2006).

Docente I

A observação das aulas e a 
análise de dados possibilitaram 
considerar que a professora pos-
sui uma prática educativa au-
toritativa, pois suas condutas e 
mediações foram caracterizadas 
pela(o): (i) presença de um am-
biente colaborativo; (ii) media-
ção dialógica entre professor e 

aluno; (iii) incentivo à participa-
ção dos alunos; (iv) respeito dos 
alunos às orientações didático-
-pedagógicas do professor; (v) 

-
portância aos desejos e pensa-
mentos dos alunos; (vii) clima 
favorável à aprendizagem.

Diversos momentos registra-
dos em diário de campo nos de-
monstraram estas característi-
cas. Em um deles destacamos a 
mediação da professora em uma 

“
começaram a brigar, a professo-
ra, sanou a briga e explicou aos 
alunos o porquê não deveriam 
brigar, não somente naquele 
ambiente, mas que a briga não 
era saudável e que eles podiam 
conversar. A docente orientou 
que os alunos sentassem um de 

motivos da briga. Depois de res-
pondida esta questão, os meni-

-
do desculpas” (Diário de Campo, 
terceira aula da docente no 3° 
Ano do Ensino Fundamental).

Diante disso, ao invés de repri-
mir tais condutas de modo auto-
ritário ou ignorá-las de modo não 
responsivo, a professora optou 
por estimular uma postura de di-
álogo entre os alunos. Maccoby e 
Martin (1983) acrescentam uma 
característica importante ao mo-
delo de estilos parentais propos-
to por Baumrind (1966), que é a 
responsividade. A responsividade 
está relacionada com as atitudes 
compreensivas e de apoio emo-
cional que os pais têm para com 
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com a comunicação com e entre 
os alunos, possibilitando o desen-
volvimento da autonomia e a re-

Outro aspecto importante são 
-

gem durante as aulas de Educa-
ção Física. Estudos realizados por 

-
ram uma elevada quantidade de 

entre os pares durante as aulas. 
Na citação abaixo a autora res-
salta que a recorrência da violên-
cia na escola pode levar a con-
sequências indesejáveis para o 
plano pedagógico do professor.

A violência na escola oprime e 
desgasta a vítima, impactando 
sua identidade. As consequências 
da vitimação não devem ser ne-
gligenciadas. Estão diretamen-
te relacionadas a sentimentos de 
medo, vulnerabilidade e compro-
metimento dos processos socia-
lizadores. Consequências concre-
tas podem incluir a desistência 

si e, em casos extremos, o suicí-
dio da vítima (PRODÓCIMO, et al, 
2013, p. 208).

-
gência com estes atos violentos 
pode comprometer os proces-
sos socializadores de desenvolvi-
mento do aluno. É urgente que a 
instituição escolar e os professo-
res encontrem estratégias pre-
ventivas da violência na escola. 
Portanto, a estratégia de media-
ção autoritativa da Docente I, 
no sentido de evidenciar as con-
sequências de um ato violento 

e encorajar o diálogo, pode ser 
uma ação importante para reso-

-
-

tre os alunos.
O diálogo é uma situação que 

possibilita um encontro do mun-
do do aluno com outras perspec-
tivas morais e sociais, isto im-
plica na ampliação do espectro 
de compreensão do aluno com 
o mundo, assim como apreen-
demos em Hermann (2014), ve-
remos um momento de diálogo 
da Docente I com uma aluna que 
ilustra isto: 

“A professora chegou com uma 
proposta de aula para os alunos 
sobre capoeira, uma aluna se le-
vantou e disse: – ‘Ahhh professo-
ra! Não vou participar, capoeira 
é coisa pra negro e eu sou bran-
ca!’ A professora, educadamente, 
começou a estabelecer um diálo-
go com a aluna a respeito de nos-
sas origens, a respeito dos escra-
vos, e da importância da capoeira 
para eles. Durante tal fala, a do-
cente não demonstrou nenhum 
estranhamento com o compor-
tamento da aluna. Após esta ex-
plicação da professora, a aluna 
mudou seu entendimento e ar-
gumentou: – ‘Ah! Professora, se 
for assim, eu participo’. E naque-
le dia essa aluna foi uma das que 
mais demonstrou interesse pe-
la aula.” (Diário de Campo, sex-
ta aula da docente I do 3° Ano do 
Ensino Fundamental).

Diante dessa descrição, po-
demos observar o caráter inte-
rativo do processo pedagógico, 
a docente estabeleceu um “con-
trato pedagógico” por intermédio 
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do diálogo, sem impor sua visão 
de mundo. Os esclarecimentos 
da Docente I possibilitaram uma 
saída dos enclausuramentos 
epistemológicos e éticos da alu-
na. Segundo Hermann (2014), 
o diálogo autêntico, aquele em 
que entramos sem saber o resul-
tado, pode criar um mundo de 
compreensão em comum. Nes-
te sentido, a docente ao ouvir 
a discente considerou o mundo 
epistêmico da aluna, reconheceu 
sua história de vida, promoveu o 
acolhimento e instigou o desper-
tar da curiosidade de aprender. 

Também não podemos omitir 
que a Docente I contextualizou 
um conhecimento da aluna (ca-
poeira é coisa para negro e eu 
sou branca), possibilitando as-
sim, uma ampliação de seus pré-
-conceitos. Mais uma vez, a do-
cente instigou a participação da 
aluna ao problematizar dialogi-
camente sua visão de mundo.

Lembramos Freire (2006), que 
-

dade de aproximar o mundo do 
-

co produzido pela humanidade, 
tornando assim, os conteúdos 

sua “curiosidade epistemológica”. 
Neste sentido, a postura autori-
tativa do professor favorece a in-
ternalização dos conteúdos, valo-
res e normas de convivência.

O objetivo pedagógico da Edu-
cação Física na escola é apresen-
tar os elementos constitutivos 
da cultura corporal de movimen-
to. Estes elementos envolvem as 
atitudes de preferência e escolha 
do saberes corporais (LEITÃO, 

2011). A negação de um conte-
údo da cultura corporal de movi-
mento, ou sua limitação aos as-
pectos técnicos do movimento, 
pode restringir as possibilidades 
éticas dos alunos de emancipa-
ção social.

lutas, que é um conteúdo da cul-
tural corporal de movimento, as-
sim como a capoeira, um es-
tudo realizado por So (2014), 
demonstrou que a maior par-
te dos discentes entrevistados 
não gostava de participar de au-
las com esse conteúdo, no ca-
so da pesquisa o Judô, uma vez 
que os sentidos atribuídos a este 
elemento da cultura corporal de 
movimento estavam associados 
à violência e ao medo de se ma-
chucar. Um dos fatores que pro-
vocaram a quebra da resistência 
inicial foi a mediação da profes-
sora trazendo alunos que já ti-
nham contato com as lutas fora 
da escola, e com isso, estabele-
cendo uma relação de sentido, 
de proximidade dos alunos pra-
ticantes com seus pares.

Uma dimensão importante 
das práticas educativas é o esta-
belecimento de limites e regras. 
Maccoby e Martin (1983) colo-
cam que a exigência é uma ati-
tude que busca controlar os ex-

as regras que favorecem o de-
senvolvimento da autonomia. No 
trecho a seguir veremos uma si-

-
ção professor-aluno: 

“A professora estabeleceu as 
atividades que os alunos fariam 
no dia e deu sequência à aula. 
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Um aluno perguntou se era au-
la livre, a professora respondeu 
que a aula ocorreria normalmen-
te. O aluno continuou insistin-
do na pergunta e pediu para que 
a docente mudasse para aula li-
vre. Contudo, a professora ex-
plicou para o aluno que aquela 
aula já tinha sido previamente 
planejada com o consentimento 
dos alunos. A professora ainda 
reforçou uma regra: apenas na 
última aula do mês haveria aula 
livre. Dessa forma, o aluno en-
tendeu o que a professora expli-
cou e não voltou a repetir a per-
gunta”. (Diário de Campo, oitava 
aula da docente I do 3° Ano do 
Ensino Fundamental).

Nota-se que a cultura da não-
-aula ainda é muito presente na 
Educação Física Escolar. Esta si-
tuação de “desinvestimento pe-
dagógico” nas aulas de Educa-
ção Física refere-se à negação 
da função pedagógica do profes-
sor. O professor que adere a este 
tipo de prática está “privando os 
alunos da possibilidade de aces-
so à aprendizagem de um con-

-
volvimento” (BRACHT, FARIA, 
MACHADO, 2012, p. 133).

Neste caso, a Docente I conse-
gue explicar para os alunos a va-
lidade de uma regra que foi com-
binada prévia e mutuamente. Tal 
situação concorda com Baumrind 
(1996), para quem uma práti-
ca educativa autoritativa conse-
gue estabelecer um controle das 
regras acordadas sem perder o 
apoio emocional aos questiona-
mentos dos alunos. É fundamen-
tal, que as práticas educativas 

nas aulas de Educação Física, 
permitam um caminho de apren-
dizagem dos conteúdos.

Outra característica de uma 
prática educativa autoritativa é 
a valorização da participação de 

princípios de inclusão, alterida-
de e diversidade (BETTI, 2009). 
Nesse sentido, a descrição a se-
guir esboçou como a professora 
garantiu a participação de algu-
mas alunas:

“Ao chegar à sala a profes-
sora propôs uma atividade com 
bola para os alunos e viu que 
duas de suas alunas mantive-
ram-se afastadas. A docente foi 
até as alunas saber o que esta-
va acontecendo, e elas disseram 
que não queriam participar por-
que tinham medo que a bola as 
machucasse. Diante disto, a pro-
fessora conversou com elas e as 
convenceu de participar, ofere-
cendo-lhes em troca, a partici-
pação no time delas, de modo 
a defendê-las de uma eventual 
“bolada”. As garotas se dispuse-
ram a participar das aulas com o 
auxílio direto da professora. No 
momento em que ela notou a in-
teração das alunas com a ativi-
dade, a professora saiu sem que 
elas percebessem. E quando de-
ram conta, estavam praticando 
a atividade sem o auxílio da do-
cente”. (Diário de Campo, nona 
aula da docente I do 3° Ano do 
Ensino Fundamental).

Quando a docente se dispõe 
a jogar na companhia das alu-
nas, ela se põe em uma relação 
horizontal com os(as) discentes, 
mesmo que no caso supracita-
do sua função era de defender 



76

as meninas que estavam com 
medo de se machucar.  O pos-
terior afastamento da professo-
ra da atividade demonstra que a 
docente percebeu que as alunas 
participantes conseguiriam esta-
belecer uma relação de seguran-
ça com o conteúdo proposto. 

Vale ressaltar que esse esfor-
ço da Docente I em se preocupar 
com a participação dos alunos foi 
efetivado durante todas as au-
las. As observações permitiram 
inferir que houve intensa parti-
cipação dos alunos, o que só foi 
possível a partir de uma relação 
de posições de exigência (auto-
ridade) e responsividade (afeto) 
(MACCOBY, MARTIN, 1983).

Ademais, conforme Betti e 
Ushinohama (2014), diversos 
estudos apontam que muitos 
alunos do Ensino Fundamental 
e Médio não participam efetiva-
mente das aulas de Educação Fí-
sica. Uma das queixas apresen-
tadas, dentre inúmeros fatores 
levantados, refere-se à falta de 
atenção por parte dos professo-
res, que segundo o modelo te-
órico de práticas educativas de 
Gomide (2006) refere-se à mo-
nitoria positiva. Diante desse 
pressuposto e das observações 
das aulas da atual investigação, 
a relação autoritativa parece ser 
uma prática educativa favorá-
vel à participação dos alunos, já 
que, conforme mencionado em 
linhas anteriores, tal perspecti-
va valoriza o respeito e a auto-
nomia, incentiva o diálogo sobre 
possíveis divergências e conside-
ra as emoções dos alunos para 
criar uma situação mais adequa-
da de aprendizagem.

Docente II

Diante das observações em 
doze aulas, pode-se perceber que 
o docente II possui uma prática 
educativa autoritária, pois suas 
condutas predominantes eram 
caracterizadas pelo(a): (i) con-
trole excessivo da atividade e dos 
alunos; (ii) imposição e obediên-
cia de regras; (iii) pouco diálogo 
com os alunos; (iv) punições em 
formas de castigos; (v) desvalo-
rização dos saberes dos alunos; 
(vi) rotinas rígidas sem o envolvi-
mento do aluno; (vii) valorização 
da obediência dos alunos.

Algumas passagens no diário 
de campo reforçam tais cons-
tatações supracitadas, dentre 
elas, a valorização dos altos ní-
veis de controle:

“Notamos a forte imposição 
do professor quando ele entra na 
sala de aula para fazer a chama-

-
rem silêncio, ele não dá início à 
chamada. No entanto, tal condi-
ção não foi verbalmente declara-
da, mas corporalmente demons-
trada com a atitude de calar-se 
e de encarar os alunos com um 

-
tem”. (Diário de campo, segun-
da aula do docente II - 3°Ano do 
Ensino Fundamental). 

Quando o professor estabe-
lece um gesto intimidatório pa-
ra silenciar a sala ele tira o pro-
tagonismo do discente, e põe-se 
como o elemento central da aula, 
como um ser soberano, deten-
tor único do saber que merece 
ser supostamente respeitado por 
sua posição social. Professores 
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autoritários são autocráticos, es-
tabelecem regras restritivas, e 
tendem a instituir a punição co-
mo forma de controle. Neste ca-
so, a obediência servil está liga-
da à ordem (BAUMRIND, 1966).

Baurimnd (1966) aponta que 
as práticas educativas respon-
dem às expressões das cren-
ças e valores dos pais, que fo-
ram transmitidas por modelo na 
sua história de vida. Nesse senti-
do, podemos perceber que mui-
tas crenças do Docente II aca-
bam por determinar as rotinas 
de aprendizagem dos alunos, ve-
jamos no trecho a seguir:

“Em outro momento, no des-
locamento dos alunos até a qua-
dra, os mesmos deveriam se po-
sicionar em duas colunas, sendo 
uma de meninas e outra de me-
ninos”. (Diário de campo, segun-
da aula do docente II - 3°Ano do 
Ensino Fundamental).

A rigidez nas práticas educa-
tivas do Docente II, e a separa-
ção de sexos no deslocamento 
dos alunos à quadra, evidencia 
uma perspectiva ética unilateral 
e voltada para a naturalização 
das relações sociais pelo viés do 
sexo, como se os elementos bio-
lógicos dos seres humanos de-
terminassem os seus cursos de 
ação e escolhas (BUTLER, 2014). 

fronteiras das divisões de gênero 
mais rígidas do que de fato são 
e negar a meninas e meninos a 
possibilidade de cruzá-las; é fur-
tar-lhes de antemão a possibili-
dade de escolha entre estarem 
juntos ou separados” (ALTMANN, 
1998, p. 100).

Este controle e separação 

as exigências e perspectiva de 
mundo do professor. Tal práti-
ca educativa restringe as apren-
dizagens sociais e a ampliação 
ética da visão de mundo (DAR-
LING, STEINBERG, 1993). 

O problema desta restrição 
e controle rígido das regras in-

-
ção dos alunos com os saberes 
proporcionados pela escola: se 
existem desigualdades e segre-
gações entre gêneros, podem 
ocorrer defasagens em relação 

-
tá de acordo com o entendimen-
to do conceito de “relação social 
com o saber” proposto por Char-
lot (2000), para quem, a posição 
social e escolar do sujeito induz 
ou condiciona a certos caminhos 
e relações com os saberes exis-
tentes no mundo. Nesse senti-
do, o autor considera que a es-
cola não é “apenas um lugar que 
recebe alunos dotados destas ou 
daquelas relações com os sabe-
res, mas é também um lugar que 
induz relações com os saberes” 
(CHARLOT, 2001, p. 18).

No trecho a seguir percebe-
mos que a relação de autoridade 
está correlacionada com baixa 
responsividade e falta de diálogo 
(BAUMRIND, 1966). 

“Os alunos participaram de 
uma atividade que já estavam 
acostumados e pediram ao pro-
fessor que a trocasse por outra. 
Ele foi enfático e disse que te-
riam que fazer o que ele estava 
“mandando” (Diário de campo, 
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segunda aula do docente II - 
3°Ano do Ensino Fundamental).

A imposição dos conteúdos e 
das regras por parte do professor, 
sem conexão com os desejos e in-
teresses dos alunos, pouco favo-
recem o potencial de mobilização 
do sujeito para a aprendizagem. 
Para Charlot (2000) os modelos 
tradicionais de ensino, que des-
consideram a participação dos 
alunos nas decisões, podem re-
forçar condutas de indisciplina ou 
desmotivação. A imposição de al-
tos níveis de exigência independe 
da participação dos alunos. Qual-
quer expressão de emoções, von-
tade e preferências não são con-
sideradas pelo Docente II. Ainda 
para Charlot (2009), o ponto de 
partida da escola não deveria ser 
o ensinar, mas sim o aprender, 
constituindo-se assim, uma rup-
tura epistemológica fundamental.

No âmbito docente, a exclu-
são das manifestações e posi-
ções dos alunos na escolha dos 
conteúdos está diretamente re-
lacionada com a formação téc-
nico-instrumental dos cursos de 
formação inicial. Para Pérez Gó-
mez (1995, p. 96), a formação 
está ancorada “na concepção 
epistemológica da prática her-
dada do positivismo, que preva-
leceu ao longo de todo o século 
XX, servindo de referência pa-
ra a educação e socialização dos 

-
centes em particular”.

Neste sentido, o Docente II 
carrega nas suas concepções pe-
dagógicas a tradição raciona-
lista-instrumental, na qual sua 
função básica é a reprodução 

dos conhecimentos e valores cul-
turais estabelecidos pelo deten-
tor do saber (professor), que en-
tende o aluno como um objeto a 
ser moldado, pouco valorizando 
os saberes dos alunos, e funda-
dos em uma hierarquia de pode-
res entre aluno-professor (HER-
MANN, PRESTES, 1996). 

As práticas educativas auto-
ritárias desconsideram a parti-
cipação da criança (BAUMRIND, 
1966). É evidente que as práti-
cas do Docente II seguem este 
curso. Os alunos não participam 
dos planejamentos e das prin-
cipais decisões das aulas. Uma 
preocupação do Docente II é de 
ser rotulado como um professor 
de práticas de laissez-faire21, por 
isso, utiliza de estratégias edu-
cativas voltadas para a imposi-
ção, punição/repressão e contro-
le das regras.

Tal relação autoritária tam-
bém foi constatada na comuni-
cação verbal enérgica do profes-
sor e nas ameaças de punição 
aos alunos:

“[...] o professor chega à sa-
la de aula e os alunos questio-
nam sobre qual atividade será 
ministrada naquele dia. O pro-
fessor apenas responde:- quan-
do chegarmos na quadra, eu falo 
qual será a atividade, desde que 
vocês prestem atenção na cha-
mada[...] A todo tempo quan-
do havia alguma intercorrên-
cia, o professor falava em tom 

-
contente, a aula será ruim para 
vocês”. (Diário de campo, oitava 

21
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aula do professor 3°Ano do Ensi-
no Fundamental).

A punição como forma de con-
trole comportamental não valori-
za o diálogo e autonomia (BAU-
MRIND, 1966). A imposição da 
obediência, por parte do Docen-
te II, demonstra sua fragilidade 
em mobilizar os alunos duran-
te as aulas. A coação e o con-
trole são modelos educativos de 
comportamento moral que reti-
ram a autonomia do aluno. Pa-
ra La Taille (1999), o respeito e 

desenvolvimento da democracia.

[...] nas relações baseadas no 
exercício da força, há hierarquia, 
certamente legitimada por parte 
de quem detém o poder, mas não 
legitimada por quem é obrigado 
a obedecer: tais relações não são 
portanto, relações de autorida-
de (cabe a palavra autoritarismo: 
uso abusivo do poder) (LA TAIL-
LE, 1999, p. 11).

As práticas educativas po-
dem ser estratégias efetivas pa-
ra desenvolver valores e atitu-

duas estratégias educativas de 
formação moral: as indutivas 
e as coercitivas.As estratégias 
indutivas conduzem às crian-
ças a compreensão das conse-
quências das suas ações, e as 
colocam em situação de prota-
gonismo nas decisões. Já as es-
tratégias coercitivas se utilizam 
de imposição das regras, priva-
ção de afeto e uso de ameaças. 
A postura do Docente II indica 
as escolhas pelas estratégias co-
ercitivas, que pouco contribuem 

para o desenvolvimento moral 
dos alunos.

As análises aqui realizadas, das 
condutas dos professores de Edu-
cação Física, permitem relacionar 
as práticas educativas com o nível 
de participação dos alunos. Além 
disso, podemos inferir também 
que a dimensão do afeto, nas re-
lações educativas, são fundamen-
tais para as aprendizagens so-
ciais. Tal participação se revela na 

espontaneidade, que por sua vez, 
essas expressões dos alunos não 
foram percebidas durante as au-
las do Docente II.

O estilo permissivo não foi 
constatado durante as au-
las dos professores analisados 
neste estudo.

Em virtude dos aspectos ana-
lisados, podemos concluir que as 
posturas dos professores pare-

-
portamento e aprendizagens dos 
alunos. Destacamos uma especial 
atenção para a interação estabe-
lecida entre professor e aluno, o 
trabalho e a postura docente po-
dem favorecer ou não aprendiza-

Conforme a tipologia dos estilos 
parentais, as práticas educativas 
autoritárias podem até criar con-
dições para que o aluno partici-
pe das aulas, no entanto, é pos-
sível que o faça por obrigação, 
como uma mera formalidade e, 
em longo prazo, possa apresen-
tar sentimentos de desengaja-
mento, diminuição de freqüência 
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das aulas, falta de comunicação e 
perda do sentido de aprender. Os 
estilos educativos autoritativos, 
por sua vez, favorecem a partici-
pação dos alunos, porém, de for-
ma prazerosa e, possivelmente, 
em longo prazo, estabeleça con-
dições para engajamento em no-
vas aprendizagens. 

Concluímos então, que a pre-
sente pesquisa oferece insights 
sobre um assunto mais amplo 
e complexo, que são as práticas 
educativas na escola (ALVES-
-MAZZOTTI, 2006). O modelo 
dos estilos parentais oferece uma 
base fundamental para a análise 
das práticas educativas docen-
te. Nesse sentido, percebemos 
a importância de novos estudos, 
que descrevam e utilizem outras 
estratégias de pesquisa, exem-
plo de entrevistas com alunos e 
professores; que discutam como 
professores e alunos percebem 
o controle coercitivo durante as 
aulas; que investiguem como os 
contextos culturais, de valores e 
historia de vida, que podem in-

em sala de aula. Assim, com es-
tas novas possibilidades de in-
vestigação da prática educativa 
do professor de Educação Física, 
podemos encaminhar propostas 

relação à participação e aprendi-

para o aluno.   
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Resumen: El presente estu-
dio muestra el efecto de un pro-
grama de mindfulness con 23 
alumnos de educación primaria 
en relación a la gestión emocio-
nal. El objetivo de la investigación 
ha estado analizar si, el mindful-

-
ción como la autogestión emo-
cional de los niños y niñas. Los 
instrumentos utilizados fueron 
una adaptación del cuestiona-

-
tes), una pizarra de emociones 
como herramienta didáctica pa-
ra que los estudiantes etiqueta-
ran las emociones con el propó-
sito de que fuesen conscientes 
de éstas y una entrevista semi 
estructuradas con los docentes 
que intervenían con el grupo cla-
se. El programa de mindfulness 

-
cativas en la mejora de la cons-
ciencia y la autogestión emocio-
nal de los alumnos. Se concluye 
que esta práctica ayuda a iden-

-
secuencia, a poder gestionarlas. 

Palabras clave: Mindfulness; 
emociones; estado de ánimo; 

22

23 Universidade Federal do Paraná, Universidad de 

educación emocional; prácticas 
motrices introyectivas

Abstract: The present stu-

a mindfulness program with 23 
children of elementary scho-
ol on management of emotions 
and mood states. The objecti-
ve of this research is to analy-
se whether the mindfulness can 
facilitate the students’ emotio-

self-regulation. The instruments 
used were based on an adapta-
tion of the questionnaire POMS 

-
ckboard of emotions, a didac-
tical tool to label emotions and 
to be aware of them, and an in-
terview with teachers. The min-
dfulness program has shown im-
provements as for the student’s 
emotional awareness and emo-
tional self-regulation. To conclu-
de, this practice helps to identify 
the emotions, and consequently, 
to regulate them. 

Keywords: Mindfulness; emo-
tions; mood states; emotional 
education; introjective motor ac-
tivity.

Introducción

Actualmente ha aumentado la 
preocupación por la vida social 

MINDFULNESS EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA: autoregulación emocional a 

través de la consciencia plena 
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de los niños y niñas porque éstos 
experimentan con más asiduidad 
estados de ánimo y/o emociones 
negativas, las cuales se trasla-
dan o se transforman en conduc-
tas menos apropiadas (Bisquer-
ra, 2003; Greenberg & Harris, 
2011). En este sentido, el papel 
que debe desarrollar la educaci-
ón en esta época tan incierta y 
divergente (Bauman, 2006) re-
sulta un aspecto relevante para 
todas esas comunidades que se 
plantean dar una respuesta a es-
tos sucesos negativos y, avanzar 
así, hacia una mejora social (Bis-
querra, 2003).  

Asimismo, la escuela, como 
institución educativa y socializa-
dora, tiene como propósito ga-
rantizar el crecimiento integral 
del individuo y, a su vez, hacer 
frente a las demandas sociales 
(Perrenoud, 2012). Por lo tan-
to, la acción de los maestros no 
solamente se deberá dirigir ha-
cia la enseñanza de los conteni-
dos académicos, sino que tam-
bién los docentes tendrán que 
focalizar su labor en potenciar 
el desarrollo personal y social de 
los alumnos (Day, 2006; Gonzá-
lez, 2012; Ramírez, 2011; Per-
renoud, 2012). Así, no es de es-
trañar que en los últimos años 
hayan aparecido con fuerza las 
prácticas educativas enfocadas a 
la mejora de la salud mental de 
los jóvenes (Greenberg & Harris, 
2011), las cuales se encaminan 
hacia el desarrollo de las com-
petencias emocionales como son 
el autoconocimiento o la regula-
ción emocional (ej: Almansa et 
al., 2014; Roeser & Peck, 2009; 

Rovira, López, Lagardera, Lave-
ga, & March, 2014a; Rovira, Ló-
pez, Lavega, & Mercè, 2014b; 
Schonert-Reichl & Lawlor, 2010). 

En este sentido, el área de edu-
cación física (EF), que busca la 
adquisición de conocimientos, ha-
bilidades y competencias relacio-
nadas con el cuerpo, las cuales 
ayudan a potenciar el crecimien-
to integral de la persona (Decre-
to 119/2015; González, 2015), 
resulta un espacio idóneo pa-
ra poner en juego el trabajo de 
educación emocional (Lagarde-
ra, 1999). De esta manera, la EF, 
gracias a las prácticas motrices y 
a la gran variedad de respuestas 
emocionales que se dan en éstas 
(Lavega, Filella, Agulló, Soldevila, 
& March, 2011; Lavega, March, & 
Filella, 2013), se convierte en un 

autoregulación, siendo éstos uno 
de los aspectos básicos y primor-
diales en el desarrollo de las com-
petencias emocionales (Bisquer-
ra, 2003; Salovey & Mayer, 1990). 

Marco teórico

Un aprendizaje 
transveral: el trabajo 
emocional

Las emociones son una parte 
innegable e integral de nuestro 
ser que condicionan nuestra sa-
lud física y mental y, a su vez, 
tienen un papel fundamental en 
el comportamiento, aprendizaje 
e interacción con los otros (Mora, 
2013; Ortega, 2010). Así pues, 
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se establece una vinculación en-
tre lo que sentimos con el con-
trol de los pensamientos y el de 
las conductas (Fernández-Abas-
cal, 2003). Asimismo, continua-
mente estamos experimentado 
emociones, sensaciones o esta-
dos de ánimo diferentes, los cua-
les subordinan a nuestros actos 
(Latinjak, López-Ros, & Font-Lla-
dó, 2015; Mora, 2013; Ortega, 
2010; Rovira et al., 2014a). Por 
lo tanto, las emociones se conci-

-
siológica primaria y esencial del 
organismo ante diferentes es-
tímulos del entorno o de nues-
tro interior (Latinjak et al, 2015; 
Mora, 2013; Russell, 2005). 

De esta manera, numerosos 
autores (ej: Bisquerra, 2003, 
2005; Ortega, 2010; Rovira et 
al., 2014a y b; Salovey & Mayer, 
1990) destacan la importancia 
de adquirir una consciencia de 
las propias emociones, enten-
diendo que este discernimiento 

del que uno está experimentan-
do es el primer paso para ad-
quirir un bienestar personal. No 
obstante, la atención en uno 
mismo o el hecho de poner una 
etiqueta al que sentimos puede 
resultar una tarea difícil y, por 
eso, es importante formar a los 
niños y niñas en educación emo-
cional (Bisquerra, 2003; Rovira 
et al., 2014a). Según Bisquer-
ra (2004), la educación emocio-
nal debe ser un proceso educati-

potenciar el desarrollo emocional 
como un complemento al creci-
miento cognitivo, constituyendo 

así los dos elementos primordia-
les en la maduración integral de 
la persona.  

Siglo XX aparecen con fuer-
za, como evidencian numero-
sos estudios (ej: Ambrona et al., 
2012; Fernández-Berrocal & Ex-
tremera, 2005; Golema, 1999, 
2012; Rovira et al., 2014a), el 
concepto de inteligencia emo-
cional (IE), el cual tiene como 
objetivo adquirir consciencia de 
las propias emociones y de las 
de los otros para así desarrollar 
un bienestar personal (Bisquer-
ra, 2000, 2003; Ortega, 2010). 
Por lo tanto, la idea de realizar 
un trabajo educativo para fo-
mentar la IE tiene especial re-
levancia si atendemos a los pro-
blemas, tales como depresión, 
ansiedad, conductas violentas 
etc., que actualmente padecen 
muchos niños/as y jóvenes, en-
tendiendo pues que la escuela 
debe dar una respuesta a estas 
demandas sociales (Greenberg 
& Harris, 2011; Perrenoud, 
2012). Dicha tarea implica: 1) 
Conocer las propias emociones, 
el que nos sucede, saber que 
nombre ponerle a estas expe-
riencias para así poder distin-
guirlas; 2) Controlar y gestionar 
lo que sentimos, punto que se 
adquiere cuando se ha conse-
guido el primero; 3) Reconocer 
las emociones de los otros pa-
ra establecer vínculos con la co-
munidad (Ambrona et al., 2012; 
Goleman, 1995; Rovira et al., 
2014; Salovey & Mayer, 1990). 

Así pues, el sistema educati-
vo debe plantear un trabajo de 
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educación emocional (Ambro-
na et al., 2012; Bisquerra, 2003) 
para facilitar una buena sociali-
zación del individuo a la civiliza-
ción y, a la vez, descubrirle el ca-
mino hacia el bienestar personal 
(Bisquerra, 2000). Siguiendo es-
ta línea, las leyes educativas ya 
se dirigen hacia esta dirección 
porque pretenden, a través de 
las áreas curriculares y sus con-
tenidos, proporcionar a los niños 
y niñas las competencias bási-
cas y necesarias que les permi-
ta asegurar su desarrollo a nivel 
personal y social (Ambrona et 
al., 2012; Goleman, 2010; Gon-
zález, 2015; Perrenoud, 2012). 
Asimismo, la EF, como anterior-
mente se ha mencionado, resul-

-
vel educativo para plantear este 
trabajo de IE, ya que de la prác-
tica deportiva o de la actividad 
física emergen múltiples emo-
ciones o estados de ánimo (La-
vega et al., 2014; Lavega et al., 
2013; Parlebas, 2001). Por lo 
tanto, dicha área es un buen es-

-
car las emociones que se expe-
rimentan y, consecuentemente, 
aprender a gestionarlas (Lagar-
dera, 1999). 

Educación física: las 
prácticas motrices 
introjectivas

Las diferentes prácticas mo-
trices que se realizan en EF pro-
porcionan una gran variedad de 
respuestas emocionales (Lave-
ga et al., 2011; Lavega et al., 

2013; Rovira et al., 2014a) por-
que cada tarea o actividad de-
portiva tiene una lógica interna 
diferente que estimula procesos 
i respuestas diversas (Rovira et 
al., 2014a). La lógica interna es 
el “sistema de rasgos pertinen-
tes de una situación motriz y de 
las consecuencias que entraña 
para la realización de la acción 
motriz correspondiente” (Parle-
bas, 2001, p. 302). Es decir, es 
el sistema de obligaciones que 
impone el reglamento de la ta-
rea motora, y éste establece las 
relaciones entre el individuo, los 
participantes, el tiempo, el es-
pacio y los objetivos (Rovira et 
al., 2014a). Por otro lado, la ló-
gica externa también afecta al 
jugador, entendida según Parle-
bas (2001) como las caracterís-
ticas del contexto y de las con-
diciones personales, las cuales 
también pueden hacer variar 
la vivencia o la experiencia del 
participante. De este modo, se-
gún el objetivo que el profesor 
o maestro presente, teniendo en 
cuenta que cada práctica mo-
triz puede hacer emerger dife-
rentes reacciones emocionales o 
respuestas desde la perspectiva 
del sistema praxiológico (Parle-
bas, 2001), éste intervendrá, en 
su docencia, con un tipo de prác-
tica determinada en relación a 
los objetivos didácticos (Lavega 
et al., 2011). A modo de ejem-

los alumnos sean conscientes de 
las emociones que experimentan 
y, por lo tanto, las puedan eti-
quetar, como docentes debere-
mos seleccionar una tarea o una 
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práctica motriz que nos permita 
alcanzar dicha meta. 

Siguiendo esta línea, las prác-
ticas motrices introyectivas 
(PMI), como pueden ser la medi-
tación, el yoga, el tai chi o el min-
dfulness, presentan una lógica 

estimular el autoconocimiento, 
el bienestar físico y/o mental y el 
control corporal  (Arias, Franco, 
& Mañas, 2010; Black, Milam, 
& Sussman, 2008; Broderick & 
Metz, 2009; Greenberg & Har-
ris, 2011; Lagardera & Lavega, 
2003; Rovira et al. 2014a y b) a 
través de ejercicios de respiraci-
ón consciente, de relajación arti-
cular o de estiramientos (Lagar-
dera, 2007; Lagardera & Lavega, 
2003). En este sentido, son mu-
chos los estudios (ej: Almansa et 
al., 2014; Ambrona, López-Pé-
rez, & Márquez-González, 2012; 
Broderick & Metz, 2009; Burke, 
2009; Eastman-Mueller, Wilson, 
Kimura, & Tarrant, 2013; Gre-
enberg & Harris, 2011; Mañas, 
2009) que evidencian los resul-
tados mencionados y, por lo tan-
to, las PMI son idóneas para tra-
bajar el autoconocimiento, la 
autoconsciencia y la autogestión 
emocional, provocando así una 
reducción del estrés y/o de emo-
ciones negativas, como a su vez, 

-
micos positivos como la calma o 
la relajación.

Mindfulness: los 

El mindfulness, o la atención 
plena según Ramos et al. (2012), 

es una PMI que se centra en la 
consciencia que surge de prestar 
atención, de manera intenciona-
da a la experiencia del presente, 
sin juzgar, evaluar ni reaccionar 
ante ésta (Kabat-Zinn, 2003). 
El mindfulness persigue apren-
der o reforzar una serie de ha-
bilidades, las cuales están muy 
ligadas a la inteligencia emocio-
nal (Ramos et al., 2012; Salovey 
& Mayer, 1997), como son el au-
toconocimiento, es decir, estar 
con el “yo” interior para así darte 
cuenta de qué sentimos y cómo 
lo sentimos (Ramos et al., 2012; 
Rovira et al., 2014a y b). 

De esta manera, el mindful-
ness puede ser un excelente 
vehículo para trabajar el auto-
conocimiento emocional y aní-
mico (Arias et al., 2010; Weare, 
2013) porque busca provocar de 
manera progresiva la gestión de 
las emociones y de los estados 
anímicos (Rovira et al., 2014a) 
y, por lo tanto, favorece el de-
sarrollo o la construcción de un 
bienestar integral de la perso-
na (Bisquerra, 2003). Así pues, 
la atención plena, a través de la 
introspección, permite educar 
los sentidos, buscar el bienestar 
y el autoconocimiento (Arias et 
al., 2010; Lagardera, 2007; La-
gardera & Lavega, 2003; Rovi-
ra et al., 2014), y en consecuen-

emociones que se viven, sien-
do este proceso el primer paso 
del trabajo de educación emocio-
nal (Goleman, 1995; Salovey & 
Mayer, 1990). 

En esta línea, varios estu-
dios (ej: Black et al., 2009; 
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Eastman-Mueller et al., 2013; 
Greenberg & Harris, 2011; 
Kuyken et al., 2013; Rovira et 
al., 2014a y b), muestran los be-

-
sico, de autoconocimiento y de 
gestión personal, en las perso-
nas que realizan o participan de 
un trabajo sistematizado con es-
te tipo de prácticas tales como 
la meditación, el yoga, el tai chi 
o el propio mindfulness. Asimis-
mo, otras investigaciones (ej: 
Broderick & Metz, 2009; Flook et 
al., 2010), realizadas con estu-
diantes de primaria y/o secunda-
ria, han obtenido resultados sig-

emocional, disminuyendo así las 
conductas negativas gracias a 
programas escolares de mindful-
ness. Además, estudiantes con 
problemas académicos, falta de 
atención y concentración en las 
tareas escolares o con trastornos 

-
ractividad (TDAH), han obtenido 

de que se les haya implantado 
en su rutina académica una in-
tervención educativa de mindful-
ness (Burke, 2009).  

De este modo y, en la misma 
dirección, prestigiosas universi-
dades, como la University of Io-
wa o la University of Oxford, han 
abierto líneas de investigación 
que pretenden estudiar y anali-
zar los efectos de los programas 
de mindfulness en la educación 
primaria y secundaria con el ob-
jetivo de abordar los problemas, 
derivados de conductas disrupti-
vas e inapropiadas, de los más 
jóvenes (Almansa et al., 2014; 

Bisquerra, 2003; Greenberg & 
Harris, 2011) o, como tambi-
én ayudar a regular las propias 
emociones para así disfrutar de 
un bienestar tanto en ámbito fí-
sico como mental (Almansa et 
al., 2014; Greenberg & Harris, 
2011; Schonert-Reichl & Lowlor, 
2010; Rovira et al., 2014a). 

Por lo tanto, las PMI como el 
mindfulness, tanto en la EF como 
en otras áreas curriculares, dan 
la oportunidad de vivir en la pro-
pia piel las emociones que tran-
sitan por el cuerpo, ser conscien-
te de éstas y, de este modo, la 
posibilidad de ponerle un nom-
bre con el objetivo de conocer-
las, hecho pues que ayudará a 
gestionarlas (Ambrona et al., 
2012; Bisquerra, 2000, 2003; 
Latinjak, López-Ros, & Font-Lla-
dó, 2014; Lavega et al., 2012 en 
Rovira et al., 2014a).

Por este motivo, la presen-
te investigación plantea realizar 
la incorporación de un progra-
ma de mindfulness en la educa-
ción primaria con el objetivo de 
realizar un trabajo de educación 
emocional para que así el alum-
no sea consciente de sus propias 

-
vés del etiquetaje en una pizar-
ra emocional, siguiendo la teoría 
de Russel (1980) y, en conse-
cuencia, las gestione (Goleman, 
1995; Salovey & Mayer, 1990).

Método

Hipótesis y objetivos

En el presente estudio se 
planteó la siguiente hipótesis: el 
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mindfulness puede mejorar las 
conductas de los alumnos, deri-
vadas de emociones negativas, 
porque esta práctica motriz in-
troyectiva busca el autocono-
cimiento personal y la gestión 
emocional (Greenberg & Harris, 
2011). Asimismo, los objetivos 
que se formularon para corrobo-
rar o refutar esta hipótesis inicial 
fueron los siguientes: a) anali-
zar si la práctica del mindfulness 
ayuda al alumno a adquirir un 
autoconocimiento y una gestión 
de sus emociones o estados de 
ánimo; b) examinar si una prác-
tica sistematizada de mindful-
ness mejora el comportamiento 
del grupo clase como consecuen-
cia de la autogestión emocional. 

Participantes

Este estudio se llevó a cabo 
en una escuela púbica de Giro-
na (Catalunya) de educación pri-
maria dependiente del Departa-
ment d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. En el presente tra-
bajo participaron alumnos de se-
gundo ciclo educativo, en con-
creto niños y niñas de tercero de 
primaria (n = 23; 11 niños, 47.82 
% y 12 niñas, 52.17 %), de una 
edad comprendida entre los 8 y 
9 años (M = 8.5). El grupo cla-
se era un colectivo heterogéneo 
cuanto a las nacionalidades y cul-
turas, predominando los niños/as 
procedentes de países de África 
(47%) como Gambia y Marrue-
cos. En menor grado había alu-
mnos del Sud de América (17%), 
de países del Este de Europa 
(8%) y chicos/as de etnia gitana 

(8%). El tanto por ciento restan-
te (20%) corresponde a alumnos 
de nacionalidad española. 

En la presente investigación 
también participaron tres ma-
estros de educación primaria, 
dos de los cuales son especialis-
tas (música y educación física), 
mientras que la otra profesora 
era la tutora del grupo clase (n = 
3; 1 hombre, 33.33 % y 2 muje-
res 66.66 %) de una edad com-
prendida entre los 26 y 36 años 
(M = 32) con una experiencia la-
boral entre los tres de 20 años. 

Por otro lado, teniendo en 
cuenta la edad de los alumnos, 
se pidió permiso al centro edu-
cativo para poder llevar a cabo la 
investigación, como también se 
pudo contar con la autorización 
de las familias.  

Diseño

Instrumentos

Se utilizó una adaptación del 

Moods States) validado por un 
grupo de expertos. Este instru-
mento consta de una lista de 
cuatro ítems que describen unas 
emociones siguiendo el modelo 
dimensional de los estados afec-
tivos (Larsen & Diener, 1992; 
Russell, 1980) y el etiquetaje 
planteado por Latinjak (2012), 
agrupadas así en dos dimensio-
nes: emoción positiva de alta ac-
tivación (Eufórico) y de baja ac-
tivación (Relajado o Calmado), y 
emoción negativa de alta activa-
ción (Nervioso) y de desactiva-
ción (Aburrido). Se consideran 
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cinco posibles respuestas para 
cada estado emocional en una 
escala tipo Likert: 1= Nada; 2= 
Poco; 3= Normal; 4= Bastante; 
5= Mucho. Los alumnos deben 
responder a la pregunta: ¿cómo 
te has sentido durante la clase? 
Dicha pregunta se considera a 
cómo se han encontrado a lo lar-
go de la clase después de la hora 
del recreo. El propósito de este 

se han sentido a lo largo de la 
última clase de la jornada mati-
nal en relación con estas cuatro 
emociones y en qué intensidad 
han experimentado éstas. A su 
vez, este instrumento también 
tiene como objetivo observar si 

-
tre el cuestionario pre i post in-
tervención educativa. 

Por otro lado, como instrumen-
to didáctico, también se ha utili-
zado una pizarra de emociones, 
la cual ha estado validada por un 
grupo de expertos. Este instru-
mento muestra de forma sepa-
rada por sectores cuatro estados 
emocionales (Eufórico, Relajado 
o Calmado, Nervioso y Aburri-
do), los mismos planteados en el 
cuestionario POMS (imagen 1). 
Para elaborar dicha pizarra se ha 
tenido en cuenta el modelo di-
mensional de los estados afecti-
vos de Russell (1980) y la cate-
gorización utilizada por Latinjak 
(2012) y Latinjak et al. (2015), 
seleccionando así una emoción 
positiva de activación (Eufórico) 
y una de desactivación (Rela-
jado o Calmado) y una emoci-
ón negativa de activación (Ner-
vioso) y una de desactivación 

(Aburrido). El instrumento só-
lo considera una única respues-

-
nalizar la sesión de después del 
recreo escolar, colocaba una eti-
queta con su nombre en el sec-
tor en el cual creía que se ha-
bía sentido durante el transcurso 
de la clase. El propósito de dicho 
instrumento es didáctico, es de-
cir, plantear un trabajo de edu-
cación emocional, ya que esta 
herramienta ayuda a los niños/
as a centrar la consciencia so-
bre sus propias emociones por-
que hace hincapié en el etique-
taje de lo que sienten, poniendo 
pues un nombre a sus expe-
riencias intrínsicas, siendo es-
te el primer camino hacia la au-
togestión emocional (Bisquerra, 
2003; Salovey & Mayer, 1990). 
Este instrumento se ha utilizado 
tanto en el prestest como en el 
posttest y, a su vez, se usó en 
el seguimiento de la intervención 
educativa del programa de min-
dfulness. De esta manera, con la 
pizarra de emociones se observa 
si hay diferencias entre los resul-
tados pre intervención educativa 

-
zar el programa, como también, 
analizar la evolución durante la 
práctica del mindfulness. 
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Imagen 1 - pizarra de emociones: cuestionario lleno 
(izquierda), cuestionario vacio (derecha)

Por otro lado, se entrevistó 
a tres docentes del centro edu-
cativo donde se realizó la inter-
vención, los cuales son los que 
intervienen con el grupo clase 
después de la hora del recreo. 
De esta manera, se planteó una 
entrevista semi estructurada, 
tanto en el prestest como en el 
postest, en relación con los ob-
jetivos del estudio y validada por 
un grupo de expertos. Finalmen-
te, las entrevistas se analizaron 
con un instrumento deductivo 
de categorías por citas associa-
das validado por otro grupo de 
expertos. Dicho instrumento es 
una tabla de doble entrada que 
cuenta con los siguientes apar-
tados: en el eje de la X se aña-
de las entradas del pretest y el 
posttest. En el eje de las Y se 
añaden seis ítems: a) percepción 
positiva (del profesor en relaci-
ón al grupo clase); b) percepción 
negativa (del profesor en relaci-
ón al grupo clase); c) sí identi-

los alumnos); e) sí autogestión 

(emocional); f) no autogesti-
ón (emocional). El propósito que 
persiguen las entrevistas dirigi-
das a los maestros que intervie-
nen con el grupo clase es anali-
zar las respuestas en relación a 
la percepción que tiene el grupo 
clase cuanto a comportamiento 
derivado de sus estados emocio-
nales en la pre y post intervenci-
ón educativa y, por lo tanto, exa-

una mejora de la actitud de los 
alumnos después de aplicar el 
programa de mindfulness. 

Se analiza la entrevista tenien-
do presente los objetivos del es-
tudio y, por lo tanto, esto adquie-
re un carácter deductivo, ya que 
los ítems se marcan previamen-
te. No obstante, de manera an-

para cada ítem para así saber a 
qué nos referimos ante el aná-
lisis de las entrevistas. De esta 
manera, la percepción hace re-
ferencia al proceso en el cual se 
organiza y se interpreta las im-

-
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al entorno que nos rodea (Rob-
bins i Decenzo, 2002). Así pues, 
los ítems de percepción positiva 
hacen referencia a si, los maes-
tros, perciben que los alumnos 
tienen un comportamiento ade-
cuado durante el transcuros de la 
sesión. En cambio, la percepción 
negativa evidencia si el compor-
tamiento de los chicos/as no es 
el adecuado. En relación a iden-

-
car su propia emoción (Salovey & 
Mayer, 1990) y, por lo tanto, los 
educadores han observador este 
hecho. Por este motivo, sí iden-

-
no sabe poner una etiqueta a la 
emoción o al estado emocional 
que experimenta, mientras que 

el alumno no es capaz de etique-
tar lo que está sientiendo. Por úl-
timo, la categoría de autogesti-
ón se entiende como la habilidad 
para controlar los propios senti-

de manera adecuada (Bisquerra, 
2003; Salovey & Mayer, 1990). 
De este modo, sí autogestión evi-
dencia que los alumnos tienen 
la capacidad para autoregular lo 
que están experimentado, mien-
tras que por otro lado, no auto-

tiene un autocontrol de la emoci-
ón que está sientiendo. 

Procedimiento

Fase 1. Prueba piloto

En primer lugar, se realiza una 
prueba piloto de la adaptación del 
cuestionario POMS y de la pizarra 

de emociones con alumnos de se-
gundo ciclo de educación prima-
ria de una escuela pública de Gi-
rona, de una edad comprendida 
entre los 8 y 10 años, para obser-
var si los niños/as comprenden el 
cuestionario y, por lo tanto, si se 

algún aspecto de éstos. A partir 
de la prueba piloto, y con la ayu-
da de un grupo de expertos en in-
vestigación, el cuestionario POMS 

Fase 2. Sesió de 
introducción a la 
educación emocional

Durante media hora el docen-
te-investigador realizó una intro-
ducción a los alumnos sobre edu-
cación emocional, haciendo pues 
una explicación sobre qué son 
las emociones y poniendo ejem-
plos de diferentes estados para 
que los chicos/as empiezen a fa-
miliarizarse con ellas (Bisquerra, 
2003; Rovira et al., 2014; Salo-
vey & Mayer, 1990).  

Fase 3. Pretest. Pre 
intervención

Al día siguiente de la sesión de 
introducción a la EE y, después 

mañana del horario escolar, se 
les pasa a los alumnos de tercer 
curso el cuestionario POMS para 
que lo realicen. En acabar dicho 
cuestionario, los niños/as etique-
tan cómo se han sentido duran-
te esta clase de después del pa-
tio, añadiendo pues su nombre a 
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uno de los sectores de la pizarra 
de emociones. De esta manera, 
cada alumno cojió una etiqueta 
con su nombre i la colocó en el 
sector donde creía que se había 
sentido durante la sesión. Pos-
teriormente, el mismo día y du-
rante las horas de trabajo perso-
nal de los docentes, se les pasó 
la entrevista de forma individual 
a los tres maestros que intervie-
nen con el grupo clase en la últi-
ma clase de la mañana. 

Fase 4. Intervención

A la semana siguiente del pre-
test, dejando pasar cuatro días, 
se inició el programa de mindful-
ness con los alumnos de ter-
cer curso de primaria. El progra-
ma se llevó a la práctica durante 
tres semanas, realizando tres se-
siones de mindfulness a la sema-
na antes de empezar la asignatu-
ra de después del recreo (11:30 
horas de la mañana). El tiempo 
invertido en cada sesión sema-
nal varía de menos a más cuanto 
a la cantidad de práctica. En es-
te sentido, la primera semana se 
planteó una introducción al min-
dfulness (tres sesiones de 10 mi-
nutos cada una), ya que en ésta 
se realizaban ejercicios de respi-
ración diafragmática consciente y, 
así, ir habituando a los alumnos a 
este tipo de práctica. La segunda 
semana del programa (tres se-
siones de 15 minutos cada una) 
contó con una práctica variada 
como por ejemplo atención plena 
a la música o automasajes cor-
porales centrando la consciencia 
en las sensaciones que les pro-
ducía éstos. La tercera semana, y 

última del programa (tres sesio-
nes de 20 minutos cada sesión), 
se hizo una práctica variada res-
pecto a la anterior semana, aun-
que se mantuvieron algunos ejer-
cicios como los automasajes. 

intervención educativa de min-
dfulness, los alumnos no com-
pletavan el cuestionario adapta-
do del POMS, el cual fue utilizado 
en el pretest, pero sí que coloca-
ban en la pizarra de emociones 
la etiqueta con su nombre en la 

-
caban, la cual era la que habían 
sentido con más predominancia 
a lo largo de la sesión. Estos da-
tos quedaron registrados.  

programación de las tareas sur-

exhaustiva (Burke, 2009; Gre-
enberg & Harris, 2011; Kabat-
-Zinn, 2003 en Mañas, 2009; La-
vega et al., 2011; Roeser & Peck, 
2009; Rovira et al., 2014a y b; 
University of UCLA; University 
of Virginia), optando así por una 
secuenciación progresiva y una 
variedad cuanto a la práctica del 
mindfulness. Todas las activida-
des se realizaron de manera in-
dividual y, por lo tanto, no con-
taban con la interacción de otros 
compañeros o compañeras. 

Fase 5. Posttest. 
Post intervención

Después de la intervención 
educativa se deja pasar cuatro 
días, el mismo tiempo entre el 
pretest y el inicio del programa, 
y se vuelve a pasar el cuestiona-
rio POMS adaptado a los alumnos 
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-
zar la última clase de la mañana. 
En acabar de rellenar este instru-
mento, los niños/as completan la 
pizarra de emociones. Posterior-
mente, y en la misma franja ho-
raria que en el pretest, se entre-
vista a los mismo maestros de 
manera individual y en el mismo 
orden y con igual instrumento 
(preguntas de la entrevista semi 
estructurada). Durante los días 

el posttest, la pizarra de emocio-
nes se extrae de la clase. 

Análisis de los 
datos. Resultados

Los datos cuantitativos ob-
tenidos del cuestionario POMS 
y de la pizarra de emociones 
se han analizado con el progra-
ma estadístico SPSS Stastistics  
v. 19.0 aplicando un análisis 
a partir de una prueba T para 
muestras relacionadas para así 
observar diferencias entre el 
pretest y el posttest. 

Los datos cualitativos obte-
nidos de las entrevistas se exa-
minaron a través de una clasi-

asociadas y, de esta manera, ob-
servar diferencias entre el profe-
sorado en relación con la pre y la 
post entrevista. 

Cuestionario poms

A partir del análisis estadísti-
co de los datos cuantitativas ob-
tenidas del cuestionario POMS 
(tabla 1), se observa diferencias 

-
tido a nivel emocional los niños 
y niñas entre la pre y la post in-
tervención, en los estados emo-
cionales Nervioso (P = .001), Eu-
fórico (P = .030) y Relajado (P 
= .000). El estado Aburrido no 

(P = .211). Las medias también 
evidencian diferencias relevantes 
entre la pre y la post intervenci-
ón (Figura 1), teniendo presen-
te que una mediana más eleva-

experimentado aquella emoción 
de forma más intensa (bastante 
o mucho), mientras que una me-
diana baja indica un estado emo-
cional de baja activación (nada o 
poco). Por esto, se observa co-
mo el grado de intesidad vivido 
por los alumnos ha bajado en los 
estados Nervioso (Pre M = 3.3; 
Post M = 1.65), Eufórico (Pre M 
= 4.08; Post M = 3.08) y Aburri-
do (Pre M = 2.3; Post M = 1.8), 
mientras que el grado de intesi-
dad en el estado Relajado (Pre M 
= 2.95; Post M = 4.3) muestra 
un crecimiento en relación con el 
pretest, evidenciando así que los 
alumnos experimentan un estado 
más relajado después de realizar 
el programa de mindfulness. 
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Tabla 1 - Contrastes entre pre_post intervención

gl Sig.

Nervioso 22 .001

Eufórico 22 .030

Aburrido 22 .211

Relajado 22 .000

Figura 1 - Media de los factores del estado 
emocional pre_post intervención
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Pizarra de emociones

A partir del análisis de los da-
tos cuantitativas obtenidas del 
instrumento pizarra de emocio-
nes se evidencian diferencias 

el pretest y el posttest. De es-

el estudio, los datos muestran 
que hay más alumnos que se en-
cuentran en estados de relajaci-
ón y de calma, a diferencia de la 
primera prueba y, por lo tanto, 
menos alumnos experimentan 

emociones de alta activación co-
mo nerviosismo o euforia. Tam-
bién se observa una mejora 
durante el seguimiento de la in-
tervención del programa de min-
dfulness. Asimismo, las medias 
recojidas durante el seguimiento 
de la intervención (programa de 
mindfulness) evidencian que el 
estado nervioso, eufórico y abur-
rido ha disminuido, mientras que 
la media del estado emocional 
relajado ha aumentado conside-
rablemente en relación al pretest 
(Figura 2). 
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intervención y el seguimiento de la intervención
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Etrevistas semi 
estructuradas: la voz 
de los docentes

A partir de un análisis de los 
datos cualitativos obtenidos en 
el pre y en la post entrevista con 
los profesores que intervienen 
con el grupo clase, se ha obte-
nido diferencias relevantes en-
tre las respuestas (Tabla 2). Los 
docentes tienen una percepción 
más positiva del grupo de alum-
nos después de la intervención 
educativa, argumentando que ha 
habido una mejora del colectivo 
y que han observado cambios 
importantes en algunos niños y 
niñas, aunque no de todo el gru-
po clase, pero sí de una mayo-
ría. También se evidencian cam-
bios considerables en el ítem de 

los maestros han explicado que 
hay más consciencia por parte  

propias emociones: “alumnos 
que sí que son más conscien-
tes de lo que sienten”. Respec-
to a la autogestión, los profeso-
res coinciden que después del 
programa de mindfulness, los 
estudiantes muestran más ges-
tión emocional: “están dispues-
tos a relajarse, a pensar antes 
de actuar”. Aunque los docen-
tes señalan que hay cambios de 
muchos de los alumnos, también 
coinciden en que hay una parte 
del alumnado que aún le cues-
ta realizar este trabajo de con-
trol, tal como apuntan: “los veo 
más conscientes, no a todos, pe-
ro sí a la mayoría; me he sor-
prendido de ver como actuaban 
y que han conocido el hecho de 
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poder estar relajados, pero hay 
una parte que les cuesta entrar 
en esta dinámica”. 

categories citas asociadas

Pretest Posttest

Percepción  
positiva 4 9

Percepción  
negativa 13 5

3 5

-
ción 7 3

Sí autogestión 4 8

No autogestión 12 5

Discusión

El presente estudio plan-
teó analizar el efecto que tiene 
un programa de mindfulness en 
la educación primaria en relaci-
ón con la consciencia y la gesti-
ón emocional y, si, este tipo de 
práctica de atención plena ayu-
da a los niños y niñas a adqui-
rir las habilidades para trabajar 
con los estados emocionales con 

físico y mental (Ambrona et al., 
2012; Black et al., 2008; Green-
berg i Harris, 2011; Kuyken et 
al., 2013; Ramos et al., 2012; 
Rovira et al., 2014). 

Los resultados obtenidos en 
la presente investigación seña-
lan que el mindfulness es un ex-
celente vehículo para estimular 
un proceso de autoconocimien-
to que permite al individuo ob-
tener un autocontrol emocio-
nal y, por lo tanto, sigue en la 

línea de muchos otros estudios 
(ej: Almansa et al., 2014; Bro-
derick i Metz, 2009; Flook et 
al., 2010; Greenberg i Harris, 
2011; Mañas, 2009; Rovira et 
al., 2014a y b). En este sentido, 
y siguiendo los referentes teóri-
cos mencionados, los niños y las 
niñas primero aprenden a iden-

tomar consciencia del momento 
presente y, como consecuencia, 
a ir adquiriendo habilidades que 
les permita tener un mayor au-
tocontrol (Almansa et al., 2014; 
Bisquerra, 2003; Kuyken et al., 
2013; Salovey & Mayer, 1990). 
De esta manera, las diferen-

el posttest, las aportaciones de 
los docentes y el seguimiento del 
programa evidencian que la in-
tervención educativa, la práctica 
del mindfulness, ayuda a iden-

-
bre las emociones experimenta-
das, siendo este el primer paso 
y, a su vez, clave para después 
gestionar los estados emociona-
les (Salovey & Mayer, 1990). Por 
esto, este tipo de práctica pue-
de ser una buena herramienta, 
con el correspondiente guiaje del 
maestro, para plantear un traba-
jo de educación emocional (Bis-
querra & Pérez, 2007 en Alman-
sa et al., 2014).

Siguiendo esta línea, los re-
sultados obtenidos por parte de 
los maestros aportan datos inte-
resantes y relevantes que mues-
tran el que se ha comentado 
hasta el momento. Así pues, tal 
como señalan algunos docentes: 
“alumnos que sí que son más 
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conscientes de lo que sienten, 
y son capaces de ver que están 
más nerviosos, sentarse, rela-
jarse un poco y aislarse de los 

hay alumnos que dicen, va, me 
relajo y cuento”. Según Flook et 
al. (2010) es importante saber la 
opinión de los docentes porque 
estos conocen a los alumnos y, 
por eso, la información que pue-
den aportar es muy valiosa. Por 
lo tanto, este estudio muestra 
datos similares a otras investiga-
ciones en las cuales han aplica-
do un programa de mindfulness 
(Broderick & Metz, 2009; East-
man-Muller et al., 2013; Flook et 
al., 2010; Greenberg & Harris, 
2011; Mañas, 2009; Schonert-
-Reichl & Lawlor, 2010). Asimis-
mo, los cambios producidos que 

estado recogidos con los instru-
mentos establecidos, son conse-
cuencia de la intervención edu-
cativa, es decir, de lo que ha 
sucedido entre el pre y el post-
test y, por lo tanto, del programa 
del mindfulness. 

Por otro lado, el estudio se ase-
meja a otras investigaciones (ej: 
Almansa et al., 2014; Kuyken et 
al., 2014; Rovira et al., 2014a y 
b) en observar que la práctica de 
atención plena reduce los niveles 
de nerviosismo y estrés (Lagar-
dera, 2007; Rovira et al., 2014a) 
y, a su vez, produce emociones o 
estados positivos (Rovira et al., 
2014a y b). De esta manera, la 
lógica interna (Parlebas, 2001) 
de esta actividad ayuda a redu-
cir emociones negativas y, en 
contraposición, a hacer emerger 

emociones o estados de ánimo 
positivos, tal como revelan otras 
investigaciones (Eastman-Muller 
et al., 2013; Greenberg & Harris, 
2011; Kuyken et al., 2013; La-
vega et al., 2011; Rovira et al., 
2014a). En este sentido, el estu-
dio muestra diferencias entre el 
pre y la post intervención en evi-
denciar como se ha reducido, de 
forma considerable, estados ne-
gativos (nervioso o estrés) o po-
sitivos de alta activación (eufóri-
co) y como se ha incrementado 
los estados positivos de baja ac-
tivaciones, tales como tranquilo 
o relajado. También, se ha expe-
rimentado durante el seguimien-
to del estudio, gracias a la pizar-
ra de emociones, un aumento 
del estado relajado, mientras 
que los niveles de estados ne-
gativos ha ido disminuyendo a lo 
largo de las tres semanas de for-

lo tanto, se observa una relaci-
ón entre las diferencias del pre 
y el posttest con las entrevistas 
y el seguimiento del programa, 
evidenciando así estos niveles 
mencionados. De esta mane-
ra, estos resultados obtenidos 
son contrastados con el estudio 
de Extremera & Fernández-Ber-
rocal (2003) y, a su vez, con la 
voz de los maestros entrevista-
dos: “realmente se notava una 
calma”, mostrando que con la 
práctica del mindfulness se evi-
tan o se reducen conductas y ac-
titudes disruptivas propias de los 
nervios o del estrés. Por lo tanto, 
estos resultados muestran, co-
mo anteriormente se ha señala-
do, que la práctica de atención 
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plena proporciona la posibilidad 
de conocer las propias emocio-
nes y, así, otorga las herramien-
tas necesarias a los chicos/as pa-
ra controlar éstas, desarrollando 
el bienestar personal de los es-
tudiantes (Almansa et al., 2014; 
Broderick & Metz, 2009; Green-
berg & Harris, 2011; Kuyken et 
al., 2013). 

No obstante, este tipo de PMI 
(yoga, tai chi o el propio mindful-
ness, entre otras) se deben de 
mantener a lo largo del tiempo 
y de manera sistematizada para 
producir cambios en la actitud de 
los jóvenes (Flook et al., 2010; 
Greenberg & Harris, 2011). De 
esta manera, y tal como los tres 
docentes entrevistados han seña-
lado y han coincidido en decir, 
se debería implantar una prácti-
ca sistematizada en el centro es-
colar para abordar las conduc-
tas disruptivas: “necesitaríamos 
de un trabajo más sistematiza-
do y en un espacio temporal más 
largo; es un trabajo que se debe 
hacer durante todo el curso esco-
lar para poder ayudar a los alum-
nos”. Por lo tanto, el desarrollo de 
una tarea como el mindfulness es 
como, según Flook et al. (2010), 
aprender a tocar un instrumento 
o hacer un deporte, se necesita 
tiempo y dedicación. Asimismo, 
todo y obtener mejoras en la au-
togestión de los niños y niñas y, 
en consecuencia, en el aumento 
de los estados positivos de baja 
activación (relajado o tranquilo) 
que deriban de un comporta-
miento del grupo menos disrup-
tivo, se debería ampliar el tiempo 
de práctica introyectiva almenos 

seis meses para observar real-
mente cambios en los estudian-
tes (Greenberg & Harris, 2011; 
Flook et al., 2010), entendiendo 
que el trabajo de educación emo-
cional es una empresa contínua y 
permanente (Bisquerra, 2004). 

Conclusiones

A partir del análisis de los re-
sultados que se han obtenido y 
de contrastar y fundamentar és-
tos con otras investigaciones, se 
puede manifestar que la inter-
vención de un programa de min-
dfulness potencia la conscien-
cia de las propias emociones y, 
por lo tanto, ayuda a mejorar la 
autogestión emocional. Por este 
motivo, el mindfulness puede ser 

utilizarla en la educación prima-
ria con el objetivo de desarrollar 
las competencias emocionales 
de los más jóvenes. 

Además, después del análi-
sis entre el pre y el posttest y de 
hacer el seguimiento de la inter-
vención, se observa que emer-
ge más emociones positvas de 
desactivación y, de esta mane-
ra, se desarrollan actitudes me-
nos agresivas que puedan dis-
torsionar el funcionamiento del 
grupo clase. Asimismo, hay una 

de emociones positivas de ba-
ja activación con la reducción de 
emociones negativas de alta ac-
tivación en base a las conductas 
menos apropiadas. 

Por otro lado, todo y los resul-

este tipo de práctica se debería 
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plantear de manera sistemática, 
implantando así un programa de 
almenos seis meses como plan-
tean algunos autores (ej: Flook 
et al., 2010; Greenberg & Har-
ris, 2011). Para ello, se necesi-

a desarrollar, la cantidad y la ca-
lidad de la misma, atendiendo a 
la vez a las necesidades y carac-
terísticas de los alumnos, ya que 
los ejercicios planteados deben 
estar ajustados a las edades ma-
durativas de los niños/as (Gre-
enberg & Harris, 2011; Kabbat-
-Zinn, 2003). 

En conclusión del presente es-
tudio, es importante realizar un 
trabajo de educación emocional 
porque conocer y controlar las 
propias emociones ayuda a te-
ner un autocontrol y desarrollar 
un beniestar personal a ámbito 
físico y mental. En este sentido, 
la práctica de mindfulness pue-
de ayudar a abordar esta meta, 
siendo el área de Educación Fí-
sica un espacio idóneo, plante-
ando esta asignatura de mane-
ra transveral. 

Propuestas de mejora

Respecto al trabajo de emo-
ciones en la escuela, se ha ob-
servado como los alumnos han 
aprendido a poner nombres a 
las emociones que sentían a tra-
vés de la pizarra de emociones 
y, por lo tanto, ésta puede ser 
una buena herramienta didác-
tica cuanto al trabajo de edu-
cación emocional. No obstante, 
este instrumento se puede me-
jorar relacionando con colores 

las emociones, según si son ne-
gativas o positivas, de alta o de 
baja activación. También, con los 
niños/as más pequeños, se pue-
den utilizar iconos que muestren 
este tipo de estados emocionales 
para que así comiencen a identi-

como han propuesto Becerra, 
González, & Latinjak (2015). Fi-
nalmente, se plantea la idea de 
seguir con este programa du-
rante un período de tiempo más 
largo y, a la vez, plantear la po-
sibilidad de estudiar el compor-
tamiento de los alumnos fuera 

hay transferencia del trabajo re-
alizado en el centro escolar. 
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Resumo: O objetivo do estu-

professores de Educação Física 
na Educação Infantil utilizam o 
jogo do faz de conta em suas au-
las. A amostra foi constituída por 
4 professores de Educação Física 
da rede municipal de Içara/SC, 
e os dados foram coletados vir-
tualmente, através de questio-
nário por meio de endereço ele-
trônico. O estudo foi aprovado 
pelo comitê de ética da Universi-
dade do Extremo Sul Catarina se 
(UNESC). Foi observado que os 

-
rência dos jogos do faz de con-
ta em momentos livres e durante 
as atividades dirigidas, e sua uti-
lização divide-se entre a simples 
função de instrumento e uma in-
clinação sutil para o jogo como 
função social, cumprindo relati-
vamente com o jogo do faz de 
conta como linguagem típica da 
infância. Sugere-se novos estu-
dos nesse campo, sobretudo os 
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Palavras-chaves: Jogo. Faz 
de conta. Educação Infantil. Ed-
ucação Física.

Make believe game 
in children’s physical 
education classes

Abstract: The objective of the 
study was to verify how Physical 
Education teachers in Early Child-
hood Education use make-believe 
games in their classes. The sam-
ple consisted of 04 Physical Edu-
cation teachers from Criciúma’s 
(SC) municipal network  and 
the data was collected through 
a questionnaire through an elec-
tronic address. The study was ap-
proved by the Ethics Committee, 
under report number 1,561,468. 
It was observed that the teach-
ers identify the occurrence of 
make-believe games in free mo-
ments and during the directed 
activities, and their use is divid-
ed between the simple function of 
instrument and a subtle inclina-
tion to the game as a social func-
tion, relatively with make-believe 
being carried out as a typical 
childhood language. New stud-

-
pecially those of an ethnograph-
ic nature.

Keywords: Game. Make-Be-
lieve. Children Education. Physi-
cal Education.

O JOGO DE FAZ DE CONTA NAS AULAS 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL
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Introdução

Durante as observações nos 
estágios supervisionados do cur-
so de licenciatura em Educação 
Física da Universidade do Extre-
mo Sul Catarinense (UNESC), 
no ensino infantil, percebi a pre-
sença dos jogos de faz de con-
ta e a necessidade que as crian-
ças tinham em realizar este 
jogo, muitas vezes sem o profes-
sor propor. No decorrer do cur-
so, senti a necessidade de bus-
car mais conhecimento sobre o 
tema, engendrando num estudo 
de pesquisa que pudesse buscar 
respostas sobre a importância do 
jogo do faz de conta na infância, 

-
ça em aulas de Educação Física.

É comum vermos crianças 
utilizarem a imaginação nos jogos, 
se passando por personagens, 
ou funções, que são mostradas 
em seu cotidiano. Porém, para 
alguns docentes, este jogo não 

a devida importância. O jogo 
muitas vezes passa despercebido 
pelos educadores, sendo 
frequentemente pedido à criança 
para parar de brincar e prestar 
atenção no professor ou fazer a 
atividade que o professor solicitou, 
quando essa criança passa a criar 
outras possibilidades de brincar 
(GOMES, 2010).

Simon e Kunz (2014) descre-
vem o jogo do faz de conta como 
situações imaginárias, fantasia-
das pelas crianças, sendo que as 
mesmas expressam muitos sen-
timentos, anseios, preocupações 
nas atuações e ainda destacam 

que são ações que essas crian-
ças vivenciaram ou viram em seu 
cotidiano. É por meio deste jogo, 
experimentando por meio da ima-
ginação e da fantasia, que a crian-
ça pensa em como lidar com estas 
situações vistas ou vivenciadas.

processo do jogo imaginário co-
mo a dramatização de papeis, nos 
quais a criança cria um universo 
imaginário com informações cole-
tadas do seu cotidiano, com brin-
quedos e objetos, podendo ser 
realizado sozinha ou coletivamen-
te. Muitas vezes internalizando 
um papel se passando por perso-
nagens ou funções que foram vis-
tas no seu dia a dia.

Bomtempo (1999), ainda re-
lata que o jogo é utilizado pelas 
crianças para se introduzirem no 
mundo dos adultos, por meio do 
imaginário elas criam o mundo 
que está ao seu redor, dessa for-
ma a criança sente a necessida-
de de estar se expressando. Ela 
constrói o jogo e experimenta 
estas relações ou o papel ao qual 
está desempenhando, assim co-
meça a pensar sobre ele. O tema 
dos jogos é retirado do seu coti-
diano, caso mude o contexto ou 
o ambiente ao qual ela está in-
serida, mudará também o tema.

perceber o jogo de faz de con-
ta como objeto de comunica-
ção, assim como uma forma de 
linguagem. Corsaro (2002) re-
lata que no jogo do faz de con-
ta a criança estabelece relações 
sociais. Pelas interações sociais 
no faz de conta a criança está se 
comunicando com outra criança, 
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consigo mesma e com o mundo 
social a que está submetida. 

Essa comunicação prevista no 
jogo do faz de conta como for-
ma de linguagem, foi analisada 
minuciosamente durante a reali-
zação desses jogos, sendo iden-

-
ganização, que estabelecem 
relações entre si. O primeiro se-
ria o “pré-jogo”, onde ocorre an-
tes do início do jogo, no qual a 
necessidade da criança de ex-
periência e comunicação impul-
siona as demais ações de in-
terpretação nos papéis que ela 
escolhe. O segundo estágio é o 
início da ação e do diálogo no jo-
go. Um objeto, uma ação verbal 
ou um movimento dispara para 
uma ação lúdica, iniciando o jo-
go. No terceiro estágio a crian-
ça inicia o “plano imaginário”, 
determinando o seu papel, ou 
os papéis de alguns participan-
tes, e as regras do jogo. O quar-
to estágio é o desdobramento do 
jogo, onde as crianças estão vi-
venciando na íntegra os papéis e 
os diálogos de acordo com a te-
mática. O quinto e último está-

o jogo acaba, pode ser por fal-
ta de diálogo quando as crianças 
perdem o interesse pelas ações e 
diálogos, ou por intervenção do 
docente (DE BOM, 2014). 

A temática determinada logo 
após o disparo para a ação lú-
dica e início do plano imaginá-
rio, possui relação direta com 
o meio social das crianças par-
ticipantes (BOMTEMPO, 1999). 
De fato, Elkonin (1998) também 

vinculado, sobretudo ao conte-
údo do jogo, que seriam nesse 
caso as atividades vivenciadas 
pelas crianças na fase de manu-
tenção, ou seja, quando efeti-
vamente estão negociando suas 
ações de acordo com os papéis 
escolhidos, conforme também 
investigou De Bom (2014), ates-
tando que os temas e os conte-
údos dos jogos do faz de conta, 
estão efetivamente relacionados 
aos fatores sócio-culturais das 
crianças participantes. 

O envolto sócio-cultural nos 
jogos do faz de conta impulsio-
na a concepção de uma crian-
ça ativa em sociedade, capaz de 
produzir cultura, na qual o pre-
sente estudo se apoia. Quando 
uma criança cria seu jogo de faz 
de conta ela estabelece uma co-
nexão com o mundo que é vital 
para sua interação na socieda-
de. Dessa forma, ela não imita, 
mas sim interpreta integralmen-
te o que está ao seu alcance pa-
ra compreender o meio em que 
vive. Portanto, a comunicação 
por meio do jogo do faz de con-
ta é uma característica típica da 
cultura da infância (CORSARO, 
2011; SARMENTO, 2003).

Essa comunicação pelo jogo 
do faz de conta, que lhe confere 
uma forma de linguagem da in-
fância, passa pelas questões do 
“se-movimentar”, ou seja, de um 
corpo que se move com inten-
cionalidade de realizar algo (GO-
MES, 2010). O “se-movimentar” 
que a criança necessita e busca 
frequentemente é a base da lu-
dicidade. Ao jogar, a criança des-
cobre e experimenta os vários 
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tipos de linguagem, ela está 
construindo a sua identidade, se 
descobrindo no mundo, interpre-

-
do as suas relações sociais e es-
tabelecendo a consciência de si 
no mundo (COSTA, 2015; RO-
DRIGUES; FREITAS, 2008).

O jogo do faz de conta rela-
ciona-se com o se-movimen-
tar a medida que esse “se-mo-
vimentar” prevê a necessidade 
de experiência, para que a crian-
ça possa dialogar consigo e com 
o mundo, criando novas possibi-
lidades de movimento (GOMES, 
2010), sobretudo entre os 02 e 
04 anos de idade, faixa etária na 
qual a criatividade e a necessida-
de dessa linguagem se expressa 
com maior necessidade, segun-
do Bomtempo (1999).  

Essas possibilidades de mo-
vimento podem ser vivenciadas 
com maior liberdade para tal em 
vários momentos da rotina esco-
lar, sobretudo nas aulas de Edu-
cação Física, nas quais a cultu-
ra corporal se estabelece como 
a linguagem principal, sem des-
considerar em hipótese alguma a 
conexão com as demais lingua-
gens (GOMES, 2010). Mas, os 
estudos de Simão (2005), des-
crevem a supremacia do estímu-
lo e importância conferido em 
muitas creches às linguagens 
verbais e escrita, ofertando com 
menor frequência a linguagem 
do movimento. A autora reforça 
a necessidade de construir uma 
Educação Física Infantil onde se 
privilegie a cultura de movimen-
to como linguagem para atender 
as necessidades das crianças.

 Ainda relata Gomes 
(2010), sobre o movimento na 
Educação Física quando fala que 
é por meio desse movimento ex-
pressivo, que podemos desen-
volver as linguagens, assim co-
mo a criação o diálogo e novas 
possibilidades de ser no mun-
do. Esse movimento expressivo 
enfatiza a experiência vivida, ou 
seja, os movimentos não se dão 
a partir do nada, mas traz signi-

vividas, sendo então, este mo-
vimento expressivo relaciona-
do e presente no jogo do faz de 
conta. Dessa forma, utilizar esse 
processo criativo de movimento 
e expressão nas aulas de Educa-
ção Física é fundamental.

É importante destacar que o 
movimento corporal das crian-
ças nas aulas de Educação Físi-
ca, deve ser visto como momen-
tos de experiências, e de criar e 
recriar as maneiras de brincar e 
se expressar (SIMÃO, 2005). É 
acompanhando esse brincar e 
se movimentar da criança, que 
se torna possível compreender 
a expressividade que a criança 
mostra na brincadeira. Propor-
cionar a liberdade na brincadeira 
é fundamental para que a criança 
possa se expressar, dessa forma 
possuindo espaço e liberdade, a 
criança cria, desenvolve ações e 
relações com as situações, cená-
rios e os elementos imaginados. 
É por esses momentos nas aulas 
que se desenvolve a expressivi-
dade, a liberdade para expres-
sar o que a criança está sentin-
do e a interação com o mundo. 
É fundamental atender a essas 
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características que são necessi-
dades para as crianças (SIMON; 
KUNZ, 2014). 

Reforça Simão (2005), que se 
busca uma nova prática pedagó-
gica para a Educação Física In-
fantil, onde a cultura corporal 
de movimento esteja presen-
te e desenvolva uma ampliação 
nas linguagens, sendo o faz de 
conta uma delas, na qual o mo-
vimento é inerente, ou seja, ou-
tras formas de comunicação se 
mesclam durante o jogo. 

Neste sentido, salienta-se a 
importância da mediação do pro-
fessor durante o processo das vi-
vências dos jogos protagoniza-
dos pelas crianças. Nascimento, 
Araújo e Miguéis (2009, p. 299) 

-
volvimento proximal descrita por 
Vygotsky (1996) somente é ati-
vada quando existe a interven-
ção e colaboração não meca-
nizada de um adulto, ou seja, 
quando o “[...] auxílio se dá co-
mo uma forma de contribuição 
para o desenvolvimento cultural 
da criança”. A partir desse pres-
suposto é possível realizar efe-
tivamente a atividade pedagógi-
ca, levando o educando a pensar 
e compreender os aprendiza-
dos provenientes do mundo que 
o cerca. Os autores ainda refor-
çam que a presença do educador 
nos jogos protagonizados, auxi-
lia no enriquecimento do conteú-
do dos seus jogos, apresentando 
aos educandos novos concei-
tos por meio da organização de 
brinquedos e de propostas de 
temas, para protagonizar entre 
outras intervenções que venham 

contribuir para os papéis que as 
crianças representam, na ânsia 
de compreender o meio em que 
vivem pelo jogo. 

De acordo com esses relatos 
surgiram algumas inquietações 
descrevendo-as em um proble-
ma, sendo este a maneira com 
que os professores de Educação 
Física Infantil utilizam os jogos 
de faz de conta em suas aulas.

Diante disso o objetivo do es-

professores de Educação Físi-
ca na Educação Infantil utilizam 
os jogos de faz de conta em su-
as aulas. E além disso, poder re-
latar qual a concepção e impor-
tância dos jogos do faz de conta 
prevista pelos professores de 
Educação Física Infantil.

Metodologia

-
mo social e qualitativo, à medi-
da que investiga a vida indivi-
dual e coletiva e todos os seus 

relações sociais entre seres hu-
manos (MINAYO, 2000). Para a 
coleta de dados foi utilizado um 
questionário com questões aber-
tas e fechadas, preenchidos pe-
los professores, através do en-
dereço eletrônico de cada um 
deles. Segundo informação con-
cedida pela secretária da educa-
ção do município de Içara/SC, 
a rede conta com 18 professo-
res de Educação Física no ensi-
no infantil, e todos receberam os 
questionários por meio de ende-
reço eletrônico, juntamente com 
o Termo de Consentimento Livre 
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e Esclarecido. O estudo obte-
ve o parecer do comitê de éti-
ca em pesquisa sob o número 
1.561.468. 

A coleta de dados via e-mail 
é considerado um dos métodos 
mais rápidos para a obtenção 
dos dados quando se tem um 
amplo número de entrevistados 
(MALHOTRA, 2006). No entanto, 
o risco desse método está na im-
pessoalidade da abordagem, po-
dendo não haver o retorno da 
amostra inicialmente abordada.

Dos 18 e-mails enviados aos 
18 professores, o retorno em 
tempo hábil foi de 04 professores, 
os quais constituíram a amostra 
do estudo, havendo uma perda 
amostral de 77%. Esses professo-
res possuem em média 40 anos 
de idade, sendo estes 02 do se-
xo masculino e 02 do sexo femi-
nino, e todos possuem pós-gradu-
ação. Os professores pesquisados 
serão tratados durante o estudo 

Quanto à concepção dos 
jogos do faz de conta 
e sua importância nas 
aulas de educação física

O estudo também constatou 
a concepção dos professores de 
Educação Física sobre os jogos de 
faz de conta e sua importância nas 
aulas de Educação Física Infantil. 
Para tanto, foi necessário investi-
gar de onde partiam esses discur-
sos. Portanto, todos os professores 
possuem pós-graduação. Três pro-
fessores lecionam há mais de 10 
anos, e desses três, dois possuem 

cursos de formação continuada na 
área de recreação e Educação Fí-
sica para a Educação Infantil e um 
não mencionou seus cursos de for-
mação continuada. Um professor 
leciona entre 1 e 5 anos e não pos-
sui formação continuada.

Como embasamento teóri-
co de suas aulas, dois profes-
sores, que lecionam há mais de 
10 anos, citaram autores dife-
rentes, porém, relacionados na 
mesma área, sendo esta, estu-
dos envolvendo atividades e jo-
gos recreativos. Um professor, 
o qual possui menos tempo de 
atuação, citou autores que dis-
correm sobre cultura corporal na 
Educação Física, propostas pe-
dagógicas críticas e psicologia 
no desenvolvimento da infância. 
E apenas um professor o qual 
leciona também há mais de 10 
anos, não citou nenhuma refe-
rência utilizada.

Gomes (2010), relata a im-
portância do professor de Edu-
cação Física buscar novas visões 
e estudos acerca da prática na 
Educação Física Infantil. Simon e 
Kunz (2014) salientam que é ne-
cessário ampliar o conhecimento 
em relação a Educação Infantil, 
para sensibilizar os professo-
res a perceber as necessidades 

mesma prática pedagógica, bus-
cando mais conhecimentos acer-
ca das várias temáticas da cultu-
ra do movimento.

Em relação à condução da au-
la, quando a criança surge uti-
lizando o jogo do faz de conta, 
todos os professores relataram 
utilizar a sugestão imaginária 
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para dar continuidade na expli-
cação da aula. Esse relato de-
monstrou que os professores 
dão importância ao faz de con-
ta da criança, dando espaços pa-
ra a criança vivencia-lo. Como 
foi relatado por Corsaro (2011), 
o faz de conta está presente em 
várias culturas infantis, sendo 
assim ele se torna uma necessi-
dade para a criança, e está pre-
sente a todo o momento em su-
as ações.

Simão (2005) alerta para a im-
portância de buscar uma Educa-
ção Física Infantil, onde se visu-
alize as necessidades da criança, 
o que ela está querendo expres-
sar, permitindo a criança expe-
rimentar, expressar seus senti-
mentos e desejos. Logo, o faz de 
conta se introduz nas aulas de 
Educação Física como uma ne-
cessidade do que a criança quer 
experimentar nos momentos 
das brincadeiras propostas pelos 
professores. Cabe ao professor 
visualizar esses interesses e me-
diar para dar liberdade da crian-
ça expressa-lo. Surdi, Melo e 
Kunz (2016) também ressaltam 
que propor esses momentos pa-
ra a criança expressar sua ima-
ginação, valoriza as experiências 
do seu mundo vivido, comparti-
lhando com seus pares.

Ao conceituar o jogo do faz de 

que esse jogo é uma forma de 
a criança vivenciar a vida adul-
ta. Professor Luiz citou que seria 
um jogo com situações imaginá-
rias. A professora Carla foi ainda 

-
mar que “são jogos que levam as 
crianças a criarem brincadeiras, 

a partir de sua imaginação, 
construindo seu mundo do faz de 
conta, através do seu cotidiano”. 
Corsaro (2011), ressalta que o 
faz de conta são momentos on-
de as crianças criam um mundo 
imaginário, com os dados coleta-
dos do seu dia a dia. 

Somente a professora Joana 

maneira compartimentada, sem 
conseguir visualizar o todo, de-

para o desenvolvimento cognitivo. 
Quanto a importância do faz 

de conta nas aulas de Educação 
Física, a maioria demonstrou res-
postas compartimentadas, rela-
tando apenas que é importante 
pois utiliza-se a imaginação, pois 
vivencia a vida adulta e utiliza-se 
o lúdico. Somente a professora 
Carla posicionou-se de maneira 
mais detalhada, relatando que, 
“é importante porque a criança 
descobre e compreende o mundo 
a sua volta e traz muitos benefí-
cios emocionais, afetivo, cogniti-
vo, motor e social”. 

A fala da Professora Carla 
aproxima-se da literatura, ao ob-
servar que o jogo do faz de con-
ta é uma forma de comunicação, 
sendo assim o benefício social 
ocorre, pois a criança durante o 
jogo do faz de conta está se co-
municando com o mundo a sua 
volta e ao inserir outras crianças 
está compartilhando suas experi-
ências (SARMENTO, 2003). O faz 
de conta também é um processo 
cognitivo, pois a criança organi-
za e gradativamente compreen-
de os papeis e relações que estão 
postas na sociedade em que vi-
ve (CORSARO, 2011). Assim co-
mo ao desempenhar os papeis, 
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ela está se expressando e expe-
rimentando as sensações, sendo 
este um processo também emo-
cional. Corsaro (2011) reforça, 
apontando que, na construção do 
jogo do faz de conta, está pre-
sente a capacidade afetiva, social 
e cognitiva da criança.

Sobre a palavra aberta em re-
lação ao faz de conta, apenas o 
professor Luiz respondeu, citan-
do que o jogo do faz de conta 
é importante para o desenvolvi-
mento psicomotor. Novamente 
mostrando uma visão comparti-
mentada do faz de conta. Como 
foi visto, esse jogo vai além dos 
aspectos cognitivos e psicomoto-
res. Surdi, Melo e Kunz (2016) 
salientam que o olhar apenas 
para esses aspectos, sendo estes 
processos formativos, os profes-
sores acabam por perder a sen-
sibilidade para olhar as necessi-
dades das crianças. 

A utilização dos 
jogos do faz de conta 
pelos professores de 
educação física infantil

de que forma os professores de 
Educação Física Infantil utilizam 
os jogos do faz de conta em su-
as aulas. Para tanto, é preciso 

-
quem a ocorrência desses jogos.

jogo do faz de conta de duas ma-
neiras, ou seja, quando a criança 
joga livremente utilizando situ-
ações do seu cotidiano, e tam-
bém a partir de uma temática le-
vantada por ela mesma durante 
as aulas, nas quais as crianças 

protagonizam de acordo com o 
conteúdo presente no tema. 

(2002), a criança utiliza as situ-
ações vividas no seu dia a dia, 
vivenciando esses momentos li-
vremente. Simon e Kunz (2014) 

de conta como atividades pro-
postas pelos professores onde a 
partir destas, a criança tenha li-
berdade para utilizar sua imagi-
nação na brincadeira, imaginan-
do situações e criando cenários, 
dentro da atividade proposta pe-
lo professor. 

-

somente a partir das suas ati-
vidades dirigidas, quando abor-
dam uma temática e a partir 
dessa, os alunos passam a criar 
situações imaginárias. 

Em contrapartida, a professo-

do jogo do faz de conta somen-
te quando as crianças estão in-
teragindo com outras crianças 
em momento livre. Este relato 
demonstra certo distanciamen-
to do professor durante o exer-
cício do jogo, e parece colocar o 
docente numa posição de expec-
tador. Muito embora o momen-
to de liberdade fora da rotina di-
rigida seja de grande valia para 
a construção da autonomia do 
educando, sobretudo na escolha 
dos papéis que ele deseja pro-
tagonizar. É de extrema impor-
tância que o professor também 
participe e estimule novas expe-
riências desses jogos, possibi-
litando o enriquecimento de vi-
vências e experiências culturais. 
O frequente distanciamento do-
cente para com esses jogos não 
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é totalmente produtivo do pon-
to de vista da função social do 
jogo na práxis pedagógica (NAS-
CIMENTO; ARAÚJO; MIGUÉIS, 
2009). 

Surdi, Melo e Kunz (2016) 
corroboram com a questão da 

que os momentos de experimen-
tação, entendendo nesse caso o 
jogo do faz de conta, devem ser 
privilegiados e podem ser dialo-
gados para que ocorra a troca de 
experiências e vivências entre os 
agentes na sala de aula. Neste 
sentido o Professor pode estar 
presente no jogo do faz de con-
ta, questionando as experimen-
tações e mediando as situações. 

De Bom (2014), em suas con-
clusões, observou esse distan-
ciamento dos professores du-
rante os jogos do faz de conta 
realizado pelas crianças, o qual 
ocorria na maioria das vezes em 
momentos de aulas livres. 

Em relação a frequência com 
que os professores utilizam os 
jogos do faz de conta em suas 
aulas, três professores relataram 
que com muita frequência utili-
zam esses jogos nas brincadei-
ras, ou ao ensinar um conteúdo, 
introduzem uma história que le-
ve a situações imaginárias. Ape-
nas o professor João declarou 
utilizar os jogos do faz de con-
ta com pouca frequência em su-
as aulas.

A professora Joana cita que 
‘‘Insiro em brincadeiras folclóri-
cas e cantigas de roda’’, e o pro-

no início de uma atividade pa-
ra facilitar a próxima’’. Percebe-
-se na fala desses professores 
que o jogo do faz de conta não 

é descrito, compreendido e utili-
zado como um jogo para a fun-
ção social. O discurso demons-
tra que esse jogo protagonizado 
é utilizado por ele como um ins-
trumento para vivenciar a ativi-

Já na fala do professor Luiz: 
“Procuro enfatizar em uma ati-
vidade que as crianças estão in-
serindo naquele momento”, exis-
te uma inclinação para o fato de 
o mesmo perceber a necessida-
de de explorar a situação imagi-
nária, a partir do que as crianças 
estão trazendo em seu mundo vi-
vido. Surdi, Melo e Kunz (2016) 
reforçam a busca de uma Educa-
ção Física que ao explorar os con-
teúdos da cultura corporal, tam-
bém esteja aberto à criança, a 
oportunidade de explorarem e 
desenvolverem sua imaginação e 
criação. É nesse sentido que o faz 
de conta é mesclado no trato dos 
conteúdos da cultura corporal. 

Ainda ressalta os autores que 
nesse movimento de imaginação 
e criação durante o ensino des-
ses conteúdos, a criança desen-
volve as sensações e percepções 
e então ocorre a compreensão do 
conteúdo. Gomes (2010) relata 
que o processo de criação é fun-
damental na prática educativa 
nas aulas de Educação Física In-
fantil. Ressalta que a linguagem 
deve ser privilegiada nas aulas, 
durante o processo pedagógi-
co, sendo está linguagem todo o 
momento de criação e movimen-
to expressivo, que são particula-
ridades do jogo do faz de conta. 

Ainda nesse ensejo a professo-
ra Carla também trouxe em seu 
discurso, apontamentos condi-
zentes com a perspectiva do jogo 
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do faz de conta como fruto da lin-
guagem humana infantil, citando 
que: ‘‘No decorrer da brincadeira, 
conto uma história, como um rio 

ponte, que é a corda que está no 
chão, então a criança passa pela 
corda imaginando uma ponte, se 
cair da ponte o jacaré pega seu 
pé’’. Simão (2005) também des-
creve este momento nas aulas de 
Educação Física Infantil, desta-
cando que as crianças durante as 
atividades, estão experimentan-
do as varias formas de movimen-
to, e neste sentido também vão 
criando diferentes formas de pu-
lar, subir, equilibrar. Ainda relata a 
autora que na maioria das vezes 
a própria criança introduz o faz 
de conta nas atividades propos-
tas pelos professores, onde ima-
ginam ser super-heróis, cercados 
por jacarés, fugindo de monstros, 
e constrói um mundo de fantasias 
durante essas brincadeiras.

O pega-pega, estudado por 
Corsaro (2011), como jogos de 
aproximação-evitação, muitas ve-
zes engloba o faz de conta, pois 
o jogo também percorre no cam-
po imaginário, onde a criança as-
sume um papel de agente amea-
çador, e outras possuem um papel 
de ameaçadas, de fugir do perigo.  
Dentro dessas situações as crian-
ças criam personagens, como pa-
peis de super-heróis ou de vilões. 
Sendo assim, este jogo, se torna 
uma maneira dos professores de 
Educação Física iniciarem media-
ções e se incluírem no jogo, esti-
mulando novas experiências e vi-
vências de papeis.

-
diação docente para o exercí-
cio das relações humanas no 

processo de desenvolvimen-
to do jogo protagonizado, tem-
-se o avanço nos domínios cog-
nitivo, motor, social e/ou afetivo, 
por meio da zona de desenvolvi-
mento próximo, conforme Nasci-
mento, Araújo e Miguéis (2009, 
p. 299) estabelecem ao parafra-
sear Vygotski (1996): “As for-
mas de conduta, ou as funções 
psíquicas da criança que se en-
contram na zona de desenvolvi-
mento próximo, [...] podem ser 
utilizadas pelas crianças desde 
que em colaboração com indi-
víduos mais experientes de sua 
sociedade”. A partir dessa cola-
boração, as formas de compor-
tamento sociais ainda não domi-
nadas podem ser internalizadas.

O presente estudo encontrou 
algumas limitações, como a di-

via endereço eletrônico, inviabi-
lizando os entrelaces mais pro-
fundos dos discursos da catego-
ria no campo pesquisado.

jogos do faz de conta durante 
os momentos em que as crian-
ças brincam livremente entre si, 
e também durante as atividades 
dirigidas. A partir disso, utilizam 
o jogo do faz de conta na maioria 
das vezes com muita frequência, 
porém de maneiras diversas. 
Nesse caso, há indícios da utili-
zação do jogo como instrumen-
to, sem conexões com as rela-
ções sociais as quais esse tipo 
de jogo se destina, e indicando 
uma posição de distanciamen-
to do docente. Há também ou-
tros indícios para a utilização do 
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jogo do faz de conta, com certa 
inclinação ao incentivo e ao es-
tímulo do jogo para estabelecer 
uma situação imaginária em que 
possam estar envolvidas as rela-
ções sociais entre os educandos 
quando esses estão jogando. 

A literatura deixa clara a im-
portância desses jogos para a 
formação social das crianças, e 
os professores apresentaram po-
sicionamentos ainda rasos sobre 
a real necessidade desse jogo no 
desenvolvimento infantil, e que 
constitui inclusive a própria lin-
guagem da infância, a qual al-
guns docentes parecem compre-

Mesmo assim, já se pode con-
siderar certo avanço na compre-
ensão desse jogo na Educação 
Física, e também na utiliza-
ção desse jogo durante as au-
las, ainda que tenha sido pou-
co detalhado pelos professores, 
engendrando um posicionamen-
to perfunctório, mas que não é 
unânime em relação ao jogo co-
mo instrumento para suprir ape-
nas necessidades cognitivas e 
motoras de maneira comparti-
mentada. Porém, vale ressaltar 
que o estudo constatou também 
esse posicionamento na fala de 
alguns professores, que se dis-
tanciam da compreensão do jo-
go do faz de conta no âmbito só-
cio-cultural, a qual ele se destina 
quando está em pleno exercício, 
e sobretudo quando há a media-
ção do docente.

O estudo se mostra pioneiro na 
abordagem do jogo do faz de conta 
nas aulas de Educação Física, por-
tanto, sugere-se mais pesquisas 
nesse campo, com amostras maio-
res, e com outras metodologias; 

-
co; para que o jogo do faz de con-
ta seja mais aprofundado nessa li-
cenciatura. Propõe-se também, 
estudos em relação a formação 
dos professores quanto a abor-
dagem dos jogos do faz de conta 
nesse processo. 
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Resumo: O presente estudo 
tem como objetivo relatar a vi-
vência do estágio supervisiona-
do de Educação Física nos Anos 
Finais do Ensino Fundamental 
apoiada em Concepções Abertas 
de ensino, destacando a emer-
gência da subjetividade e da 
criatividade nas aulas. O princi-
pal meio de coleta de dados uti-
lizado no decorrer do estágio foi 
o diário de campo, no qual foram 
feitas anotações de todas as au-
las sobre situações relevantes. 
O resultado obtido a partir das 
aulas foi a presença de elemen-
tos subjetivos, tais como medo, 

Após análise destes, confrontan-
do-os com o método de ensino 
utilizado e com autores que apre-
sentam estudos relacionados aos 
elementos oriundos das aulas, 
pode-se concluir que estas per-
cepções obtidas são emergentes 
da abordagem de ensino utiliza-
da, tendo relação direta com os 
objetivos propostos pelos auto-
res que a defendem.
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Physical education 

based on open education 
conceptions: the 
emergency of creativity 
and of subjectivity

Abstract: The present study 
has the goal of to report the su-
pervised Physical Education in-
ternship experience in the Final 
Years of Elementary School ba-
sed in Open Conceptions of te-
aching, highlighting the emer-
gency of creativity and of 
subjectivity in classes. The main 
way of data collection during 

-
-

ses about the relevant situa-
tions. The obtained result from 
the classes was the presence of 
subjective elements such as fear, 
shame, challenge and creativity. 
After the analysis of the results, 
confronting them with the used 
teaching methodology and with 
authors who present studies re-
lated to the elements originated 

EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ANOS 
FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

APOIADA EM CONCEPÇÕES ABERTAS 
DE ENSINO: a emergência da 
criatividade e da subjetividade 
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from the classes, it can be con-
clude that the obtained percep-
tions are emergent from the te-
aching approach used in the 
classes, with a direct relation wi-
th the goals proposed by the au-
thors that defend it.

Key-words: Education. Tea-
ching Methodology. School. Final 
Years of Elementary School.

Introdução 

Os estágios trazem inúme-
ros conhecimentos, habilida-
des e experiências. Cada estágio 
desenvolvido é singular, sendo 
composto por características di-
ferentes. O curso de Educação 
Física – Licenciatura, do Centro 
Universitário UNIVATES, possui 
em sua grade a exigência de três 
estágios supervisionados, sendo 
eles com os Anos Iniciais do En-
sino Fundamental, com os Anos 
Finais do Ensino Fundamental e 
com o Ensino Médio.

No semestre A de 2016 foi de-
senvolvido o Estágio Supervisio-
nado II, que se dá com os Anos 
Finais do Ensino Fundamental. 
Neste, realizou-se a escolha de 
um educandário para lecionar e, 
após, foram feitas observações 
nas turmas a serem trabalhadas; 
entrevista com a direção; e com 
o professor titular da escola. As-
sim, visando conhecer o contexto 
escolar para, a partir disso, pro-
por uma intervenção pedagógica.

Para a realização das aulas, 
os professores titulares da disci-
plina de Estágio Supervisionado 
II orientaram para a elaboração 

de uma proposta a ser desenvol-
vida com as turmas do estágio. 
O método preparado foi balizado 
pelo Projeto Político Pedagógico 
da escola e do diagnóstico obtido 
durante as observações do gru-
po discente. Estes momentos de 
estudo e de aproximação com a 
escola serviram de base para a 
realização do planejamento das 
aulas do estágio, que deveriam 
ser fundamentadas em uma me-
todologia que estivesse de acor-
do com as necessidades dos alu-
nos. Após essa estruturação foi 
cumprida uma carga horária de 
quarenta horas aula e dez horas 
de atividades extraclasse (envol-
vendo a turma e a escola fora do 
período de aula).

A metodologia utilizada nas 
aulas do estágio, e que emba-
sa a proposta pedagógica do en-
sino, foi a de Concepções Aber-
tas (HILDEBRANDT-STRAMANN, 
2011). A proposta, primeiramen-
te, foi direcionada a esta aborda-
gem pelo fato de observar que 
havia alunos que não participa-
vam das práticas propostas pe-
lo professor titular nas aulas de 
Educação Física. Logo, reconhe-
cer o estudante como sujeito dos 
processos de ensino e de apren-
dizagem, tal como Concepções 
Abertas se propõe, poderia auxi-
liar no engajamento dos alunos 
à aula.

Corroborando com essa obser-
vação, Hildebrandt (2011, p. 28) 

-
gem Concepções Abertas no es-
tágio. Portanto, a Educação Físi-
ca deve proporcionar “situações 
pedagógicas em que o aluno 
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aprenda a dirigir suas próprias 
ações, a questionar as regras do 
esporte e de seu âmbito de trans-
missão, a aprender a agir auto-
mamente, a decidir em conjun-
to e sozinho, a agir comunicativa, 
cooperativa e criativamente”.

Ao buscar mais fundamenta-
ção sobre o autor, evidencia-se 
que a experiência, com abertura 
à subjetividade, é algo importan-
te para o discente e que era pou-
co trabalhada nas aulas de Edu-
cação Física. Muitos estudantes 
já tiveram uma diversidade de 
experiências e, portanto, é ne-
cessário que isto seja trabalha-
do. Para Hildebrandt (2009, p. 
26), a “[...] experiência corporal 

-
vimento, representando, assim, 
a categoria central na aprendi-
zagem motora.”.Assim, no de-
correr das aulas, possibilitou-se 
aos alunos diversas experiên-
cias corporais, com e sem mate-
riais, propondo que buscassem e 
criassem maneiras diferentes de 
realizar movimentos, problema-
tizar e contribuir com a aula. 

Como consequência, perce-
beu-se ações subjetivas como 

-
lacionadas a sentimentos como 
medo e, principalmente, asso-
ciadas à criatividade. Estas per-
cepções se destacaram ao decor-
rer das aulas. Logo, o objetivo 
desse artigo é relatar a vivên-
cia do estágio supervisionado de 
Educação Física nos Anos Finais 
do Ensino Fundamental apoiado 
em Concepções Abertas de en-
sino, destacando a emergência 

da subjetividade e da criativida-
de nas aulas.

O estudo, que se alicerça na 
prática pedagógica, busca con-

-
levância que aulas de Educação 
Física em uma sustentação teó-
rica que ampare os planejamen-
tos. Nesse sentido, a escolha de 
Concepções Abertas possibilita a 

-
guir. É necessário que o trabalho 
docente tenha intencionalidade 
de aprendizagem e que não se-
ja um simples “fazer por fazer”. 

Metodologia

O presente estudo foi realiza-
do em uma escola municipal de 
Ensino Fundamental, situada no 
município de Teutônia/RS. A re-
alização das atividades deu-se 
com indivíduos que frequenta-
vam o Ensino Fundamental, em 
turmas de 6º, 7º e 8º ano do tur-
no da manhã, sendo a faixa etá-
ria abrangida de 11 a 14 anos. 

O professor estagiário cumpriu 
uma carga horária diária na escola 
de 04 horas, divididas em 04 pe-
ríodos de 55 minutos cada, onde 
era destinado à disciplina de edu-
cação física 02 períodos sema-
nais, que equivalem a 01 hora e 
50 minutos. O período de perma-
nência na escola foi do dia 28 de 
março a 30 de maio de 2016, cor-
respondendo a 16 dias na escola e 
a 22 aulas (de dois períodos) rea-
lizadas com as turmas.

Os conteúdos desenvolvidos 
no estágio foram: dança; atle-
tismo; capoeira; e jogos. Este 
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último foi escolhido através da 
-

dades dos alunos que seriam 
contempladas pelos conteúdos. 
O atletismo foi solicitado pe-
lo professor titular da turma em 
virtude dos Jogos Escolares do 
Município.

A aula foi desenvolvida em três 
momentos: parte inicial; desen-

-
meira etapa foram realizadas con-
versas sobre o conteúdo a ser 
desenvolvido na aula e o seu an-
damento. Houve momentos em 
que se realizaram atividades in-
trodutórias sobre o tema. No de-
senvolvimento executou-se toda a 
parte principal da aula, ou seja, as 
atividades consideradas mais re-
levantes para contemplar a me-
todologia utilizada. Por último, 

-
la com conversa, os alunos eram 
instigados a opinar sobre a aula e 
as atividades que praticaram, re-

experiência corporal, se a aula foi 
prazerosa e as indicações do que 
poderia ter sido diferente.

A coleta dos dados para reali-
zação deste estudo deu-se atra-
vés de um diário de campo, que 
pode ser chamado também de 

-
de de “converter em espaço nar-
rativo os pensamentos dos pro-
fessores” (Zabalza, 1994, p. 91), 
ou seja, nele há a possibilidade 
de o professor desenvolver pen-
samentos de sua aula, sua atu-
ação, havendo,  segundo o au-
tor, diversos tipos (diários como 
organizadores de aula, descrição 

de tarefas, de expressão das ca-
racterísticas dos alunos) e for-
mas de textos inseridos. 

O modo de uso do diário no 
estágio foi na forma de anota-
ções sobre as diversas situações 
ocorridas nos momentos de do-
cência, sendo estas situações 
positivas ou negativas, de ques-
tões que chamaram a atenção. 
Estas anotações ocorriam du-
rante e após as aulas realizadas, 
com as três turmas abrangidas 
no estágio. O diário de campo foi 
a principal fonte de coleta de in-
formações para o estudo, a aná-
lise e a comparação, que resulta 
na estrutura do artigo. 

A análise dos dados contidos 
no diário foi realizada de forma 
a visualizar em uma totalidade 
as aulas e, a partir disto, anali-
sar elementos que se destaca-
ram na prática. Das unidades 

estruturou-se uma categoria de 
análise, que trata da subjetivi-
dade e da criatividade.

Concepções abertas, 
subjetividade e 
criatividade

Ao iniciar a prática docente 
com a abordagem de Concep-
ções Abertas (HILDEBRANDT-
-STRAMANN, 2011), contextuali-
zada na introdução, e no decorrer 
do estágio, tendo em vista a im-
portância do que estava sendo 
proposto aos alunos, percebeu-
-se uma série de consequências 
que as aulas traziam aos estu-
dantes, em sua evolução motora 
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e, principalmente, em seu inte-
rior de maneira subjetiva e indi-
vidual.

Ao realizar uma leitura do diá-
rio de campo, transcorrendo por 
todas as aulas dadas no estágio, 
viu-se que o objetivo principal do 
estágio, que foi estimular a par-
ticipação integral dos alunos, ti-
nha sido cumprido. Porém, nesta 
análise encontraram-se situa-
ções que se destacaram e cha-
maram a atenção.

No diário de campo, há a des-
crição de elementos interpre-
tados como medo, vergonha e 

algumas das atividades propos-
tas. No dia 29 de abril de 2016, 
em registro no diário de campo 
da aula de atletismo, contém: 
“ -
ra muitos, onde o maior empe-
cilho foi o medo, principalmente 
das meninas”. O registro do dia 
25 de abril de 2016 mostrou o 
quanto os alunos viam a presen-
te aula de atletismo como algo a 
ser ultrapassado: “foram desa-

 querendo sempre su-
perar a altura proposta”. No dia 
08 de abril do mesmo ano es-
tá registrado que “alguns alunos 
sentiram-se  a bater 
os recordes dos colegas e incen-
tivavam os colegas de grupo”, 
relato da atividade de pular cor-
da, na qual todos do grupo deve-
riam entrar com a corda em mo-
vimento um por um para após 
iniciar a contagem de pulos que 
conseguiam dar, todos pulando 
ao mesmo tempo.

Já na aula de dança, al-
guns alunos demonstram-se 

envergonhados, registro do diá-
rio de campo do dia 06 de maio 
de 2016: “demonstraram bas-
tante  ao se apresen-
tar para os colegas”. Além disso, 
nesta mesma aula, alguns estu-
dantes “manifestaram ter restri-
ções ao toque dos colegas”, mos-
trando que para eles a questão 
do toque e do gênero se encon-
tra muito presente na forma sub-
jetiva.

Ao analisar uma nomenclatu-
ra que aborde todos estes subs-
tantivos, utilizam-se os conheci-
mentos de Kunz (2003), que fala 
sobre subjetividade. Segundo o 
autor, tratar do tema subjetivida-
de pode ser algo complexo, po-
rém, necessário. A subjetividade 
pode ser entendida como “[...] 
processo por meio do qual o ho-
mem se desenvolve no contex-
to social concreto, numa relação 
tensa entre um ‘ser social’ e um 
‘ser individual’.” (KUNZ, 2003,  
p. 109), ou seja, algo somente 
sentido, experimentado e vivido 
pelo indivíduo em seu particular.

importância dada pelo autor ao 
pensar em aulas que indireta-
mente abordem a subjetividade 
com vivências e experiências cor-
porais são trazidas. Kunz (2003), 
inspirado em Merleau-Ponty, co-
menta que “para a criança o sig-

pelo movimento são de extre-
ma importância, pois tudo o que 
a criança vive ou não vive, so-
fre ou não sofre, [...], ou seja, o 
menor detalhe de sua história in-

[...]” (p. 112).
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Kunz (2003), também traz um 
problema que se tem atualmente, 
principalmente nas escolas, sobre 

As crianças criam subjetividades a 
partir de suas vivências e experi-
ências, porém o processo de “rei-

-
ria o controle desta, faz com que 
a criança “para tornar-se adulta, 
precisa perder a fascinação pe-
lo mundo natural, pelos objetos 
e pela natureza e ligar-se a uma 
corrente de dependências para 
garantir sua adequação à reali-
dade e agir com sucesso” (KUNZ, 
2003, p. 112).

Isto, segundo Kunz (2003), 
ocorre em diversos segmentos 
da escola, onde a criança precisa 
aprender a se controlar e a pres-
tar a atenção na aula, resultando 
em uma “função de aceitar e pre-
servar sentidos em vez de cons-
truir sentidos.” (p. 113). Kunz 
(2003) comenta que isso ocor-
re nas práticas de educação físi-
ca quando se ministra aulas on-
de os movimentos ensinados são 
mecanizados e tidos como mo-
vimentos “pré-moldados”, civili-
zando também os movimentos de 

– assim – o que o autor chama 
de “elementos constrangedores 
de subjetividade” (p. 113).

A partir das considerações de 
Kunz (2003), sobre a subjetivida-
de, averiguou-se que ela tem re-
lação com a abordagem de con-
cepções abertas através de que o 
ensino para se obter este resul-
tado precisa ter como foco o es-
tudante. Hildebrandt-Stramann 

deve ser visto como sujeito do 
ensino ocupando posição central 
nesse processo” e que só a par-
tir disto pode-se considerar como 
“subjetivação da aprendizagem”.

A maior percepção de subjeti-
vidade foi em aulas onde os alu-
nos puderam experimentar e re-
alizar a atividade conforme suas 
experiências e vivências; e onde 
foi dada a abertura para criação 
de novos meios de subjetividade. 
Há um registro do diário de cam-
po sobre a diversão, do dia 11 
de abril de 2016, onde o conteú-
do abordado foi jogos: os alunos 
“brincaram e se  com 
a aula” e “conseguiram aprovei-
tar a aula trazendo à tona a es-
sência de ser criança e realmen-
te curtir as atividades sem pensar 
em nada além de se ”. 

Hildebrandt-Stramann (2009, 
p. 27), que escreve e estuda as 
questões de experiências, em 
seu livro intitulado “Educação Fí-
sica aberta à experiência”, que 
também serviu de base para a 
realização da proposta pedagó-

-
laciona experiência com a sub-

“[...] cada pessoa tem que rea-
lizar suas próprias experiências.” 
e que “as ações devem referir-
-se unicamente a esses aprendi-
zes, pois somente assim podem 
levar algum sentido”, sendo que, 
por este motivo, “os resultados 
têm que ser atributos subjeti-
vos, pois só então se desenvol-

Na aula do 28 de março de 
2016, onde foi enfatizada a 
questão da experimentação de 
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materiais, foi dado aos alunos 

transportarem um dos colegas 
com os materiais disponíveis, tais 
como cordas, colchonetes, panos 
e bastões. Todos os jovens pas-
sariam pelas seções de materiais 
e sempre deveriam pensar em 
formas diferentes de carregar o 
colega com o material disponível. 
A partir desta atividade, os es-
tudantes puderam utilizar todas 
as suas experiências e vivências 
subjetivas e, assim, criar novas 
percepções individuais do objeto 
utilizado para o transporte.

A emergência da criatividade 
nas aulas pautadas em Concep-
ções Abertas foi bastante mar-
cante como consequência dos 

-
dos aos alunos. Apesar da cria-
tividade não ser o objetivo cen-
tral da aula, ela está relatada na 
abordagem utilizada por inter-
médio de Hildebrandt-Stramann 
(2011), ao citar que seria ide-
al proporcionar situações peda-
gógicas onde o estudante possa 
agir criativamente.

Uma das observações descri-
tas no diário de campo sobre a 
criatividade nas aulas foi do dia 
25 de abril de 2016, na qual foi 
trabalhado o conteúdo de atle-
tismo. Nessa aula, os estudantes 
deveriam saltar de diversas ma-
neiras no minitrampolim, substi-
tuído na aula por pneus. No di-
ário de campo está descrito que 
“os alunos foram  ao 
saltar no trampolim, sendo ob-
servados saltos de costas, salto 
com somente um pé, salto gru-
pado, salto e após rodopio”.

Outra observação foi na aula 
de experimentação de materiais 
(contextualizada anteriormen-
te), do dia 28 de março do mes-
mo ano, onde há o registro que 

os alunos são muito 
 na resolução dos pro-

blemas”, e “os alunos não pensa-
ram em resoluções simples que 
primeiramente costumamos pen-
sar”.

-
sa sobre a criatividade e a Edu-
cação Física, traz em seu livro, 

-
tividade, a proposta de utilização 
nas aulas de Educação Física. A 

-
vidade “[...] limitam-se, assim, 
as oportunidades de motivação a 
uma prática regular, consciente, 
crítica e permanente.” (TAFFA-
REL, 1996, p. 14) destacando 
assim, sua importância para com 
a realização das aulas de Educa-
ção Física. 

Alencar (2004, p. 14) também 
-

tiva de trabalho com a criativida-

Há necessidade de preparar o alu-
no para lidar com problemas, que 
somos hoje até mesmo incapazes 
de antecipar, uma das principais 

-
dade de se criarem melhores con-
dições para o desenvolvimento e 
manifestação do pensamento cria-
tivo em sala de aula.

Alencar (2004, p. 35-36) ain-

pessoal é fundamental para se 
ter criatividade. Estes elementos 
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podem e devem ser trabalhados 
-

-los na busca de outras soluções. 
Na abordagem de Concepções 
Abertas, de Hildebrandt-Stra-
mann (2011), se trabalha muito 
em cima de resolução de proble-
mas e experiências, o que de fa-
to ocasionam a criatividade. 

-
menta que há uma ligação di-
reta com o objetivo da propos-
ta pedagógica elaborada que é 
a necessidade de produção de 
“[...] oportunidades em que os 
alunos assumam um papel ati-
vo no processo ensino-apren-
dizagem criando, imaginando, 
criticando, decidindo”. Através 

similaridades nas propostas de 
-

dt-Stramnn (2011), indiferen-
temente da nomenclatura dada 
pelos autores, ao objetivo prin-
cipal que eles buscam alcan-
çar na Educação Física, que é 
– principalmente – a busca por 
um aluno crítico, criativo, que 
assuma um papel ativo na aula 
auxiliando nas decisões e agin-
do “autonomamente”.

Uma das aulas, onde ocorreu 
a situação comentada anterior-

do conteúdo de dança. Nesta, os 
alunos deveriam, primeiro sem 
música, criar gestos e, após com 
música e em grupos, executar a 
criação dos gestos de cada um 

-
-

rio de campo, do dia 02 de maio 
de 2016, de que “os alunos de-
monstraram ser  

”. 
-

senvolver aulas direcionadas à 
busca da criatividade e ao ela-
borar relatórios sobre suas expe-
riências com os alunos em suas 

-
gou à conclusão que além de to-
das as qualidades exercitadas 
nos alunos e expostas anterior-
mente “a vivência e a experiên-
cia de movimentos e jogos com 
autodeterminação do grupo per-
mitiram uma maior participação”.

supracitada, é interessantíssi-
ma, pois a participação dos alu-
nos era algo relevante e se bus-
cava nas aulas do estágio. Esta 
maior participação por parte dos 

-
rel (1996), pode ser percebida no 
registro da aula do dia 29 de abril 
de 2016. Na atividade, os alunos 
deveriam saltar sobre uma cor-
da, porém por conta de sua re-
lação subjetiva com o saltar, vis-
to em muitos o medo, “os alunos 
que achavam que não consegui-
riam saltar na altura determinada 
tentavam realizar a atividade de 
maneiras diferentes sem deixar 
de participar”, sendo assim ain-
da criativos por pensar e execu-
tar outros meios de enfrentar os 
obstáculos propostos. Outro rela-
to similar que se enquadra nes-
te contexto é a do registro do dia 
08 de abril do mesmo ano, já co-
mentado anteriormente, no qual 
está descrito que 

-
culdades de uns, e para otimizar 
o tempo e a resistência utilizada 
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para saltar, elaboravam manei-
ras mais fáceis de participar da 
brincadeira da corda, formas de 
entrar e de se posicionar, e se-
quência de entrada para facilitar 

a ter para que todos pudessem 
participar”. (Diário de campo, 

(1996), que tem como estratégia 
o uso da criatividade em suas ex-
periências da docência, a aborda-
gem Concepções Abertas de Hil-
debrandt-Stramann (2011) traz 
como propósito a participação e 
a solução de problemas, ao bus-
car esta solução utilizando-se da 
abordagem, obteve-se a criati-
vidade e a participação de todos 
nas aulas a partir da abertura de 
autonomia que se deu para os 
alunos agirem.

Conclusão

A análise dos registros de diá-
rio de campo em comparação às 
análises referenciadas de auto-
res, conclui-se que os resultados 
obtidos e observados nas aulas 
são consequência da opção me-
todológica escolhida, mesmo que 
não visavam obter diretamente 
os resultados encontrados.

Os autores citados no tex-
to como fonte de referência pro-
põem que o estudante seja o 
centro dos processos de ensino 
e de aprendizagem, orientando 
o planejamento do professor, vi-
sando um trabalho que tenha co-
mo problemática algo que parta 
do aluno, de sua realidade e de 
suas dúvidas.

Em todas as práticas onde foi 
observada a emergência de cria-
tividade por intermédio do gru-
po discente, mesmo que não ex-
plicitamente, há presença da 
subjetividade na realização das 
atividades. Isso é possível na 
medida em que as aulas de Edu-
cação Física possibilitam aber-
tura às experiências dos alunos, 
reconhecendo diferentes formas 
de se movimentar para além dos 
gestos construídos para o rendi-
mento esportivo.

Apesar de já conhecer a me-
todologia de Concepções Aber-
tas e alguns dos resultados ob-
tidos por Hildebrandt-Stramann 
(2011), que é o autor que as 
propõe, com este estudo perce-
beu-se que a metodologia inter-
fere não somente no aprendiza-
do do aluno, mas também em 
sua vida e em seu ‘eu’ particu-
lar, salientando assim, a impor-
tância do exercício da docência e 
de seu estudo. Deste modo, ob-
tendo resultados que propiciem 
uma formação ao estudante vol-
tado para a ampliação da cultura 
corporal de movimento.

As conclusões de cada au-
la foram descritas pelo docen-

-
damento, poder-se-ia a partir de 
investigação sobre as percep-
ções dos alunos a respeito das 
vivências e das experiências nas 
aulas para analisar se o resulta-
do seria similar ao obtido com 
este estudo, pois a abordagem 
de Concepções Abertas de Hilde-
brandt-Stramann (2011) traz em 
sua metodologia o agir do aluno 
sobre a aula.
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sobre a escolha dos conteúdos 
que partam do interesse dos 
estudantes, o que não foi o caso 
deste artigo, pois se partiu das 
necessidades visualizadas pelo 
docente. Pensar se os conteúdos 
escolhidos pelos alunos e 
mediados pelo docente através 
da metodologia utilizada em 
questão acarretaria os mesmos 
efeitos atingidos com esta.

importância que teve a utilização 
do diário de campo como fonte 
de dados, pois sem ele, os meios 
para pesquisa e análise não se-
riam válidos. É valoroso usu-
fruir de um material que pode, 
segundo vontades de seu autor, 
ser objeto de análise da própria 
docência, da qualidade da aula, 
de percepções sobre seus alunos 
e sua evolução, e de forma ge-
ral como e o que faz sua atuação 
dentro do espaço escolar.
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