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Resumo 
 
 

Este estudo teve por objetivo geral desenvolver e aplicar um modelo de análise 
capaz de captar a percepção dos instrutores que atuam em uma instituição privada a 
respeito do impacto de um projeto de educação complementar no desenvolvimento 
integral dos alunos. O modelo de análise, extraído do referencial teórico, 
compreende três dimensões, a saber: desenvolvimento das habilidades motora, 
cognitiva e socioafetiva. O aspecto multifacetado de cada dimensão exigiu a 
utilização de 31 indicadores correspondentes. Foi empregada uma abordagem 
quantitativa, utilizando-se survey com 321 questionários. Concomitantemente, foi 
utilizada uma análise de conteúdo com as informações extraídas de 16 entrevistas 
em profundidade. Os resultados mostraram que, de acordo com a percepção dos 
instrutores, as dimensões mais desenvolvidas nos alunos são as habilidades motora 
e cognitiva. Os indicadores que se apresentaram mais valorizados na dimensão de 
habilidades motora foram “a capacidade de realização de movimento contínuo 
(correr, nadar e pedalar), movimentos que exigem transportar o corpo de um ponto 
para outro e realização de movimentos discretos (saltar, arremessar, chutar e 
rebater)”. Quanto à habilidade cognitiva dos alunos, a capacidade mais valorizada 
pelos instrutores foi “agrupar objetos da mesma categoria, definindo conceitos”. O 
indicador “o aluno pede auxílio quando necessário” foi percebido como o mais 
desenvolvido na dimensão socioafetiva. No desenvolvimento das habilidades, 
constatou-se associação significativa entre as dimensões do modelo e o avanço da 
faixa etária. No que se refere ao tempo do aluno no projeto, observou-se associação 
significativa apenas com as dimensões motora e cognitiva. Não se encontrou 
associação estatisticamente significativa entre a renda familiar e as dimensões do 
modelo. A análise qualitativa sinalizou que 81% das respostas obtidas nas 
entrevistas estão de acordo com o conceito norteador extraído da teoria examinada 
no referencial teórico.  
 
 
Palavras-chave: Educação complementar. Desenvolvimento integral. Motricidade. 
Cognição. Afetividade. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 

This study aimed to develop and apply an analysis model capable of capturing the 
perception of instructors working in a private institution about the impact of a 
complementary education project on the integral development of students. The 
analysis model, extracted from the theoretical framework, comprises three 
dimensions, namely: motor, cognitive and socio-affective skills development. The 
multifaceted aspect of each dimension required the use of 31 corresponding 
indicators. A quantitative approach was used, with the data extracted from a survey 
with 321 questionnaires. At the same time, a content analysis was used with 
information extracted from 16 in-depth interviews. The results showed that, according 
to the teachers' perception, the most developed dimensions in the students are the 
motor and cognitive skills. The most valued indicators in the motor skills dimension 
were “the ability to perform continuous movement (running, swimming and pedaling), 
movements that require moving the body from one point to another and performing 
discrete movements (jumping, throwing, kick and hit) ”. As for the cognitive ability of 
students, the ability most valued by instructors was "grouping objects of the same 
category, defining concepts". The indicator “the student asks for help when needed” 
was perceived as the most developed in the socio-affective dimension. In the 
development of skills, a significant association was found between model dimensions 
and advancing age. Regarding the student's time in the project, a significant 
association was only observed with the motor and cognitive dimensions. No 
statistically significant association was found between family income and model 
dimensions. The qualitative analysis indicated that 81% of the answers obtained in 
the interviews are in accordance with the guiding concept extracted from the theory 
examined in the theoretical framework. 
 
 
Keywords: Complementary education. Integral development Motricity. Cognition. 
Affectivity 
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1 Introdução  

 

O tema educação vem sendo discutido há décadas por nações e organizações 

internacionais. A proposição dessas discussões consiste, fundamentalmente, em 

assegurar o direito e o acesso de todos a uma educação de qualidade. Essas 

organizações desempenham importante papel no avanço das políticas e legislações 

pertinentes ao tema. Particularmente a Organização das Nações Unidas (ONU) 

preconiza em seu Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 4: 

assegurar a educação inclusiva e de qualidade e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. O ODS 4 conta com 10 

indicadores que permitem o acompanhamento para o cumprimento do objetivo. A 

criação desse conjunto de indicadores retrata a importância imputada à mensuração 

dos resultados, passíveis de caracterizar a melhoria do impacto das políticas de 

educação (https://nacoesunidas.org/pos2015/). 

 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) é 

uma agência da ONU com mandato para cobrir todos os aspectos da educação e 

tem como prioridades a defesa de uma educação de qualidade para todos e a 

promoção do desenvolvimento humano e social.  A educação, para a Organização, 

tem valor estratégico para o desenvolvimento social e econômico dos países. 

(http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/use-learning-assessment-data-planning) 

acessado em: 19 de janeiro de 2019 

  

A Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) tem como propósito garantir 

que cada criança e cada adolescente tenham seus direitos humanos integralmente 

assegurados, respeitados e protegidos. No Brasil, a UNICEF promoveu ações para a 

aprovação da Emenda Constitucional no 59, que tornou obrigatório o ensino dos 

quatro aos 17 anos e também garantiu mais recursos para a educação 

(https://nacoesunidas.org/agencia/unicef/). 

 

Em consequência da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em 

março de 1990, em Jomtien/Tailândia, foi firmada a Declaração Mundial Sobre 

Educação para Todos, com o objetivo de proporcionar, por meio de ações concretas, 

educação para todos, satisfazendo a necessidade básica de aprendizagem. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/
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Participaram das discussões a UNESCO e a UNICEF, com apoio do Banco Mundial 

e de várias outras organizações intergovernamentais, regionais e organizações 

nãogovernamentais (ONGs), conforme descrito no documento: 

 
Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais para a 
aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a 
solução de problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (como 
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes), necessários para que os 
seres humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas 
potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente do 
desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões 
fundamentadas e continuar aprendendo (Menezes & Santos, 2001, s.p.).  

 

De acordo com o documento, satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem 

pressupõe ênfase na adequação das estruturas institucionais, dos currículos e dos 

sistemas convencionais de ensino.  

 

No Brasil, observou-se avanço na legislação, com a instituição da Carta 

Constitucional em 1988, no que diz respeito ao direito da criança e ao acesso à 

educação de qualidade. Dois anos depois, foi aprovado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei 8.069/90, que, ao regulamentar o art. 227 da Constituição 

Federal, inseriu as crianças no mundo dos direitos humanos. 

 

Por outro lado, em decorrência do compromisso assumido na Conferência de 

Jomtien, foi elaborado o Plano Decenal de Educação para Todos, cuja meta principal 

era assegurar, em 10 anos (1993 a 2003), às crianças, jovens e adultos os 

conteúdos mínimos em matéria de aprendizagem que respondam às necessidades 

elementares da vida contemporânea (universalização da educação fundamental e 

erradicação do analfabetismo) (http://www.educabrasil.com.br/conferencia-de-

jomtien/). 

 

Cabe também destacar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, 

que, ao tratar da composição dos níveis escolares, inseriu a educação infantil como 

primeira etapa da educação básica. Essa lei define que a finalidade da educação 

infantil é promover o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, 

complementando a ação da família e da comunidade (Paschoal & Machado, 2009). 

Segundo os autores, dois anos depois, em 1998, foram publicados pelo Ministério da 
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Educação os documentos “Subsídios para o credenciamento e o funcionamento das 

instituições de educação infantil” e o “Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil”. Este último foi concebido de maneira a servir como um guia de 

reflexão de cunho educacional sobre os objetivos, conteúdos e orientações didáticas 

para os profissionais que atuam com crianças de zero a seis anos de idade, 

(Paschoal & Machado, 2009). 

 

Em 2001 foi aprovada a Lei nº 10.172/2001 – Plano Nacional de Educação (PNE), 

que teve por objetivo principal estabelecer as metas para todos os níveis de ensino, 

cuja vigência se estendeu até o ano de 2010.    

 

Ademais, tão fundamental quanto as iniciativas e avanços nas medidas de proteção 

à educação, estão os métodos de avaliação de aprendizagem e do desenvolvimento 

de habilidades, visando ao planejamento e às adequações nas políticas e 

legislações educacionais.  

 

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) é uma iniciativa de 

avaliação comparada e tem como objetivo produzir indicadores que contribuam para 

a discussão da qualidade da educação nos países participantes, de modo a 

subsidiar políticas de melhoria do ensino básico, abrangendo três áreas do 

conhecimento – Leitura, Matemática e Ciências. Em 2015 também foram inclusas as 

áreas de Competência Financeira e Resolução Colaborativa de Problemas 

(http://portal.inep.gov.br/pisa). 

 

No Brasil, as experiências de avaliações de larga escala, avaliação sistemática, 

realizada por agente externo à escola, foram iniciadas somente na década de 1990, 

com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). O SAEB é realizado 

periodicamente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP). A criação, em 2013, da Avaliação na Alfabetização no Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB/ANA), teve como intuito avaliar os estudantes 

matriculados no ciclo de alfabetização da rede pública de ensino. O SAEB/ANA afere 

os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (Leitura e Escrita) e 

Matemática dos estudantes do 3º ano do ensino fundamental, além de fornecer 

http://portal.inep.gov.br/pisa
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dados contextuais acerca das condições de oferta de ensino em cada unidade 

escolar (http://portal.inep.gov.br). 

 

Os resultados de aprendizagem dos estudantes apurados no SAEB, que estão 

descritos e organizados de modo crescente em escalas de proficiência de Língua 

Portuguesa e de Matemática, para cada uma das etapas avaliadas, juntamente com 

as taxas de aprovação, reprovação e abandono apuradas no Censo Escolar, 

compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

(http://portal.inep.gov.br acessado em 16/01/2019). 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 e 

reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes 

para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas 

avaliações de proficiência de Língua Portuguesa e Matemática. O exame do índice 

permite concluir que, sob a ótica dos parâmetros e das evidências da melhoria da 

qualidade do ensino, os indicadores de desempenho são, fundamentalmente, uma 

combinação entre fluxo e aprendizagem, no sentido de aproveitamento, não 

englobando os aspectos de desenvolvimento das habilidades de socialização e 

autonomia. 

 

Sabe-se, por outro lado, que essas habilidades fazem a diferença no 

desenvolvimento integral, humano e técnico, do indivíduo, contribuindo para o 

avanço social, político, cultural e econômico do país.  

 

Ressaltando a ideia de educação integral, Demo (1999) afirma que a educação não 

pode ser vista como mero instrumento tecnológico, tendo como fim a inserção no 

mercado de trabalho, uma vez que, no curto prazo, o impacto da educação básica 

na economia é quase imperceptível. O autor destaca, porém, “que o sentido 

propedêutico da educação básica será sua maior virtude, para preparar cidadãos 

que possam contribuir crítica e criativamente para o futuro da sociedade, no sentido 

de poderem lutar por algo similar ao “desenvolvimento humano” (Demo, 1999, p. 

22). 

 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
http://portal.inep.gov.br/
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O autor destaca ainda que é preciso distinguir crescimento e desenvolvimento, tendo 

o primeiro uma ligação mais próxima com a evolução econômica, enquanto o 

segundo se aproxima de uma visão de crescimento interdisciplinar, abrangendo 

variáveis relevantes para a sociedade, pois sozinha a educação formal não alcança 

o desenvolvimento humano, é preciso conectá-la com a cidadania (qualidade 

política).  

 

Em um contexto de crises econômicas, momento em que emergem outras questões 

como desemprego, criminalidade, conflitos entre nações, problemas de saúde 

pública, há concentração de gastos nessas áreas e, por consequência, redução de 

gastos públicos em outras áreas. Naturalmente, a educação também sofre os 

impactos perversos dessa situação, o que compromete a implementação de políticas 

públicas de melhoria na estrutura educacional dos países, dificultando o avanço, 

principalmente da educação básica, privando milhares de pessoas da escolarização 

e, até mesmo, da alfabetização.  

 

Os projetos sociais privados objetivam preencher o vácuo deixado pelo Estado e 

levar para as populações, principalmente as de baixa renda, os serviços e ampliar os 

espaços de formação integral além da escola. Certamente a existência e a atuação 

das ONGs e das instituições sociais privadas são fundamentais para auxiliar o 

Estado a cumprir o papel social com as comunidades mais pobres, pois muitos 

serviços essenciais ao desenvolvimento humano são prestados de forma 

complementar por essas organizações sociais (Gadotti, 2009). 

 

Adicionalmente, cabe destacar que os programas e projetos de apoio de educação 

complementar, que acontecem, normalmente, no contraturno escolar, sejam por 

escolas públicas ou instituições privadas, fortalecem todas as iniciativas analisadas. 

O alto custo que uma educação de apoio especializada pode gerar aos cofres 

públicos requer o desenvolvimento de propostas alternativas, de iniciativa privada, 

que contemplem, prioritariamente, o atendimento a alunos vindos de situação 

socioeconômica desfavorável. A falta dessas oportunidades, muitas vezes, impede o 

avanço na escola formal. Não obstante, é fundamental que esses programas 

complementares possam contar com os recursos especializados adequados e 

estejam estribados em premissas educacionais formais. E tão importante para a 
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mensuração da efetividade desses programas é a utilização de métodos de 

avaliação com validade técnica.  

 

Segundo relatório do SAEB/ANA - Censo de Educação Básica 2016/ INEP -, o 

percentual de alunos em turmas do 3º ano do ensino fundamental das escolas 

públicas consideradas na pesquisa, com o mínimo de 10 alunos, público-alvo da 

ANA, que permanecem sete horas ou mais em atividades escolares 

complementares é de 13,2% (Brasil, 2016).  

 

O Projeto de Educação Complementar, objeto de estudo de caso desta pesquisa, 

surgiu em 1982 e era, primordialmente, voltado para a preparação dos deveres 

escolares trazidos pelas crianças e reproduzia as situações de aprendizagens 

existentes no ensino formal. Avaliações e reflexões contínuas têm permitido revisar 

e construir a proposta pedagógica da instituição Alfa.  

 

A proposta pedagógica da instituição Alfa, traz como caráter inovador a criação de 

condições para que a criança desenvolva hábitos, atitudes de cidadania e 

habilidades para aprimorar a capacidade de ler, interpretar os fatos do mundo, 

opinando, criticando, dizendo o que precisa e sente, assim como escutando e 

interagindo com todos os envolvidos. Os conteúdos passam a ganhar múltiplos 

significados, a partir das experiências de crianças e instrutores (Instituição Alfa, 

2000). 

 

Essa proposta pedagógica valoriza o ato de brincar e o estímulo à livre expressão, 

pois preconiza que é por meio da linguagem, em suas múltiplas formas de 

manifestação, que o indivíduo se constitui, se transforma e possibilita a 

transformação dos outros, em um processo de mediação permanente.  

 

Apesar de a proposta ser de educação não formal, trata-se de um projeto 

sistemático, com objetivos claros e se propõe a trabalhar com as áreas de 

conhecimento dos primeiros ciclos do ensino fundamental (1° ao 5° ano). 

Compreende, na maior parte, a faixa etária de seis a 11 anos, desenvolvendo 

atividades que abordem diferentes saberes em suas relações com o cotidiano dos 

estudantes (Instituição Alfa, 2000). 
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As avaliações e reflexões constantes dos educadores, citadas na proposta 

pedagógica do projeto, não contam com uma metodologia explicita para organizá-las 

e mensurá-las. De fato, não se apresentou, até o momento, um modelo concreto em 

função do qual essas avaliações e reflexões possam ser levadas a cabo. Observa-

se que a base para as avaliações do projeto são as percepções e os indicadores de 

eficácia e eficiência (número de alunos atendidos, taxa de evasão, recursos 

orçamentários planejados e realizados). De acordo com Ramalho (2011), trata-se de 

indicadores de insumo, e não de indicadores de efetividade das ações. Assim, não 

obstante todo o empenho que vem sendo feito para avaliar o desenvolvimento 

humano e integral do aluno, no projeto, faz-se necessária a geração de indicadores 

que permitam aquilatar o avanço qualitativo no desenvolvimento das habilidades 

motora, cognitiva e socioafetiva dos alunos. 

 

Para preencher essa lacuna, a pesquisa desenvolve uma metodologia que permite 

avaliar a percepção dos instrutores que atuam no projeto, a respeito do 

desenvolvimento integral dos alunos participantes.  

 

Dessa forma, este estudo tem por orientação a seguinte pergunta de partida: como 

avaliar a influência de um projeto de educação complementar no desenvolvimento 

das habilidades dos alunos participantes do projeto, tendo por base a percepção dos 

instrutores? 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral deste estudo é avaliar a percepção dos instrutores, a partir de 

indicadores objetivos, sobre a influência do projeto de educação complementar, no 

desenvolvimento integral do aluno. 

 

Como objetivos específicos, têm-se:  

  

a) Desenvolver e aplicar um modelo de mensuração que permita captar a 

percepção dos instrutores a respeito da influência do projeto de educação 

complementar no desenvolvimento das habilidades dos alunos. 
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b) Examinar a confiabilidade da escala do questionário utilizado no survey para 

avaliar as dimensões do desenvolvimento das habilidades dos alunos. 

c) Estabelecer a importância de cada uma das dimensões do modelo e de seus 

respectivos indicadores.  

d) Identificar a influência das diversas características dos alunos sobre as 

dimensões do modelo.  

e) Comparar as diferenças de percepção dos instrutores no desenvolvimento 

das habilidades dos alunos que frequentam diferentes unidades de ensino. 

 

1.2 Estrutura do trabalho  

 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, sendo o primeiro a 

introdução, com a apresentação e contextualização do tema, o problema, a 

relevância do estudo, a pergunta norteadora e os objetivos a serem alcançados para 

respondê-la.  

 

O segundo capítulo é constituído pelo arcabouço teórico conceitual sobre o tema 

que fundamenta esta pesquisa.  

 

No terceiro capítulo são descritos os procedimentos metodológicos utilizados no 

estudo. Nesse sentido, explicitam-se a coleta, o tratamento e a análise dos dados, 

utilizando-se tanto a abordagem quantitativa quanto a qualitativa.  

 

A análise de resultados é realizada no quarto capítulo, mostrando os resultados 

obtidos pela aplicação do modelo de avaliação desenvolvido para uma instituição 

privada. 

 

No capítulo cinco tecem-se as considerações finais, explicitando a relevância do 

tema e a contribuição da pesquisa do ponto de vista de gestão e também 

acadêmico.  

 

 

 

 



20 
 

2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo apresenta-se o arcabouço teórico conceitual que serve de base para 

o desenvolvimento do modelo de análise a ser aplicado para captar a percepção dos 

instrutores de um projeto de educação complementar, que ocorre no contraturno 

escolar. Nesse sentido, apresenta-se inicialmente um panorama do desenvolvimento 

da educação integral que permite entender a genealogia de uma abordagem 

centrada no desenvolvimento integral do aluno, o qual considera as suas habilidades 

motora, cognitiva e socioafetiva.  

  

2.1 Trajetória do desenvolvimento integral humano no enfoque educacional  

 

Segundo Andrade (2005), o processo de globalização trouxe uma nova era para as 

relações de trabalho, como a introdução de novas tecnologias, da automação da 

força de trabalho, da robótica, da informatização e das mudanças nos padrões de 

vida de todos os cidadãos. Entretanto, trouxe como efeito colateral o crescente 

desemprego e a chamada “flexibilização nas relações de trabalho”, que resulta em 

uma crise social que, muitas vezes, condena a maioria da população mundial a 

condições indignas de vida. 

 

Castel (1997 como citado em Andrade, 2005) enfatiza que, com o avanço do 

capitalismo, ocorre o desenvolvimento da industrialização e da urbanização, bem 

como mais regulamentação da vida social, produto da normatização das relações de 

trabalho. A passagem do trabalho ao emprego é marcante na estrutura dessa 

sociedade, a que Castel denomina salariado. Para muitos trabalhadores, o objetivo 

na vida passou a ser a obtenção de um emprego formal e regulamentado e, de 

preferência, estável. 

 

Segundo Andrade (2005), esse modelo de regulação social, denominado por alguns 

de sociedade do pleno emprego ou anos dourados do capitalismo, é responsável 

pela sedimentação dos vínculos entre educação e desenvolvimento econômico. 

Logo, a partir daí, a educação passa a ser um requisito indispensável ao sucesso 

profissional e pessoal. A educação torna-se um importante meio de seleção e 

inserção no mercado de trabalho. 
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Carnoy (1993 como citado em Andrade, 2005) apregoa que os primeiros 

movimentos de reforma educacional são orientados para o local de trabalho e só 

posteriormente é que passam a ser dirigidos ao atendimento dos anseios de 

cidadania. 

 

No Brasil, o final dos anos 1970 e início dos 1980 foi marcado pela luta em favor da 

democratização da educação, da ampla defesa do direito à escolarização para todos 

(Andrade, 2005). 

 

A educação integral, para Aristóteles, era a educação que desabrochava todas as 

potencialidades humanas (Gadotti, 2009) 

 

Gadotti acredita que as diversas experiências de educação integral têm em comum 

tanto uma dimensão quantitativa (mais tempo na escola e no seu entorno), quanto 

qualitativa (a formação integral do ser humano). Essas duas dimensões são 

indissociáveis. 

 

Para o autor, a educação se dá ao longo da vida. Em todos os lugares e em todas as 

situações que vivemos estamos tendo contato com alguma forma de educação. 

 

Gadotti cita várias iniciativas públicas que aconteceram na tentativa de implantação 

de uma escola que dedicasse tanto o tempo integral aos seus educandos, quanto 

educação integral, extrapolando os conceitos de inserção no mercado de trabalho, 

estendendo-se à inclusão cultural e social por meio da educação. Um exemplo 

citado de escola de educação integral foi o projeto educacional de Anísio Teixeira, no 

estado da Bahia, que tinha como objetivo alternar as atividades intelectuais com as 

atividades práticas, voltadas para as artes, recreação, música, teatro, etc. 

 

Gadotti discorre sobre outra iniciativa de escola pública de tempo integral, inspirada 

no projeto de Anísio Teixeira, o projeto dos Centros Integrados de Educação Pública 

(CIEPs). Foi idealizado por Darcy Ribeiro, na primeira gestão do governo de Leonel 

Brizola, entre 1983 e 1987, no Estado do Rio de Janeiro, cuja proposta era oferecer 

a educação integral a crianças e adolescentes. As estruturas eram contempladas 

com espaços de bibliotecas, consultórios odontológicos, refeitórios e tinham como 
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proposta a socialização e aculturação dos beneficiados, além da instrução escolar. O 

projeto foi retomado pelo governo federal no mandato de Fernando Collor (1990-

1992), passando a se chamar Centros Integrados de Atendimento à Criança 

(CIACs), com um caráter mais assistencial.  

 

Ainda segundo o autor, essas iniciativas eram justificadas pela Constituição Federal 

e pelo nascimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), considerando 

que se tratava de espaços que contemplavam a proteção social e integral dos 

participantes. Por questões políticas, os projetos não foram adiante, tornando-se 

alvos de muitas críticas. Não obstante, iniciativas pontuais e ainda tímidas têm sido 

implantadas por outros governos e pelo terceiro setor.  

 

Castro (2006) define educação integral como o desenvolvimento das habilidades 

substantivas do indivíduo e distingue-se de educação de tempo integral, sendo uma 

educação de qualidade que integra políticas de assistência social, saúde, cultura, 

esportes, formação profissional e geração de renda, isto é, um conjunto de políticas 

indispensáveis para formar cidadãos efetivos e uma base de sociedade coesa. A 

autora indaga se as escolas e os educadores estão preparados para implantar esse 

processo de educação de qualidade e integral articulado com as políticas públicas 

de proteção e transformação social. Como a escola está articulando e formando 

redes que fomentam e viabilizam a educação integral, por meio de ações integradas 

que não almejem somente a educação formal? 

 

O atendimento em tempo integral, oportunizando orientação no cumprimento dos 

deveres escolares, prática de esportes, desenvolvimento de atividades artísticas e 

alimentação adequada, no mínimo com duas refeições, é um significativo avanço 

para diminuir as desigualdades e ampliar democraticamente as oportunidades de 

aprendizagem. O turno integral e as classes de aceleração são modalidades 

inovadoras na tentativa de solucionar a universalização do ensino e minimizar a 

repetência (Brasil, 2000, p. 65). 

 

Guará (2009) acentua que o ECA, em seu artigo 3º, prevê que a criança e o 

adolescente gozem de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se lhes, por lei 
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ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 

e de dignidade. A educação em tempo integral surge, então, como alternativa de 

igualdade e de proteção para os grupos mais desprotegidos da população 

infantojuvenil. 

 

2.2 Os três domínios da educação integral do aluno: desenvolvimento das 

habilidades motora, cognitiva e socioafetiva   

 

Este item tem por objetivo adentrar nos aspectos que podem contribuir para o 

desenvolvimento integral do ser humano. Nele serão examinadas as dimensões 

constituídas pelo desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo e 

desenvolvimento socioafetivo. Tomadas em conjunto, tais dimensões passam a 

constituir o arcabouço teórico conceitual que funcionará como norteador deste 

estudo. 

 

Zabala (1998) explicita a essencialidade de se determinar objetivos e finalidades em 

relação às habilidades que se pretende desenvolver nos alunos. Coll (1986 como 

citado em Zabala, 1998) identifica um agrupamento em habilidades cognitivas ou 

intelectuais, motoras, de equilíbrio e autonomia pessoal (afetivas), de relação 

interpessoal e de inserção e atuação social, como vantajosa. Conforme esclarece, 

essa postura não fragmenta o que se encontra inter-relacionado.  

 

O autor complementa, referindo-se às unidades do processo de ensino-

aprendizagem. E preleciona que, para Coll, a sequência de atividades para se 

alcançar um objetivo educacional contempla a unidade didática, a unidade de 

programação e a unidade de intervenção pedagógica. Percorrer essa sequência 

assegura a manutenção do caráter singular da complexa prática educacional. 

 

Zaballa (1998) ressalta, ainda, que, até os dias atuais, o ensino formal tem 

priorizado as habilidades cognitivas relacionadas às disciplinas tradicionais. E lança 

uma provocação indagando se a escola deve se restringir aos aprendizados dessas 

matérias tradicionais, não devendo se ocupar das demais habilidades, deixando-as a 

cargo da família e de outras instâncias. Para que a escola passe também a 
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preocupar-se com a formação integral do indivíduo, é necessário definir os princípios 

gerais do que entendemos e queremos desenvolver no campo da autonomia e das 

relações interpessoais, do equilíbrio pessoal e o que queremos dizer quanto nos 

referimos à atuação e inserção social. A ideia de que os indivíduos não estão 

fragmentados em compartimentos fechados e em habilidades isoladas é enfatizada 

pelo autor. Para ele, o papel da educação é formar cidadãos com múltiplas 

habilidades.  

 

O estudo da aprendizagem humana vem se desenvolvendo ao longo dos séculos e 

contém diferentes pressupostos teóricos (Natel, Tarcia & Siguem, 2013). Os estilos 

cognitivos e formas de aprendizagem são divergentes e individuais e estão 

relacionados ao modo como a pessoa vive, às experiências que obteve, às 

disposições emocionais, à expectativa de futuro e, ainda, à estrutura cognitiva. 

Convergindo com Zabala, esses autores realçam a influência da cultura, do meio 

social e das experiências vividas no desenvolvimento cognitivo do indivíduo.  

 

Trazemos aqui o modelo de Gallahue e Ozmun, que classifica as habilidades de 

movimento e que também sublinha a indissociabilidade entre os domínios motor, 

cognitivo e social/afetivo para se alcançar os resultados no desenvolvimento integral 

do indivíduo.  

 

Gallahue e Ozmun (2005) acreditam que os domínios motor (comportamento motor), 

cognitivo (comportamento intelectual) e afetivo (comportamento socioemocional) são 

partes complementares e enredadas do desenvolvimento humano. A compreensão 

mais completa do desenvolvimento humano torna-se um imperativo à sua análise 

quando se considera a natureza conexa dos seus três aspectos constitutivos. 

 

As três dimensões do desenvolvimento humano apresentam as características a 

seguir (Gallahue & Ozmun, 2005): 

 

a) Domínio motor - contempla todas as mudanças físicas e fisiológicas ocorridas 

ao longo da vida; 

b) domínio cognitivo - aplica- se ao estudo do comportamento motor e envolve a 

relação funcional entre a mente e o corpo; 
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c) domínio afetivo - considera os sentimentos e emoções aplicados ao próprio 

indivíduo e aos outros por meio do movimento. 

 

E acrescentam que crescimento e desenvolvimento são tomados como sinônimos. 

Não obstante, análise mais acurada revela uma diferença de ênfase contida em 

cada um deles. No seu sentido mais amplo, crescimento físico refere-se ao aumento 

do tamanho do corpo do indivíduo.  Por outro lado, desenvolvimento refere-se a um 

processo contínuo, abrangendo todas as dimensões interligadas de nossa 

existência. E essas dimensões não são autônomas nem limitadas aos anos de 

crescimento da infância. Os adultos estão tão sujeitos ao processo de 

desenvolvimento quanto as crianças.  

 

Os elementos da maturação e da experiência, juntos, desempenham papel 

fundamental no processo de desenvolvimento. A maturação caracteriza-se por uma 

ordem de progressão fixa em que a sequência do surgimento das características 

normalmente não varia. O ritmo do surgimento se altera em função de influências 

ambientais, como o aprendizado e a experiência. A maturação, quando vista a partir 

de uma perspectiva biológica, é primordialmente inata, determinada geneticamente e 

resistente a influências externas e ambientais. Por seu turno, as experiências podem 

afetar o ritmo de surgimento de determinados comportamentos e do 

desenvolvimento (Gallahue & Ozmun, 2005). 

 

Levando-se em conta que o desenvolvimento humano está associado aos processos 

de socialização, do pensamento humano e da interação do indivíduo com o mundo e 

com o ambiente em que está inserido, citamos neste trabalho três dimensões 

consideradas essenciais para o entendimento do desenvolvimento humano: as 

habilidades motora, cognitiva e socioafetiva. 

 

2.2.1 Desenvolvimento da capacidade motora 

 

É mister discorrer sobre a diferenciação entre psicomotricidade e motricidade. Esta 

se refere à expressão do comportamento motor e se limita apenas às suas 

características anatômicas e fisiológicas. A psicomotricidade associa a motricidade à 

energia psíquica que está subjacente à expressão simbólica que dá significado ao 
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comportamento motor do indivíduo na sua relação lógica com os objetos, com o 

meio social e consigo mesmo. O psicomotricista interpreta essas significações que 

expressam o comportamento humano, analisa as ações, as situações que 

conduzem às ações humanas, ou seja, o sentido funcional, afetivo e simbólico do 

comportamento motor  (Fernandes & Filho, 2012). 

 

Fernandes e Gutierres Filho (2012) destacam que a psicomotricidade está inserida 

no conceito mente-corpo da pessoa. O corpo é considerado um espaço psíquico que 

se expressa em várias ações psicomotoras e atua sobre a realidade, as pessoas e 

os objetos. A psicomotricidade integra concomitantemente a inteligência, a 

linguagem e a afetividade, não se restringindo à sua dimensão neurofisiológica. 

Nesse sentido, a psicomotricidade vem se apresentando como um conceito, uma 

disciplina, uma área cientifica autônoma e, portanto, como uma profissão dinâmica e 

em evolução. A profissão de psicomotricista vem paulatinamente se fortalecendo e 

criando uma identidade. 

 

Há articulação entre o psiquismo, a cognição e a afetividade e a psicomotricidade 

estuda e aquilata a motricidade psíquica (Boscaini, 2010 como citado em Fernandes 

& Gutierres Filho, 2012).  

 

A psicomotricidade aparece como uma nova perspectiva psicopedagógica e não 

está relacionada a técnicas corretivas de crianças “anormais”. Atualmente ela ocupa 

lugar de destaque na educação perceptivo-motora, ou seja, na educação global da 

criança. O embasamento da execução do movimento não é um conhecimento 

anatômico, mecanicista; o sentido holístico do comportamento humano torna-o parte 

do envolvimento geofísico e social (Fonseca, 1988). Para ele, o estudo do 

movimento humano não está restrito à descrição física e muscular, uma vez que o 

movimento expressa a forma pela qual o indivíduo comunica e modifica o mundo 

que o envolve. 

 

Este subitem tem por foco a análise dos principais indicadores necessários à 

mensuração do desenvolvimento das habilidades motoras do desenvolvimento 

humano. Os comportamentos motores são mais claros e perceptíveis ao campo da 

Pedagogia e da Psicologia e, quando acompanhados dos indicadores de habilidades 
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cognitivas e sociais, podem contribuir para uma descrição mais precisa do que 

acontece no processo de desenvolvimento do indivíduo e para uma análise mais 

atenta e aprofundada posterior para o campo da psicomotricidade.  

 

O desenvolvimento motor, como uma área de estudo e subárea do comportamento 

motor, teve sua origem no século XVIII, baseado em duas disciplinas, a Biologia e a 

Psicologia do Desenvolvimento. Expandiu-se, entretanto, a partir de 1928 e tornou-

se independente devido ao interesse de vários pesquisadores em explorar essa área 

(Oliveira 2002). 

 

Utilizando a conceituação de Roberton, Oliveira (2002) argumenta que os estágios 

podem ser representados em duas formas: estudo intertarefas e intratarefa. Este 

estudo limita-se à investigação de vários comportamentos motores apresentados 

pelas crianças até conseguirem atingir determinada performance em um movimento 

específico. As alterações nas etapas do desenvolvimento ocorrem de forma 

segmentar e não em todo o corpo ao mesmo tempo. Em outros termos, o presente 

estudo pode ser categorizado como “intertarefas”. 

 

Complementarmente, a autora traz uma teoria enunciada por Corbin (1980), de que 

estágios e idades não têm regras fixas, pois devemos analisar outros princípios, 

como a individualidade, progressividade e continuidade. 

 

Oliveira complementa, com as afirmações trazidas por Meinel & Schanabel (1984), 

que as principais evidências de desenvolvimento motor ocorrem entre o terceiro e o 

sétimo ano de vida e consistem em um considerável aperfeiçoamento das formas 

de movimentos adquiridos, bem como nas primeiras combinações de movimentos. 

 

Particularmente, são examinados os padrões motores de correr, saltar, arremessar, 

agarrar, quicar e chutar. Acredita-se que, aos sete anos de idade, os padrões 

motores fundamentais já deveriam estar no estágio maduro. 

 

Conforme descrito por Oliveira (2002), os movimentos são filogenéticos, sendo 

naturais e comuns a todas as pessoas e ontogenéticos, ou seja, decorrentes da 

maturação e experiência adquirida ao longo da vida. 
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Introduz-se, dessa forma, a ideia que o desenvolvimento motor é inato, natural, 

porém com grande influência de estímulos e experiências individuais.  

 

O modelo teórico do desenvolvimento motor de Gallahue e Ozmun considera o 

desenvolvimento motor como a mudança contínua do comportamento motor ao 

longo do ciclo da vida, provocada pela interação entre as exigências da tarefa 

motora, a biologia do indivíduo e as condições do ambiente (Gallahue & Ozmun 

2005)  

 

Compreender como adquirimos o controle motor e a coordenação dos movimentos 

é fundamental para entendermos como vivemos, segundo os autores. É mister 

compreender o processo de desenvolvimento peculiar de um indivíduo, para que 

possamos identificar as deficiências e trabalhar com interferências concretas 

mediante intervenções, terapias e medicações.  

 

O conhecimento dos processos de desenvolvimento motor está na essência do 

ensino, seja em sala de aula, no ginásio ou no campo esportivo. Sem noções 

adequadas dos aspectos do desenvolvimento do comportamento humano não 

podemos instituir técnicas educativas e procedimentos de intervenção apropriados 

(Gallahue & Ozmun, 2005).  

 

Até uma época relativamente recente, as pesquisas sobre desenvolvimento motor 

eram muito mais limitadas em abrangência e magnitudes em relação às pesquisas 

acerca de desenvolvimento afetivo e cognitivo (Gallahue & Ozmun, 2005). No 

passado, o estudo sobre o desenvolvimento motor foi ofuscado pelo interesse 

cognitivo e afetivo. Durante a década de 1980, o corpo crescente de pesquisas por 

uma geração nova de acadêmicos fez crescer o interesse pelo estudo do 

desenvolvimento motor, que passou a ser considerado área de investigação 

científica dentro dos limites da Cinesiologia e da Psicologia do Desenvolvimento. É 

fundamental que os resultados das pesquisas sejam aplicados em cenários práticos 

de ensino-aprendizagem.  

 

O termo cinesiólogo do desenvolvimento usado inicialmente por Smoll (1982), 

popularizou-se e é atualmente utilizado para descrever aqueles que estudam o 
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desenvolvimento motor. Esses profissionais reconhecem que as demandas físicas 

mecânicas da tarefa motora transacionam com a biologia do indivíduo e com as 

condições do ambiente de aprendizagem (Gallahue & Ozmun, 2005).  

 

 

 
Figura 1 
Visão transacional da relação causal no desenvolvimento motor.  
Fonte: Gallahue, D. L., &, Ozmun, J. C.  (2005). Compreendendo o desenvolvimento motor.  São 
Paulo: Phorte (3. ed.,p. 4). 

 

Segundo modelo teórico do desenvolvimento motor de Gallahue e Ozmun, o 

desenvolvimento é um processo que começa na concepção e cessa apenas com a 

morte. Ainda sob a perspectiva do modelo, alguns aspectos do desenvolvimento de 

uma pessoa podem ser conceituados de acordo com domínios, estágios ou faixas 

etárias, enquanto outros não permitem essa visão. Cada um tem potencialidades 

específicas em cada uma das muitas áreas do desempenho. Vários fatores que 

envolvem habilidades de movimentos e performance física interagem de modo 

complexo com o desenvolvimento cognitivo e afetivo.  

 

Nessa descrição fica evidente a interação entre o desenvolvimento motor, cognitivo 

e afetivo, caracterizando o sujeito como um sistema único e interligado, 

considerando os elementos individuais que são determinantes para o 

desenvolvimento humano.  

 

Embora o “relógio biológico” do indivíduo seja bem específico, quando se trata da 

sequência de aquisição das habilidades de movimento (maturação), a taxa e a 

individual

ou: hereditariedade 

biologia 

natureza e fatores 
intrisecos  

ambiente

ou: experência, 
aprendizado, 

criação, e fatores 
extrisecos  

tarefa

ou: fatores físicos e 
mecânicos  
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extensão do desenvolvimento são determinadas individualmente (experiência) e 

sofrem drástica influência das demandas de performance das tarefas (Gallahue & 

Ozmun, 2005).  

 

O desenvolvimento está relacionado à idade, mas não depende dela. O excesso de 

confiança nesses períodos nega os conceitos de continuidade, especificidade e 

individualidade do processo de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento 

motor está ligado diretamente à individualidade do aprendiz. As faixas etárias 

representam apenas períodos de tempo aproximado, durante as quais os diversos 

comportamentos são observados (Gallahue & Ozmun 2005).  

 

Os autores destacam o pensamento maturalista desenvolvido a partir dos estudos e 

ideias dos pioneiros Gessel (1928) e McGraw (1935), como citados em Gallahue e 

Ozmun (2005), que trata o desenvolvimento motor como uma função de processos 

biológicos inatos. O maturalismo advoga que, embora o ambiente possa influenciar 

na taxa de desenvolvimento, os efeitos são apenas temporários. A onda de 

pesquisas a partir dessa teoria foi motivada em grande parte, pelo interesse 

concernente à relação entre os processos de maturação/aprendizado e o 

desenvolvimento cognitivo. 

 

Elucidam, também, que, durante a década de 1980 e 1990, os pesquisadores 

maturalistas passaram a reenfatizar a importância dos processos subjacentes ao 

desenvolvimento motor. E acrescentam que, embora a importância da 

hereditariedade tivesse sido reconhecida em estudo clássico de método de controle 

de gêmeos para estudo do desenvolvimento, por Gesell & Thompson (1929, 1934) e 

de McGraw (1935, 1940), como citados em Gallahue e Ozmun (2005), passou-se a 

enfatizar a importância complementar das condições do ambiente do aprendizado e 

das exigências específicas da tarefa ou ação motora.  

 

Gallahue e Ozmun (2005, p. 17) opinam que “o termo motor, quando usado sozinho, 

refere-se a fatores biológicos e mecânicos subjacentes que influenciam o 

movimento... os termos psicomotor, perceptivo-motor, sensório-motor ganharam 

popularidade no jargão dos educadores e psicólogos”. 
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Reforçam que o aprendizado é influenciado pela experiência, pela educação e pelo 

treinamento aos quais o indivíduo é submetido e tem relação com o processo 

biológico. A experiência é um pré-requisito para o aprendizado, enquanto o 

desenvolvimento pode ocorrer de modo independente da experiência, mas é 

influenciado por esta em termos de ritmo. O aprendizado motor é o aspecto do 

aprendizado segundo o qual o movimento representa a parte principal e é resultado 

da prática e da experiência passada. 

 

Ainda segundo a teoria de Gallahue e Ozmun, a habilidade motora é uma ação 

aprendida, que tem um objetivo específico e de natureza voluntária. Os movimentos 

reflexos e os movimentos de base genética não se enquadram nessa definição e 

não são considerados habilidades motoras.  

 

O padrão de movimento fundamental refere-se à performance observável de 

movimentos básicos de locomoção, manipulação e de estabilização e envolvem a 

combinação de dois ou mais segmentos corporais, segundo a teoria de Gallahue e 

Ozmun. Enfatiza-se o movimento e limita-se a precisão, que não é vista como um 

objetivo. 

 

A habilidade esportiva é classificada como movimentos motores amplos, enquanto o 

movimento motor fino envolve movimentos limitados da parte do corpo, como 

bordado, caligrafia e datilografia. Os terapeutas ocupacionais e os técnicos da área 

ocupam-se, geralmente, dos aspectos motores finos do movimento hábil. Os 

movimentos podem ser classificados também como discretos (saltar, arremessar, 

chutar e rebater), seriais (pular corda, dribles no basquete, rebatidas no vôlei) e 

contínuos (correr, nadar, pedalar), como exposto na Tabela 1. 
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Tabela 1  

Modelos unidimensionais populares para classificação do movimento 

Aspectos musculares 
do movimento 

(tamanho/amplitude 
do movimento) 

Aspectos temporais 
do movimento (séries 
temporais em que o 
movimento ocorre) 

Aspectos ambientais 
do movimento 

(contexto em que o 
movimento ocorre) 

Aspectos funcionais 
do movimento 
(propósito do 
movimento) 

Habilidades motoras 
amplas: uso de vários 
músculos grandes para 
executar a tarefa de 
movimento (correr, 
saltar, arremessar, 
apanhar a bola) 

Habilidades motoras 
discretas: com início e 
fim bem definidos       
(rebater uma bola 
arremessada, apertar 
um interruptor de luz)  

Habilidades motoras 
abertas: ocorrem em 
um ambiente imprevi-
sível e constantemente 
mutável (participar de 
uma luta romana, 
apanhar um bola em 
movimento, jogar a 
maioria dos jogos de 
computador) 

Tarefas de 
estabilidade: enfatiza o 
ganho ou a 
manutenção do 
equilíbrio em situações 
de movimento estático 
ou dinâmico (sentar, 
levantar, equilibra-se 
em pé, andar em uma 
barra estreita) 

Habilidades motoras 
finas: uso de vários 
músculos pequenos 
para executar a tarefa 
de movimento com 
precisão (escrever, 
digitar, tricotar, pintar 
retratos) 

Habilidades motoras 
seriais: séries de 
habilidades distintas, 
realizadas em rápida 
sucessão (fazer dribles 
no basquetebol, abrir 
uma porta trancada)  

Habilidades motoras 
fechadas: ocorrem em 
um ambiente estável e 
não mutável (fazer 
uma jogada de golfe, 
digitar texto no 
computador)  

Tarefas de locomoção: 
transporte do corpo de 
um ponto ao outro do 
espaço (engatinhar, 
correr, dar um salto em 
altura)  

 Habilidades motoras 
contínuas: repetidas 
continuamente, por um 
período de tempo 
arbitrário (pedalar uma 
bicicleta, nadar, tocar 
violino)  

 Tarefas de manipula-
ção: transmitir força a 
um objeto ou receber 
força dele (bater, 
volear, escrever, 
tricotar) 

 
 

Fonte: Gallahue, D. L., & Ozmun, J. C.  (2005). Compreendendo o desenvolvimento motor São Paulo: 
Phorte (7, ed., p. 20).  

 

O modelo bidimensional de Gentille (2000 como citado em Gallahue & Ozmun, 

2005) foi além das abordagens unidimensionais de classificação das habilidades de 

movimento. Seu esquema bidimensional leva em conta: o contexto ambiental em 

que a tarefa de movimento é realizada e a função pretendida. 

 

A Tabela 2 fornece exemplos de movimento em uma progressão de dificuldade 

predefinida. O quadrante superior esquerdo representa os movimentos de menos 

complexidade, enquanto o quadrante inferior direito retrata os movimentos de mais 

complexidade: 
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Tabela 2  

Adaptação do modelo bidimensional de Gentille (2000) de classificação dos movimentos com exemplos 

Contexto ambiental da tarefa de 
movimento 

Estabilidade sem 
manipulação 

Estabilidade com 
manipulação 

Locomoção sem 
manipulação 

Locomoção com manipulação 

Condições 
reguladora

s 
estacioná-

rias* 

+ Sem 
variabilidad

e entre 
tentativas 

-Tarefa de 
movimento 
completamente 
fechada 

-Sentar-se em uma 
cadeira 
- Ficar de pé no 
lugar 

-Bater na bola no tee 
do golfe 
-Chutar uma bola 
parada 

Andar sobre uma 
superfície lisa 

Saltar até uma altura 
fixa 

Andar com uma mala 
Pular corda ritmicamente 

Condições 
reguladora

s 
estacioná-

rias* 

+ 
variabilidad

e entre 
tentativas 

-Tarefa de 
movimento 
moderadamente 
fechada 

-Sentar-se em 
cadeiras de alturas 
variáveis 
-Levantar-se de 
cadeiras de alturas 
variáveis 

-Bater na bola de 
golfe colocada em 
alturas variáveis 
-Chutar bolas paradas 
de tipos diferentes 

Andar na esteira 
Saltar até alturas 

variadas 

-Andar em uma superfície 
escorregadia com uma sacola de 
supermercado cheia 
-Saltar em uma determinada 
distância para pegar um bola 
arremessada pelo próprio sujeito 

Condições 
reguladoras 

em 
movimento*

* 

+ Sem 
variabilidad

e entre 
testes 

-Tarefa de  
movimento 
moderadamente 
aberto 

-Ficar de pé em 
uma escada rolante 
-Sentar-se em uma 
bola de exercício 
grande 

-Rebater uma bola 
arremessada por um 
aparelho de 
arremesso 
-Chutar uma bola 
rolada lentamente 
sobre uma superfície 
lisa e reta 

-Andar na escada 
rolante 
-Correr e saltar até 
uma altura fixa 

-Fazer um arremesso de peso 
-Arremessar o dardo com corrida 

Condições 
reguladora

s em 
movimento

** 

+ 
variabilida
de entre 
tentativas  

- Tarefa de 
movimento 
completamente 
aberto 

-Ficar de pé em 
uma escada 
rolante 
-Sentar-se em uma 
bola de exercício 
grande, sem 
apoiar os pés 

-Rebater uma bola 
arremessada 
-Chutar uma bola de 
futebol rolada 
rapidamente 

-Atravessar uma 
ponte giratória 
-Correr 
-Saltar até alturas 
variáveis 

-Correr para pegar uma bola 
em movimento no ar 
-Saltar para pegar uma bola 
rebatida 
 

* Os aspectos espaciais do movimento são controlados pelas exigências da tarefa, mas os aspectos temporais da tarefa são controlados pelo executor. 
** tanto os aspectos espaciais como os temporais do movimento são controlados pelas exigências da tarefa. 
Fonte: Gallahue, D. L., & Ozmun, J. C. (2005). Compreendendo o desenvolvimento motor.  São Paulo: Phorte (7, ed., p. 20).  
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Esse modelo identifica onde a tarefa de movimento desejada se encontra ao longo 

da linha de 16 categorias.  

 

Tanto os profissionais quanto os professores podem determinar o grau de 

excelência com que o aprendiz executa a tarefa, alterando o contexto ambiental. 

 

A Tabela 3 descreve as fases do desenvolvimento motor, segundo a classificação do 

movimento proposta pelo modelo bidimensional de Gallahue e Ozmun. 

 

Tabela 3  

Modelo bidimensional de Gallahue e Ozmun de classificação do movimento, com exemplos  

 Função pretendida da tarefa de movimento 

Fases do desenvolvimento motor  Estabilidade 
(ênfase no 
equilíbrio do corpo 
em 
situações de 
movimento estático 
e dinâmico 

Locomoção 
(ênfase no 
transporte do 
corpo de um 
ponto para outro) 

Manipulação 
(ênfase na força 
transmitida de um 
objeto ou recebida 
dele) 

Fase motora reflexiva: 

Movimentos involuntários 
controlados subcorticalmente no 
útero e na primeira infância  

 Reflexo corretivo 
labiríntico  

 Reflexo corretivo 
do pescoço  

 Reflexo corretivo 
do corpo 

 Reflexo de 
rastejar 

 Reflexo dos 
primeiros 
passos 

 Reflexo de 
natação  

 Reflexo palmar 
de agarrar 

 Reflexo plantar 
de agarrar 

 Reflexo de 
levantar  

Fase motora rudimentar: os 
movimentos da infância 
influenciados pela maturação   

 

 

 

 Controle da 
cabeça e do 
pescoço  

 Controle do 
tronco  

 Sentar sem 
precisar de apoio 

 Ficar de pé  

 Rastejar 

 Engatinhar  

 Sentar-se ereto  
 

 Alcançar 

 Agarrar 

 Soltar 

 Fase motora rudimentar: as 
habilidades motoras básicas da 
infância 

 Equilibrar-se 
sobre o pé  

 Andar sobre uma 
barra pouco 
elevada 

 Movimentos axiais  

 Andar 

 Correr  

 Pular 

 Saltar 

  Lançar  

 Pegar 

 Chutar  

 Bater 
 

 

Fase motora especializada: as 
habilidades complexas do final da 
infância e posteriores 

 Realizar um 
exercício sobre a 
barra na 
ginástica  

 Defender um 
chute a gol no 
futebol 

 Correr 100 
metros no 
atletismo  

 Andar na rua 
cheia de gente 

 Dar um chute a 
gol  

 Rebater uma 
bola  

 Arremessada 

 

Fonte: Gallahue, D. L.,  & Ozmun, J  C. (2005). Compreendendo o desenvolvimento motor. São 
Paulo: Phorte (7. ed, p. 24).  
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Corroborando a ideia de que o desenvolvimento motor não está relacionado 

somente à maturidade cronológica, mas também às tarefas exigidas e ao meio 

social oferecido, Gallauhe e Ozmun citam os pensamentos de Havighurst, cuja 

teoria defende que o nível de aptidão e desenvolvimento de uma criança está 

interligado com exigências sociais e tarefas a que essas crianças estão submetidas. 

As tarefas podem emergir de maturação física, pressões culturais da sociedade e 

do próprio indivíduo, uma vez que estão relacionadas à sua personalidade, a 

amadurecimento, valores individuais e aspirações pessoais. Dessa forma, segundo 

os pesquisadores, o nível de aptidão de uma criança é influenciado por fatores 

biológicos, culturais e pessoais. 

 

O processo de desenvolvimento motor pode ser considerado sob o aspecto de fases 

e de estágios. O movimento observável pode ser agrupado em três categorias: 

movimentos estabilizadores, movimentos locomotores e manipulativos ou 

combinações desses três. Os reflexos são as primeiras formas de movimento 

humano (Romanholo, Baia, Pereira, Coelho & Carvalhal, 2014). 

 

Os autores ainda defendem que o progresso ao longo da fase de habilidades 

motoras especializadas depende do desenvolvimento de habilidades motoras 

fundamentais maduras. 

 

Assim, sublinha-se a ideia de etapas de desenvolvimento que são progressivas e 

determinadas pelo cumprimento de fases antecedentes, relacionadas às faixas 

etárias, mas também a tarefas, ações, experiências e técnicas introduzidas. 

 

A fase fundamental, para Romanholo et al. (2014), é um período para descobrir 

como desempenhar uma variedade de movimentos estabilizadores, locomotores e 

manipulativos, primeiro isoladamente e, então, de modo combinado. As crianças 

estão obtendo crescente controle para desempenhar movimentos discretos, em 

série e contínuos. Na fase especializada, o movimento torna-se uma ferramenta que 

se aplica a muitas atividades motoras complexas presentes na vida diária, na 

recreação e nos objetivos esportivos.  
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Uma das principais concepções erradas sobre o desenvolvimentista da fase de 

movimentos fundamentais é a noção de que essas habilidades são determinadas 

maturacionalmente e são pouco influenciadas pela tarefa atribuída e por fatores 

ambientais. Embora a maturação realmente desempenhe papel básico no 

desenvolvimento de padrões de movimento fundamentais, as condições impostas 

pelo ambiente - a saber, oportunidades para a prática, encorajamento, catequização 

e o cenário do ambiente em si - desempenham importante papel no grau máximo de 

desenvolvimento que os padrões de movimento fundamentais alcançam 

(Romanholo et al., 2014). 

 

Para Romanholo et al. (2014), as crianças são, quanto ao seu desenvolvimento, 

imaturas e, por isso, faz-se necessário estruturar experiências motoras significativas 

apropriadas para seus níveis desenvolvimentistas particulares. Entretanto, sugerem 

que as faixas etárias para cada fase do desenvolvimento motor devem ser 

consideradas apenas como referências. Os indivíduos frequentemente funcionam 

em fases diferentes, dependendo de seus ambientes de experiências e de certas 

estruturas genéticas. 

 

O estudo desenvolvido pelos autores conclui que a habilidade motora sofre 

influências de fatores psicológicos, sociais e biológicos. O desenvolvimento motor ou 

psicomotor corresponde a um processo em que o organismo estabelece interação 

com o meio, mostrando, assim, que os fatores extrínsecos influenciam diretamente o 

padrão motor do ser humano. 

 

Wallon (como citado em Fonseca, 1988) relaciona o desenvolvimento da autonomia 

ao desenvolvimento da marcha e da palavra. Destaca o papel da motricidade na 

manifestação da consciência, enfatizando as interações entre a atitude, os 

movimentos, a sensibilidade e a acomodação perceptiva mental no percurso do 

desenvolvimento da criança. E contribui com a ideia de que em qualquer movimento 

existe uma condicionante afetiva que lhe influi algo de proposital. Wallon mostra, 

ainda, com clareza o sentido do movimento e as suas alterações ontogenéticas, ou 

seja, a influência no desenvolvimento do organismo.  
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2.2.2 Desenvolvimento da capacidade cognitiva  

 

A partir de uma proposta da Organização das Nações Unidas - United Nations 

Developmet Programme (ONU-UNIDP) em 1990 e 2009, Demo (2012) define o 

desenvolvimento como oportunidade. E que “a habilidade das habilidades é ‘saber 

pensar’, no plano teórico-pragmático (pensar e intervir)” (Demo, 2012, p. 6). 

Esclarece que os seres humanos têm a capacidade de ampliar suas oportunidades 

dentro de um contexto oferecido ou de dirigir seu destino até onde possível. Não 

obstante, não temos autonomia total para concretizarmos as oportunidades, dadas 

as limitações naturais que a vida nos impõe. Entretanto, podemos ampliá-las, 

dependendo de nossas iniciativas e da capacidade de aprender e conhecer. Nossos 

limites são postos como desafios a serem superados.  

 

De acordo com as teorias já expostas, o processo de aprendizagem humana está 

relacionado não somente às habilidades individuais, genéticas, hereditárias e inatas, 

mas também às condições do ambiente e do cenário cultural em que se encontra o 

indivíduo, às oportunidades e experiências vividas, bem como aos estímulos e 

intermediações impostas. 

 

A aprendizagem humana já era debatida na Antiga Grécia, influenciada pelo 

pensamento de Sócrates e Plantão. Posteriormente, contribuiu também para que a 

Psicologia se estabelecesse como uma disciplina das Ciências Humanas no século 

XIX. A aprendizagem, por sua vez, firmou-se como uma de suas preocupações, 

ensejando um conjunto de pressupostos teóricos. Nesse sentido, a concepção de 

como se aprende e do desenvolvimento cognitivo não estão amparados em uma só 

teoria (Natel et al., 2013). 

 

Os autores propõem três teorias clássicas da Psicologia que embasam a origem do 

conhecimento humano, a saber: o inatismo, que elege o objeto como fonte de 

conhecimento; o empirismo, que assume que o conhecimento está estribado na 

experiência, da mais básica à mais complexa; e, por fim, o construtivismo, que 

considera a complexidade do conhecimento humano e prevê a interação entre o 

sujeito histórico e o objeto cultural, numa constante interação e mutação por meio 

da participação e busca de significados das ocorrências da vida. 
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Ainda segundo Natel et al. (2013), cada indivíduo faz, testa e constrói o seu 

conhecimento mediante seu modo particular de aprender. No processo ensino-

aprendizagem-desenvolvimento, é fundamental identificar o estilo cognitivo do 

sujeito, uma vez que pode determinar o modo de aprender e, por consequência, o 

modo de ensinar, sendo essa uma importante interação.  

 

A Teoria das Inteligências Múltiplas, desenvolvida por Gardner (como citado em 

Natel et al., 2013), é uma evolução do pensamento do início do século XX que 

valorizava a linguística e a lógica como sendo conhecimentos fundamentais para 

uma pessoa ser considerada inteligente. Essa teoria considera a inteligência por 

meio de uma visão pluralista, relacionando talento, habilidade e criatividade como 

seus componentes. A partir de suas pesquisas, Gardner identificou sete 

inteligências:  

 

a) Linguística;  

b) lógica-matemática; 

c) espacial; 

d) musical;  

e) cinestésica;  

f) interpessoal; 

g) intrapessoal; 

 

A teoria das inteligências múltiplas, explicitada por Natel et al. (2013), estabelece 

que os fatores ambientais, genéticos e neurobiológicos são decisivos para o 

desenvolvimento dessas inteligências. Além disso, indica que todos nós possuímos 

habilidades básicas nas sete inteligências e, por isso, a importância da identificação 

do nível de predominância de cada inteligência para a elaboração de atividades e 

abordagem de ensino e de ferramentas que possam potencializar as habilidades 

individuais, contribuindo para o efetivo desenvolvimento do indivíduo. 

 

Outro aspecto a se levar em conta, e que é explicitado por Natel et al., é o estilo de 

aprendizagem. Nesse sentido, citam Alonso et al. (1994), que definem estilo como 

“traços cognitivos, afetivos e fisiológicos que servem de indicadores relativamente 
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estáveis no modo do aluno perceber, inter-relacionar e responder as situações de 

aprendizagem” (Natel et al., 2013, p. 145).  

 

Conclui-se, então, que a individualidade, tanto de níveis de inteligência quanto de 

habilidades e de estilo de aprendizagem, pode ser direcionada e servir de subsídios 

para adaptar as ferramentas de ensino, proporcionando níveis mais altos de 

aprendizagem. 

 

No século passado, vários teóricos estudaram o fenômeno do desenvolvimento 

humano. Cada um deles apresentou modelos teóricos para descrevê-lo. As teorias 

do desenvolvimento humano podem ser construídas a partir de diferentes 

arcabouços conceituais, conforme descrito na Tabela 4.  

 

Tabela 4  

Abordagens conceituais do estudo do desenvolvimento humano  

Abordagem conceitual Teóricos 
representativos 

Foco da pesquisa 

Teoria das fases-estágios Sigmund Freud 

 

Erik Erikson 

Arnold Gesell 

Estudo do desenvolvimento psicossexual 
desde o nascimento até o final da infância 

Estudo do desenvolvimento psicossocial ao 
longo da vida  

Estudos dos processos de maturação no 
desenvolvimento do sistema nervoso central 
desde o nascimento até o final da infância (“a 
ontogenia recapitula a filogenia”) 

Teoria da tarefa desenvolvimental  Robert Havighurst Estudo da interação entre a biologia e a 
sociedade na maturidade desenvolvimental 
desde a infância até o fim da vida 

Teoria dos marcos  

desenvolvimentais 

Jean Piaget 

 

Estudo do desenvolvimento cognitivo como 
um processo interativo entre biologia e 
ambiente, desde a época de bebê até o final 
da infância 

Teoria ecológica (ramos dos  

sistemas dinâmicos) 

Nicholas 
Bernstein; 

Kuglet, Kelso e 
Turvey 

Estudo do desenvolvimento como um 
processo transacional descontínuo e auto-
organizado entre a tarefa, o indivíduo e o 
ambiente ao longo de toda a vida 

Teoria ecológica (ramo do  

ambiente comportamental) 

Roger Barker; 

Urie 
Bronfenbrenner 

Estudo do desenvolvimento como função da 
interpretação individual de condições 
ambientais específicas em transação com o 
momento sociocultural e histórico  

Teoria do processamento  

de informações  

Schmidt e Lee, 
Kephart 

Estudo do desenvolvimento como um 
processo perceptivo-motor e dos eventos 
que ocorrem internamente entre o input 
sensorial e o output motor 

 
 

Fonte: Gallahue, D. L.,& Ozmun, J. C. (2005). Compreendendo o desenvolvimento motor. São Paulo: 
Phorte (3. ed., p. 32). 
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Para o exame dessa dimensão do desenvolvimento humano, optou-se, 

fundamentalmente, pelo arcabouço teórico do reconhecido psicólogo suíço, Piaget 

(1969 como citado em Gallahue & Ozmun, 2005), que apresentou a teoria 

construtivista do desenvolvimento cognitivo, ainda adotada por diversos 

educadores. Essa teoria assume que a idade cronológica é apenas um indicador 

geral. Piaget usa a observação sutil dos comportamentos como indicador primário 

da complexidade do desenvolvimento cognitivo da criança. Assevera que as 

habilidades intelectuais altamente sofisticadas eram desenvolvidas mais ou menos 

do nascimento até os 12 anos de idade, caracterizado como final da infância 

(Gallahue & Ozmun, 2005).  

 

Gallahue e Ozmun arguem que a teoria dos marcos desenvolvimentais de Jean 

Piaget (1952; 1954; 1969; 1974 como citado em Gallahue & Ozmun, 2005) destaca-

se entre os estudiosos do desenvolvimento infantil, por sua clareza, bom 

entendimento e compreensão do desenvolvimento cognitivo.  

 

A Tabela 5 mostra os estágios do desenvolvimento cognitivo estabelecidos por 

Piaget:  

 

Tabela 5  

Estágios de desenvolvimento cognitivo estabelecidos por Jean Piaget 

Estágio Características Faixa etária 
aproximada 

Evento definidor 

I Sensório motor  O bebê constrói o significado 
do seu mundo, pela 
coordenação de experiências 
sensoriais com movimentos  

Do nascimento aos 
2 anos 

Assimilação básica e 
formação de esquema a 
partir do movimento  

II Pensamento pré-
operacional 

A criança pequena 
demonstra crescente 
pensamento simbólico, pela 
ligação do seu mundo com 
palavras e imagens  

Dos 2 aos 7 anos Assimilação avançada 
pelo uso da atividade 
física na execução dos 
processos cognitivos  

III Operações 
concretas  

A criança raciocina 
logicamente sobre eventos 
concretos e consegue 
classificar objetos do seu 
mundo em vários ambientes 

Dos 7 aos 11 anos Reversibilidade com 
experimentação 
intelectual por meio da 
brincadeira ativa  

IV Das operações 
formais  

O adolescente é capaz de 
raciocinar mais 
logicamente e de maneira 
mais abstrata e idealista 

Dos 11 anos em 
diante 

Raciocínio dedutivo 
pela formulação de 
hipóteses abstratas 

 

Fonte: Gallahue, D. L., & Ozmun, J. C. (2005). Compreendendo o desenvolvimento motor. São Paulo: 
Phorte (3. ed., p. 45). 
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Durante o estágio do pensamento pré-operacional, de Piaget, dos dois aos sete 

anos é que ocorre o verdadeiro início da cognição. Ao principiar essa fase, a criança 

ainda não consegue manipular mentalmente objetos e depende da atividade física 

para realizá-lo. Nessa fase, a criança desenvolve a investigação do seu mundo, 

mas só conhece o mundo como o vê. “A assimilação (i.e., a interpretação de novas 

informações baseadas em interpretações presentes) é a tarefa suprema da criança” 

(Gallahue & Ozmun, 2005, p. 48). 

 

Os autores asseveram que, segundo a teoria de Piaget, na fase pré-operacional, 

dos dois aos sete anos, a linguagem começa a ser o modo preferido de expressar 

pensamentos e a fase do “por que” e do “como” torna-se usual para que a 

adaptação aconteça. Assim, ocorre também redução da egocentricidade (i.e 

autocentrismo), aumentando a socialização com o mundo, a relação com as 

pessoas e a percepção do papel social das pessoas que a cercam. Entretanto, 

nesse ponto a criança não é capaz de mesclar os conceitos de objetos, espaço e 

causalidade, inter-relacionando com o conceito de tempo.  

 

No estágio operatório-concreto, dos sete aos 11 anos, a criança já utiliza regras 

para pensar e é capaz de distinguir entre aparência e realidade. Entretanto, suas 

ações mentais ainda estão ligadas a objetos concretos. Ela usa os jogos e as 

brincadeiras para compreender o seu mundo físico e social, aumentando o interesse 

em regras e regulamentos. O processo de desenvolvimento é evolutivo, passando 

das percepções e comportamentos simples para o complexo e do geral para o 

específico (Gallahue & Ozmun, 2005). 

 

A teoria construtivista de Piaget indica que a “mente desenvolve” ou acontece o 

processo de “aumento de conhecimento” quando o indivíduo passa pelo período de 

assimilação e acomodação. Na assimilação, a interação do sujeito com o objeto é 

do organismo. Quando a mente incorpora a situação posta, o sujeito assimila a 

realidade aos seus esquemas mentais de ação, porém não modifica essa realidade. 

Portanto, quando a mente, por meio dos esquemas de ação, não consegue 

assimilar uma dada realidade, mudam-se os esquemas de ação e acontece a 

acomodação ou modificação dos esquemas mentais, e por sua vez verifica-se o 

desenvolvimento cognitivo. A acomodação (modificação) se dá a partir da 
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assimilação, e o equilíbrio entre as duas é a adaptação à situação, ou seja, o 

equilíbrio cognitivo (Moreira, 1999).   

 

Moreira (1999, p. 97) informa que “Piaget considera as ações humanas (e não as 

sensações) como a base do comportamento humano. Tudo no comportamento 

parte da ação. Até mesmo a percepção é, para ele, uma atividade e a imagem 

mental é uma imitação interior do objeto”. 

 

O papel do ensino nesse processo de desenvolvimento cognitivo, ou seja, da 

aprendizagem e do aumento de conhecimento, é, pois, de provocar, estimular o 

desequilíbrio na mente das crianças, respeitando o estágio em que elas se 

encontram e respeitando o nível de assimilação em que elas conseguem perceber a 

realidade. A partir dessa provocação, as crianças procuram o reequilíbrio, novos 

esquemas mentais de ações, reestruturando-se cognitivamente e, logo, avançando 

em níveis de conhecimento.  

  

A base teórica, portanto, do construtivismo é que o educador deve dar as condições 

necessárias, ou seja, as argumentações e discussões, proporcionando um ambiente 

de ação que permita ao aluno a construção do conhecimento a partir das 

argumentações do educador.    

 

Havighurst (1953; 1972) e Havighurst e Levine (1979), como citados em Gallahue e 

Ozmun (2005), relacionam a aprendizagem e a ação bem-sucedida de tarefas 

desenvolvimentistas à felicidade e ao sucesso, à aprovação social e ao êxito em 

ações posteriores. Eles não se alinham à maioria das teorias, que propõem uma 

base inata de crescimento e desenvolvimento. Para eles, o desenvolvimento 

humano é um processo de aprendizado ao longo da vida.  

 

Gallauhe e Ozmun (2005) ainda apresentam seis períodos utilizados por Havighurst 

para classificar o desenvolvimento humano. Essa pesquisa trabalha com a faixa 

etária de seis a 12 anos, o que constitui a “média infância”, e é caracterizada por: 

  

a) Aprender as habilidades necessárias para jogos comuns; 

b) construir uma atitude saudável em relação a si mesmo; 
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c) aprender a relacionar-se com colegas da mesma idade; 

d) aprender um papel sexual associado; 

e) desenvolver habilidades fundamentais de leitura, escrita, e cálculo; 

f) desenvolver conceitos necessários para a vida diária; 

g) desenvolver consciência, moralidade e uma escala de valores; 

h) atingir a independência pessoal; 

i) desenvolver atitudes aceitáveis em relação à sociedade (Gallahue & Ozmun, 

2005, p. 45).  

 

As teorias de Erikson, de fase-estágio, de Piaget, do marco desenvolvimentista, e 

de Havighurst, da tarefa desenvolvimentista, apresentadas na Tabela 4, consideram 

o processo de desenvolvimento como hierárquico, indo do geral para o específico e 

do simples para o mais complexo e também gradual, pois acontece desde o 

nascimento e se estende até o final da vida (Gallahoue & Ozmun, 2005).  

 

Os estudos remetem ao caráter desenvolvimentista e hierárquico dos processos de 

aprendizagem relacionados à maturação, mas também às experiências por meio 

das tarefas e aos estímulos físicos, intelectuais, sociais e culturais. 

 

Moreira (1999) enquadra as teorias da aprendizagem com base em três 

pensamentos filosóficos, sendo: o comportamentalista (behaviorismo), o humanista 

e o cognitivista (construtivismo).  

 

A visão behaviorista está fundada nos comportamentos observáveis e mensuráveis 

do sujeito, ou seja, nas respostas que ele dá aos estímulos externos, mormente, 

nas respostas posteriores ao comportamento. À medida que há consequências 

positivas ou negativas pós-comportamento, o indivíduo pode ser estimulado em seu 

comportamento de acordo com as respostas que se queira obter. 

 

Por sua vez, define o cognitivismo como uma teoria que vai além dessa visão 

comportamental, avaliando a cognição, o ato de conhecer, de maneira científica. 

Ademais, ele se dedica a entender as variáveis intervenientes entre estímulo e 

resposta, nas cognições e nos processos de percepção, resolução de problemas, 

tomada de decisão, ou seja, nos processos mentais superiores. “A filosofia 
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cognitivista trata, então, principalmente dos processos mentais; ocupa-se da 

atribuição de significados, da compreensão, transformação, armazenamento e uso 

da informação envolvida na cognição” (Moreira, 1999, p. 14). 

 

E o humanismo, conceituado por Moreira (1999), considera o sujeito em sua 

totalidade e vai além da cognição, relacionando a aprendizagem à autorrealização, 

interligando pensamentos, sentimentos e ações. A abordagem dá ênfase à pessoa e 

tem como conceito básico aprender a aprender, liberdade para aprender, ensino 

centrado no aluno e o crescimento pessoal.  

 

Outro pensador que exerceu papel fundamental nos avanços sobre a teoria do 

desenvolvimento humano foi Vygotsky (1896-1934 como citado em Oliveira, 1995). 

De nacionalidade russa, Vygoststy foi um estudioso de Literatura e da Psicologia do 

Desenvolvimento e teve grande influência para reflexões e formação de 

educadores, pesquisadores e profissionais ligados às áreas de Sociologia, 

Psicologia, Pedagogia, entre outras áreas de formação humana. Ele trabalhou 

também na área chamada de “Pedologia”, ciência da criança, que integra os 

aspectos biológicos, psicológicos e antropológicos, sendo considerada por ele uma 

síntese das ciências que estudam o desenvolvimento da criança. 

 

Oliveira (1995) reúne as ideias e apresenta uma criteriosa análise do trabalho de 

Vygotsky. Particularmente, pontua o surgimento de novas formas de 

desenvolvimento da mente humana, tomando em consideração o fator social. Uma 

leitura atenta do seu livro permite concluir a grande contribuição de Vygotsky para 

as áreas de Ciências Educacionais, Sociais e da Psicologia.  

 

Os pressupostos do trabalho de Vygotsky baseiam-se primeiramente na plasticidade 

do cérebro, no momento em que sua estrutura e funções se modificam ao longo da 

vida, na concepção do homem como um ser sócio-histórico. A cultura é parte 

integrante da composição da natureza humana e do conceito de mediação, sendo a 

relação do homem com o mundo mediada pelos símbolos. 

 

Oliveira contribui para a compreensão do pensamento de Vygotsky e reporta que o 

foco principal de suas ideias é alcançar os mecanismos psicológicos mais 
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aprimorados, inerentes ao ser humano, como: o controle do comportamento, a 

atenção voluntária, a memorização ativa, o pensamento abstrato e a ação 

intencional, que se diferenciam de mecanismos mais elementares tais como as 

ações reflexas ou involuntárias.  

 

Analisando as ideias de Vygotsky, Oliveira (1995) enfatiza que o comportamento de 

tomada de decisão a partir de uma informação nova é o que diferencia o 

comportamento tipicamente humano. O mais importante é o seu caráter voluntário e 

intencional. As atividades psicológicas mais sofisticadas são frutos de um processo 

de desenvolvimento que envolve a interação do organismo individual com o meio 

físico e social em que vive. 

 

Ela exemplifica como conceito central para a compreensão das concepções 

vygotskianas sobre o funcionamento psicológico a mediação. “Mediação, em termos 

genéricos, é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação; 

a relação deixa de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento” (Oliveira, 

1995, p. 26). 

 

O conceito vygotskiano de mediação, cujo elemento intermediário intervém em uma 

relação, que deixa de ser direta (S + R) e passa a ser intermediada, está transcrito a 

seguir (Oliveira 1995, p. 27): 

 

    S -------------------------- R 

        

 

                        X     

Sendo: 

S=estímulo  

R=resposta  

X= elo intermediário ou elemento mediado. 

    

A presença de elementos mediadores introduz um elo a mais nas relações 

organismos/meios, tornando-as mais complexas.  A autora discorre sobre a distinção 

feita por Vygotsky sobre os tipos de mediadores: os instrumentos e os signos e 
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também sobre a ideia de que a relação do homem com o mundo não é direta, mas 

fundamentalmente mediada.  

 

No trabalho desenvolvem-se, por um lado, a atividade coletiva e, portanto, as 

relações sociais; e, por outro lado, a criação de utilização de instrumentos. O 

instrumento é um elemento inserido entre o trabalhador e o objeto de seu trabalho, 

ampliando as possibilidades de modificação da natureza. O instrumento se 

apresenta como um objeto social e mediador da relação entre o indivíduo e o mundo 

(Oliveira, 1995). 

 

Oliveira infere, de forma bem didática e cuidadosa, que a interpretação dos signos 

para Vygotsky se apresenta como “instrumentos psicológicos”, ferramentas que 

auxiliam nos processos psicológicos e são orientadas para o próprio sujeito, para 

dentro do indivíduo; direcionam-se para o controle de ações psicológicas e agem 

como um instrumento da atividade psicológica de maneira comparável ao papel de 

um instrumento de trabalho. Estes últimos, porém, são voltados para as ações 

concretas entre o pensar e o fazer, a expressão do pensamento no comportamento 

humano. 

 

A linguagem é o sistema simbólico básico de todos os grupos humanos. A forma 

como o indivíduo percebe e organiza a realidade que lhe é fornecida pelo grupo 

cultural onde ele se desenvolve é que vai constituir os instrumentos psicológicos que 

fazem sua mediação com o mundo (Oliveira, 1995). A autora acrescenta que a 

interação social se dá diretamente com os outros membros da cultura, mediante os 

diversos elementos do ambiente culturalmente estruturado, e fornece a matéria-

prima para o desenvolvimento psicológico do indivíduo. 

 

As ideias de Vygotsky reforçam que os modos culturalmente estabelecidos de 

organização da realidade em grupos culturais em que as crianças nascem e se 

desenvolvem produzem adultos que operam psicologicamente de forma particular. 

Entende-se por aspectos culturais não somente a cultura do país onde se vive, a 

condição socioeconômica, a profissão dos pais, mas também o ambiente 

estruturado em que todos os elementos são carregados de significado. “Toda vida 
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humana está impregnada de significações e a influência do mundo social se dá por 

meio de processos que ocorrem em diversos níveis” (Oliveira, 1995, p. 37-38).  

 

As relações sociais entre os homens fornecem os signos e os significados, seja por 

meio da linguagem, seja por meio de elementos mediadores, e exercem um papel 

decisivo na qualidade da comunicação entre os indivíduos e no estabelecimento de 

significados, que permitem a aclaração dos objetos, eventos e situações que 

emergem na realidade, segundo disposto pela autora.  

 

Em pese que, na prática, haja formas de organização social agrupando indivíduos 

com condições socioeconômicas similares, faixa etária, gênero ou alguma forma de 

identidade de grupo, a aprendizagem deve exigir do indivíduo representações 

pessoais dos significados, próprias de sua individualidade (Zabala, 1998). 

 

Zabala (1998, p. 90) refere que “a pessoa, no processo de aproximação aos objetos 

da cultura, utiliza sua experiência e os instrumentos que lhe permitem construir uma 

interpretação pessoal e subjetiva do que é tratado”. 

 

Nesse sentido, para cada pessoa o resultado do processo de ensino-aprendizagem 

é diferente. E mesmo que, em algum momento, existam elementos compartilhados 

com demais integrantes do grupo, a forma de interpretação é única e individual.  

 

A Figura 2 ilustra que, em determinada fase do desenvolvimento infantil, o percurso 

do pensamento verbal encontra-se com o da linguagem racional, transformando o 

ser biológico em ser social. A partir dessa união, o ser humano passa a ter a 

possibilidade de um modo de funcionamento psicológico mais sofisticado, mediado 

pelo sistema simbólico da linguagem (Oliveira, 1995). 
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Fase Pré-linguística do Pensamento  

 Utilização de instrumentos 

  Inteligência prática   

                                                                                            

   Fase Pré-intelectual da Linguagem  

 Alívio emocional  

 Função social  
 

 Pensamento verbal e 

linguagem racional  

 Transformação do 

biológico no sócio-

histórico 

 
 

Figura 2  
Fase da transformação do ser biológico em social pelo encontro do pensamento verbal com o a 
linguagem. 
Fonte: Oliveira, M. K. (1995, p 47). Vygotsky aprendizado e desenvolvimento um processo sócio-
histórico. São Paulo: Scipione. 

 

Ao compreender os significados expressos pela linguagem, a criança os encaixa ao 

seu modo especial de ver o mundo e os extrai de sua vivência e de seu universo de 

conhecimento, ambiente social e cultural. À medida que ela vai ampliando sua 

experiência e seu vocabulário, o processo de transformação de significados ocorre 

de forma clara e evidente, mas os significados continuam a ser transformados por 

todo o ciclo de vida do indivíduo, ganhando dimensões especiais a partir da iniciação 

do processo de aprendizagem escolar (Oliveira, 1995).  

 

 A teoria de Vygotsky, apresentada por Oliveira (1995), postula, ainda, que a 

trajetória do desenvolvimento do pensamento para a linguagem é análoga à da 

atividade social, interpsíquica para a atividade individualizada, intrapsíquica. A 

criança inicialmente utiliza a fala socializada, com a função de manter uma relação 

social. Ela só passa a empregar a linguagem como instrumento de pensamento, 

com a função de adequação pessoal, a partir de seu desenvolvimento. 

 

Os temas da obra de Vygotsky são o desenvolvimento humano, o aprendizado e as 

relações entre desenvolvimento e aprendizado. A ideia é abarcar a origem e o 

desenvolvimento dos processos psicológicos ao longo da vida humana e do 

indivíduo (Oliveira, 1995). Teorias como a de Piaget e de Wallon também discorrem 

sobre a abordagem genética que, nesse caso, refere-se à gênese, origem e 

processo de construção dos fenômenos psicológicos a partir dessa origem. No 
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entanto, Vygotsky, ao contrário desses dois estudiosos, não chegou a oferecer uma 

visão estruturada do desenvolvimento humano que pudesse fornecer uma 

interpretação do percurso psicológico do ser humano, mas deu ideias para reflexões 

e dados de pesquisa sobre o tema. 

 

Oliveira faz uma inferência sobre a importância do processo de aprendizagem para o 

desenvolvimento que é ressaltado nas teorias de Vygotsky. Existe um percurso de 

desenvolvimento em parte ligado ao amadurecimento biológico do indivíduo, 

relacionado a fatores inatos, porém é o aprendizado que possibilita o despertar de 

processos internos de desenvolvimento. O aprendizado ou aprendizagem está 

diretamente relacionado ao processo pelo qual o indivíduo adquire informações, 

suas habilidades, atitudes e valores, construídos a partir de seu contato com o 

ambiente sociocultural e com as pessoas. O conceito de aprendizado para Vygotsky 

sempre envolve interação social.  

 

Reforça-se, dessa forma, a influência das dimensões sociais/afetivas para o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas, o que, por sua vez, avigora a tese da 

importância da interação dessas habilidades para o desenvolvimento humano.  

 

Quando nos referimos ao desenvolvimento de uma criança, o que buscamos avaliar 

é o seu desempenho sozinha em determinadas tarefas (Oliveira, 1995). O 

pesquisador seleciona algumas tarefas que julga importantes para a avaliação do 

desenvolvimento da criança e observa que atividades e tarefas ela já sabe fazer, de 

forma independente, avaliando o nível de desenvolvimento real, ou seja, processos 

de desenvolvimento já consolidados. Entretanto, para compreender o 

desenvolvimento da criança, é necessário considerar também o nível de 

desenvolvimento potencial, ou seja, sua capacidade de desempenhar tarefas com a 

ajuda de terceiros, sejam adultos ou colegas que já desenvolveram essas 

habilidades, oferecendo-lhes instruções. 

 

A zona de desenvolvimento proximal é definida por Vygotsky como a distância 

percorrida entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento 

potencial. Trata-se, assim, de um domínio psicológico em constante mutação e é 

nesse nível de desenvolvimento que a interferência do meu sociocultural e de outros 
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indivíduos é mais transformadora. Não obstante, só se beneficia do processo de 

aprendizado a criança que não aprendeu certa atividade, mas já desencadeou o 

processo de desenvolvimento dessa habilidade (Oliveira, 1995). 

 

Adicionalmente Oliveira (1995, p. 63) afirma que:  

 

Embora Vygotsky enfatize o papel da intervenção no desenvolvimento, seu 
objetivo é trabalhar com a importância do meio cultural e das relações entre 
os indivíduos na definição de um percurso de desenvolvimento da pessoa 
humana, e não propor uma pedagogia diretiva, autoritária. 

 

A autora contribui ainda com a interpretação de que o procedimento de pesquisa de 

Vygotsky e de seus colaboradores pressupunha a intervenção com perguntas ou 

tarefas que provocassem uma reação de reflexão para o aprendizado. Operavam 

como elementos ativos em uma relação de interação social, para observar como a 

interferência de outra pessoa afeta o comportamento do indivíduo e o seus 

processos psicológicos em transformação. 

 

Mais especificamente, Oliveira identifica que as brincadeiras de “faz-de-conta” fazem 

com que as crianças ajam em um mundo imaginário, onde a situação é definida pelo 

significado estabelecido pela brincadeira e não pelos elementos visíveis existentes. 

Nessa situação, a criança se relaciona com os significados, uma representação de 

uma realidade ausente visivelmente. Além de desenvolver essa habilidade do 

imaginário, a brincadeira desenvolve ainda a capacidade de lidar com regras, 

exigindo um comportamento próximo da realidade, e contribui para que a criança 

entenda os diversos papéis que ela desempenha nas relações sociais e no mundo 

real. 

 

Complementarmente, é enfatizado pela autora que a escola como agência social, 

encarregada de promover o aprendizado, exerce papel essencial no 

desenvolvimento psicológico dos indivíduos. E ainda destaca a importância da 

mediação de outros membros maduros, como os professores, entre a cultura e o 

indivíduo, na promoção dos processos interpsicológicos que serão internalizados, 

contribuindo para o processo de desenvolvimento. Um dos pilares do pensamento 

de Vygotsky é constituído pela ideia de que as funções mentais superiores são 
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construídas ao longo das influências sociais do indivíduo. O cérebro constitui um 

sistema aberto, que está em constante interação com o meio, e modifica sua 

estrutura a partir dessa interação. 

 

As estratégias de intervenção, porém, devem levar a cabo a diversidade do indivíduo 

que está recebendo essa mediação. Essa forma de intervenção diferenciada exige 

do educador uma observação ativa do aluno, enfatiza Zabala. 

 

Entretanto, Oliveira conclui que a obra de Vygotsky organiza e inspira a reflexão 

sobre o funcionamento do ser humano, a realização da pesquisa em áreas 

relacionadas à educação e à prática pedagógica, mas não traz um sistema teórico 

completo para essas áreas. Sua produção escrita material, por si só, não dá suporte 

específico a qualquer tipo de prática pedagógica. A educação é uma área 

interdisciplinar e aplicada, que se alimenta de teorias e práticas originárias de várias 

disciplinas.  

 

Ademais, Piaget tem sido uma referência teórica na área da Psicologia da Educação 

e a crescente introdução do pensamento de Vygotsky tem trazido uma espécie de 

“crise teórica”, havendo uma tendência ao confronto, no sentido de defender qual 

deles deve ser adotado como referência em educação (Oliveira, 1995).  

 

Entretanto, ela não encontra fundamento nessa oposição, pois ambos deixaram uma 

herança de vasta e densa produção, com importantes subsídios à área da 

educação. Por outro lado, reconhece que há semelhanças essenciais entre as 

teorias dos dois pensadores, que não justifica uma oposição radical entre as duas 

teorias. Realça que a diferença mais marcante entre os dois pensadores é que o 

ponto de partida de Piaget é desvendar as estruturas e mecanismos universais do 

funcionamento psicológico do homem, enquanto Vygotsky tem como ponto de 

partida o ser humano como essencialmente histórico e, então, sujeito ao contexto 

sociocultural. Ambos são interacionistas, enfatizando a importância da relação entre 

o indivíduo e o ambiente na construção dos processos psicológicos. Segundo ela, 

não se deve imputar relevância apenas ao seu processo de amadurecimento, uma 

vez que há também imposição do ambiente. 
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Visando fortalecer o posicionamento epistemológico apresentado até então, 

trazemos a contribuição de Bronckart (2006), pensador filiado às ideias de Vygotsky, 

que discorre sobre o papel da linguagem no desenvolvimento psíquico tanto quanto 

nas atividades e ações do indivíduo. E para melhor compreensão de seus 

pensamentos, que tratam das questões do humano, apresentaremos o conceito de 

interacionismo sociodiscursivo (ISD). 

 

O ISD é apreendido por Bronckart como sendo uma forma de abordagem que se 

apresenta ao mesmo tempo como uma variante e como um prolongamento do 

movimento do interacionismo social. Em sua versão original (de Mead ou de 

Vygotsky) adotou premissas como: a) a indissociabilidade entre os processos de 

socialização e os processos de individuação, para a formação do indivíduo; b) as 

indagações sobre as ciências humanas devem basear-se na filosofia do espírito 

mas, também, nos problemas de intervenção prática; c) e que não deve haver a 

divisão entre as ciências humanas/sociais em múltiplas disciplinas e subdisciplinas, 

considerando que os problemas centrais de uma ciência do humano interagem, por 

um lado, entre os aspectos fisiológicos, cognitivos, sociais, culturais, linguísticos do 

funcionamento humano e, por outro, nos processos evolutivos e histórico por meio 

dos quais essas dimensões se originaram e se relacionaram. 

 

O ISD é uma corrente da ciência do humano, segundo Bronckart, e postula que o 

problema da linguagem é central e determinante para essa ciência do humano. As 

habilidades de pensamento são marcadas pelo sociocultural e pela linguagem, que 

impactam o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Ao lado de vários 

colaboradores, Bronckart, a partir de uma preocupação didática, construiu o projeto 

do ISD de forma a abarcar tanto a criação e a testagem das sequências didáticas 

quanto a elaboração de um modelo teórico capaz de sustentar a abordagem prática 

do ensino, situando as características e condições da atividade de linguagem, no 

tema do problema de desenvolvimento humano. 

 

Bronckart salienta a diferenciação entre as unidades de análise de Piaget e de 

Vygotsky. Enquanto a do último é de ordem da “ação significante”, a do primeiro é do 

“acontecimento natural”.  O autor classifica como interacionismo lógico as bases do 



53 
 

construtivismo de Piaget e como interacionismo social as bases da teoria de 

Vygotsky. 

 

A concepção construtivista apresentada por Zabala pressupõe que a estrutura 

cognitiva está em conformidade com uma rede de esquemas de conhecimento, que 

são determinados pelas representações que uma pessoa possui em certo momento 

de sua existência sobre algum objeto de conhecimento. Esses esquemas de 

conhecimento presentes na estrutura cognitiva devem ser atualizados, comparados 

e integrados para que possa ser produzida, de fato, uma aprendizagem significativa 

de novos conteúdos. Quando não há, ou essas condições são insuficientes, a 

aprendizagem é pouco sólida e facilmente submetida ao esquecimento. 

 

Zabala (1998) apresenta de forma mais prática algumas ideias e destaca que o 

termo conteúdo de aprendizagem normalmente é utilizado para expressar o 

conhecimento a ser adquirido em relação às matérias ou disciplinas clássicas. Ele 

sugere, porém, que devemos nos desprender desse caráter restrito e expandir o 

conceito de conteúdo para além das habilidades cognitivas das disciplinas 

tradicionais, de forma a alcançar os objetivos do desenvolvimento integral do 

indivíduo. Nesse sentido, devemos considerar como conteúdo de aprendizagem 

todos aqueles que possibilitem o desenvolvimento das habilidades motoras, de 

relação interpessoal e de inserção social.  

 

2.2.3 Desenvolvimento da capacidade socioafetiva  

  

É consabido que o mercado vem, rapidamente, tornando-se mais exigente, 

demandando profissionais com mais iniciativa, com mais criatividade e detentores 

de competências mais atualizadas. Não obstante, as imposições desse cenário, 

tanto a escola como um todo quanto os projetos que visam contribuir para o 

processo de ensino-aprendizado-desenvolvimento, não devem procurar atender 

apenas aos ditames econômicos de modo geral e à geração de mão de obra, em 

particular.  

 

Na atualidade, as perspectivas de desenvolvimento humano devem ir além da 

educação formal e convencional. Em um mundo de violência, desemprego, 
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competitividade acirrada entre os grupos e indivíduos, acompanhado por um cenário 

de analfabetismo funcional, evasão escolar e ausência de habilidades básicas de 

convivência e cooperação, a questão da socialização se mostra como um diferencial 

a ser considerado entre as metas de desenvolvimento integral do indivíduo.  

 

Outro fator determinante nas formas de se relacionar é a afetividade. De acordo 

com Ferreira e Acioly-Régnier (2010), em que pese o fato de o papel da escola ser 

proporcionar o desenvolvimento cognitivo, a afetividade está latente nas relações 

entre os indivíduos e nas tarefas propostas. Assim, quando o objetivo é alcançar o 

desenvolvimento integral do indivíduo, não se pode ignorar a importância dessa 

dimensão.  

 

O interesse pelo estudo da afetividade, no âmbito escolar, é um fenômeno 

relativamente recente. Os autores apregoam que foi a partir da década de 1970 que 

se intensificou o surgimento de estudos empíricos, incluindo variáveis mais 

subjetivas, como a afetividade. Entretanto, tais estudos não examinavam a relação 

entre afetividade e cognição.   

 

Somente duas décadas à frente, com a ideia de “inteligência emocional” 

desenvolvida por Goleman (1995 como citado em Ferreira e Acioly-Régnier, 2010), 

a inter-relação entre afetividade e cognição passou a ser realmente examinada. 

 

Ferreira e Acioly-Régnier (2010) registram que, segundo a teoria de Wallon, a base 

orgânica da afetividade é resgatar ao mesmo tempo a influência do meio social na 

transformação dessa afetividade orgânica em manifestações cada vez mais sociais, 

formando um laço entre corpo e meio social. E que nas obras de Wallon (como 

citado em Ferreira e Acioly-Régnier, 2010) encontra-se a concepção da relação 

entre homem e mundo e a compreensão da formação da pessoa total.  

 

Assim, “podemos compreender a afetividade, de forma abrangente, como um 

conjunto funcional que emerge do orgânico e adquire um status social na relação 

com o outro e que é uma dimensão fundante na formação da pessoa completa” 

(Ferreira & Acioly-Régnier, 2010, p. 27). 
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Demo (2012) também reconhece a inter-relação entre afetividade e cognição como 

uma das habilidades ou competências pessoais. O ser humano manifesta uma série 

de habilidades de acordo com sua história natural e social. Entre as habilidades 

pessoais encontram-se habilidades como a comunicação, a autorrealização e a 

espiritualidade. 

 

Entende-se que, em culturas menos voltadas para o materialismo e o progresso 

econômico, outras habilidades, como felicidade, espiritualidade, convivência e 

harmonia familiar, possam ser mais valorizadas. A habilidade de felicidade está mais 

próxima de noções de sabedoria do que de conhecimento (Demo, 2012). 

 

Vivemos em uma sociedade voltada para a competitividade, que tem na 

sustentabilidade econômica seu pilar mais expressivo. Nessa sociedade 

necessitamos desenvolver nossas habilidades socioafetivas para nos mantermos 

adequadamente no mercado de trabalho e nas nossas relações pessoais.  

 

O processo de aprendizagem e desenvolvimento é eminentemente psicossocial e, 

desse modo, requer mediações. As habilidades mentais, sociais e psicomotoras, 

antes de serem mediadas por um interlocutor e serem desenvolvidas na criança, 

encontram-se disponíveis na sociedade, na cultura própria de cada indivíduo e nas 

relações que este tem com o mundo. A aprendizagem se efetiva na convivência, na 

troca, na relação entre as pessoas. Assim, a aprendizagem é partilhada entre os 

grupos, sendo a aprendizagem e o desenvolvimento construídos na relação 

mediada pelo outro e pela cultura (Campaner, Bellanda, & Faria, 2002).  

 

Esse pensamento confronta as ideias de que a aprendizagem e o desenvolvimento 

humano são fundamentalmente inatos, naturais e dependem somente da maturação 

do sujeito, alheios às condições ambientais, culturais e sociais. 

 

A dimensão da capacidade socioafetiva que a presente pesquisa identifica como 

uma das dimensões do desenvolvimento humano mostra-se essencialmente 

relevante no processo da formação integral do indivíduo. Essa dimensão contribui, 

no âmbito individual e coletivo, para o desenvolvimento humano da criança e é 

retratada por diversos indicadores. Nesse subitem são examinadas as habilidades 
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de se relacionar com o meio físico e de interagir com as pessoas de convívio. As 

interações entre as dimensões motoras, cognitivas e socioafetivas permanecem 

sendo consideradas e valorizadas na análise aqui desenvolvida. Mantém-se, então, 

a ideia de indissociabilidade entre a função social do desenvolvimento das 

habilidades físicas/ motoras e cognitivas. 

 

Zabala (1998) afirma que, à medida que fortalecemos as práticas para desenvolver 

as demais habilidades, estamos implicitamente influenciando o desenvolvimento da 

habilidade social, positiva ou negativamente. De fato, a capacidade do indivíduo de 

se relacionar depende das vivências que experimenta e as instituições educacionais 

são lugares profícuos para construir vínculos e relações sociais que condicionam as 

concepções pessoais que o indivíduo tem sobre si mesmo e sobre os demais. O 

autor enfatiza, ainda, que por trás de qualquer intervenção pedagógica encontra-se 

um exame sociológico e uma posição ideológica. Assim, as práticas e as formas de 

intervenções pedagógicas adotadas incidem sobre a formação integral do aluno. 

 

A diversidade - as diferenças existentes entre os alunos - exige avaliações e 

intervenções específicas, ressalta o autor. A atenção à diversidade pressupõe 

estabelecer critérios para o grau de aprendizagem a ser alcançado de acordo com 

as habilidades individuais e os conhecimentos prévios. E esses critérios marcarão a 

forma de ensinar. 

 

Cumpre destacar o papel da educação na formação integral do indivíduo e a 

complexidade posta para uma proposição de um método de avaliação que 

compreenda todos os aspectos da formação e da individualidade.  

 

A educação tem quatro funções primordiais, de acordo com Pain (1985), a saber:  

 

a) Manutenção da espécie humana - o papel de reproduzir no ser humano o 

conjunto de normas estabelecidas pela sociedade; 

b) socializadora - utilização dos equipamentos sociais, do habitat e da linguagem 

transforma o sujeito em ser social. O indivíduo, à medida que se sujeita às 

normas e etiquetas, transforma-se em um ser social, identificando-se com 

grupos que, junto com ele, se submetem às mesmas normas; 
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c) repressora - instrumento de controle, com o objetivo de conservar e perpetuar 

as limitações que o poder destina a cada grupo social, segundo o papel que 

lhe é atribuído no seu projeto socioeconômico;  

d) transformadora - produz um pensamento crítico no qual o indivíduo pode 

formular sua própria ideologia. 

 

Em suma, segundo a autora, a aprendizagem funciona tanto como instrumento para 

afastar da realidade, quanto como instrumento para prescrição de normas e regras 

sociais. Entretanto, a aprendizagem permite também libertar e transformar a 

condição intelectual, econômica e social do indivíduo.   

 

De acordo com Pain (1985), apenas são considerados problemas de aprendizagem 

aqueles que não estão relacionados ao baixo índice intelectual, embora seja comum 

uma criança com esse déficit apresentar problemas na aprendizagem. Mas para ser 

avaliado como dificuldade na aprendizagem, este tem que se colocar acima do baixo 

nível intelectual, o que não permitiria ao sujeito valer-se de suas potencialidades.  

 

Ainda segundo Pain, não são tidas como problemas de aprendizagem as 

dificuldades que se manifestam somente no ambiente escolar, como resistências às 

normas disciplinares, desintegração nos grupos, desqualificação do professor e 

inibição. Estas se caracterizam como um despreparo na transição entre o grupo 

familiar e o grupo escolar. Nesses casos, é indicada intervenção psicoterapêutica 

grupal com apoio pedagógico, a fim de evitar-se o fracasso escolar. 

 

Cabe ressaltar e diferenciar o alcance e a intervenção da Psicopedagogia e da 

Ciência da Educação, segundo Pain (1985, p. 13): 

 

Este último se preocupa principalmente em construir situações de ensino que 
possibilitem a aprendizagem, incrementando meios, as técnicas e as 
instruções adequadas para favorecer a correção da dificuldade que o 
educando apresenta. Diferentemente, o psicólogo se interessa pelos fatores 
que determinam o não aprender no sujeito e pela significação que a atividade 
cognitiva tem para ele; desta forma, a intervenção psicopedagógica volta-se 
para a descoberta da articulação que justifica o sintoma e também para a 
construção das condições para que o sujeito possa situar-se num lugar tal 
que o comportamento patológico se torne dispensável. 
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O processo educativo, no entendimento de Paín, compreende todos os 

comportamentos dedicados à transmissão da cultura, os advindos de instituições 

formais específicas, como a escola, e secundariamente de instituições como a 

família. Por meio da educação o sujeito histórico incorpora uma cultura particular, 

segundo a forma própria de seu grupo de pertencimento.  

 

A criança, por meio da educação formal ou secundária, aprende a se expressar, a se 

vestir, a escrever e também a não se sujar, a não se atrasar e a não chorar. A 

educação pressupõe a construção e perpetuação de um ser que determinado grupo 

precisa: respeitoso, limpo, pontual, etc., Por meio de uma ação ensinada ou 

reprimida, o sujeito incorpora uma representação do mundo. Assim, a aprendizagem 

garante a continuidade do processo histórico e a conservação da sociedade, mas 

também cumpre um papel na implementação da transformação (Pain, 1985).  

 

A autora ressalta que há dois tipos de condições para a aprendizagem: as externas, 

que definem o campo de estímulo, e as internas, que definem o sujeito. 

 

Segundo Pain (1985), são consideradas condições ambientais: o meio ambiente 

material do sujeito, as possibilidades reais que o meio lhe oferece, a qualidade e a 

frequência de estímulos que constituem campos de aprendizagem habitual. As 

características de moradia, bairro, escola e acesso aos lugares de esporte, lazer e 

cultura interessam nesse aspecto. Segundo a autora, o fator ambiental é 

determinante no diagnóstico da problemática da aprendizagem. Para um diagnóstico 

de aprendizagem, a observação das condições ambientais nas quais se desenvolve 

a vida do paciente observado é fundamental, como: condições socioeconômicas, 

aproveitamento de recursos e ideologia do grupo ao qual pertence. 

  

Algumas dessas variáveis, referentes às condições ambientais, sob as quais eles 

vivem, são consideradas nesta pesquisa tanto para explicitar o perfil da amostra, 

quanto para proceder ao cruzamento dos dados, permitindo verificar possíveis 

associações entre essas características e as dimensões do modelo.   

 

Outro ator importante no processo de ensino-aprendizagem e na socialização do 

indivíduo é o professor/educador. Sendo este sensível aos aspectos 
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comportamentais demonstrados pelos seus alunos, por meio da análise do 

comportamento, ele consegue criar condições favoráveis à aprendizagem. A relação 

interdependente do organismo-ambiente é destacada na análise do comportamento. 

O sistema educacional fornece uma importante contribuição para desenvolver em 

seus membros comportamentos que serão vantajosos para eles e para os grupos no 

futuro. O ensinamento de comportamentos de autocontrole, resolução de problemas 

e tomada de decisão dão a oportunidade de o indivíduo de contribuir para a 

sobrevivência de sua cultura (Henklain & Carmo, 2013).  

 

Segundo os autores, a motivação não é intrínseca aos alunos. Ela depende das 

tarefas, dos estímulos que são provocados pelo professor e da clareza das 

instruções para a realização de uma tarefa. Entretanto, a avaliação de 

comportamento deve levar em conta as individualidades, as facilidades e 

dificuldades dos alunos, para que ocorra um planejamento de ensino flexível e capaz 

de atender às necessidades individuais.  

 

O processo de aprendizagem acontece quando uma pessoa passa a ser capaz de 

fazer aquilo que ela não conseguia ou passa a se utilizar de uma forma diferente 

para alcançar os objetivos. Tal processo pressupõe passar de um estágio para o 

outro, para avançar em um conhecimento sobre o que fazer e como fazer. As 

mudanças de comportamento, de forma positiva, traduzem o aprendizado. No 

entanto, estabelecer critérios de ensino-aprendizagem das habilidades que se quer 

desenvolver, considerar as diferenças nos níveis de habilidades e conhecimentos 

prévios das crianças e implantar métodos de avaliação são fundamentais para se 

criar um ambiente favorável ao desenvolvimento integral do aluno (Henklain & 

Carmo, 2013).  

 

Constatou-se, nas argumentações apresentadas, que a socialização se dá por meio 

do contato do indivíduo com o meio ambiente e com outros indivíduos, sejam de 

grupos homogêneos ou heterogêneos, e as formas de organizações dessas 

sociedades se dão à medida que vão surgindo necessidades peculiares aos grupos. 

A educação tem papel de manutenção ou transformação da cultura existente em 

uma sociedade.  
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Assim, outro aspecto de socialização, enunciado por Zabala (1998), é a forma de 

organização dos grupos sociais. Em especial, no âmbito da educação, o 

agrupamento dos alunos por sexo e faixa etária tem sua origem na necessidade de 

ampliação do ensino da leitura, da escrita e da cultura, antes realizado por meio de 

processos individuais, para pessoas pertencentes a grupos de melhor condição 

socioeconômica. No final do século XIX e início do século XX, porém, em resposta 

às novas inquietações do ensino, às diferentes concepções educativas e aos novos 

métodos psicopedagógicos, começam a aparecer outras formas de organização do 

ensino e da sala de aula, como modelos flexíveis, grupos heterogêneos, oficinas, 

cantos, etc.  

 

No documento Parâmetro Curricular Nacional (PCN) (Brasil, 1997), a prática 

educativa é bastante complexa, pois o contexto de sala de aula traz questões de 

ordem afetiva, emocional, cognitiva, física e de relação pessoal. Alguns tópicos 

sobre didática são considerados essenciais pela maioria dos profissionais em 

educação: autonomia; diversidade; interação e cooperação; disponibilidade para a 

aprendizagem; organização do tempo; organização do espaço; e seleção de 

material. “A autonomia refere-se à capacidade de posicionar-se, elaborar projetos 

pessoais e participar enunciativa e cooperativamente de projetos coletivos, ter 

discernimento, organizar-se em função de metas eleitas, governar-se, participar da 

gestão de ações coletivas, estabelecer critérios e eleger princípios éticos” (Brasil, 

1997, p. 62). 

 

O documento esclarece também que no âmbito individual destacam-se as 

exigências feitas aos alunos para se responsabilizarem por seus atos, suas opiniões, 

seus afazeres, pela organização pessoal e coletiva, pelo envolvimento com o objeto 

de estudo. No aspecto coletivo, exige-se que os alunos considerem diferenças 

individuais, apresentem contribuições, acatem regras postas e sugiram outras, 

atitudes que propiciam a ampliação da autonomia na dimensão coletiva. 

  

Segundo o PCN, diante da diversidade no plano individual, é essencial que o 

professor considere a especificidade do indivíduo e suas possibilidades de 

aprendizagem e meça a eficácia das medidas adotadas. Esses cuidados atribuídos 

à diversidade representam o compromisso com a equidade, ou seja, com o direito de 
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todos os alunos realizarem as aprendizagens essenciais para seu desenvolvimento 

e socialização. 

 

A educação complementar por meio da educação integral ou em tempo integral 

aparece como alternativa de complementar a educação formal, agregando 

habilidades não contempladas na grade curricular obrigatória, mas tão importantes 

quanto para o desenvolvimento humano, como a capacidade de interação, a 

criatividade, a inovação e a autonomia.  

  

A incursão anteriormente realizada no referencial teórico concernente ao 

desenvolvimento integral do aluno permite extrair um modelo de análise constituído 

de três dimensões e 31 indicadores (Figura 3).  
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Dimensão Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

-O aluno combina padrões de movimentos de duas ou mais 
partes do corpo (correr e saltar - quicar e arremessar - virar 
e girar) 

-Tem habilidades com movimentos finos como bordado, 
pintura e caligrafia 

-Realiza movimentos discretos (saltar, arremessar, chutar e 
rebater) 

-Realiza movimentos seriais (pular corda, fazer dribles com a 
bola na mão ou no pé - basquete e futebol) 

-Realiza movimentos contínuos (correr, nadar, pedalar) 
-Desempenha tarefa em ambiente estável e previsível (como 

escrever, digitar, jogar um jogo, plantar bananeira, 
arremessar em um alvo) 

-Desempenha tarefas em ambientes em constante mudança, 
em especial em duplas ou grupos, e a criança nunca usa o 
mesmo padrão de movimento (pique-esconde, queimada) 

-Desempenha tarefas que exigem manter estável orientação 
corporal (sentar, e levantar, equilibrar-se sobre uma barra 
estreita) 

-Desempenha movimentos que exigem transportar o corpo 
de um ponto para o outro como (correr, saltar em altura, 
andar, pular um obstáculo) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-O aluno trabalha com símbolos, ideias, imagens e 
representações que permitam organizar a realidade 
(representação mental de objeto não presente) 

-Utiliza a memória para planejar o que vai fazer  

-Compara um objeto ou um elemento com outro (faz 
distinção correta da utilização dos objetos de seu cotidiano) 

-Toma decisões a partir de uma informação nova 

-Desenvolve uma comunicação utilizando vocabulário 
condizente com sua faixa etária 

-Agrupa objetos da mesma categoria, definindo conceitos 

-Expressa pensamentos por meio da linguagem com clareza 

-Tem facilidade para chegar a conclusões lógicas a partir de 
premissas dadas pelo instrutor  

-Envolve-se nas discussões do objeto de estudo 

-Expressa por meio da escrita (grafismo, rabiscos, desenhos 
ou letras) seus pensamentos, condizentes com seu nível 
de alfabetização. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-O aluno desenvolve relações sociais/afetivas com facilidade 

-Comunica-se bem por meio de ideias, pensamentos, 
sentimentos e vontades de forma precisa 

-Participa de brincadeiras com os colegas   
-Segue regras nas brincadeiras coletivas 
-Participa cooperativamente de projetos coletivos 
-Estabelece princípios éticos nas suas atitudes 
-Participa da organização do espaço físico 
-Respeita as regras estabelecidas no ambiente e no espaço 
-Sabe ouvir 
-Pede auxilio quando necessário 
-Desenvolve projetos pessoais 
-Organiza seu tempo e espaço 

 
Figura 3  
As três dimensões da análise do desenvolvimento integral do aluno. 
Fonte: elaborada pela autor 

 

Habilidades 
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Habilidades 
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3 Metodologia  

 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados, incluindo-se a 

caracterização da pesquisa, descrição da unidade de análise e a unidade de 

observação, técnicas de coleta, tratamento e análise quantitativa e qualitativa dos   

dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa  

 

Este estudo pode ser entendido como descritivo e exploratório, segundo a 

classificação de Gil (2008). O autor assevera ser descritiva uma pesquisa que tem 

por objetivo descrever as características de uma população ou fenômeno sob 

investigação, bem como estabelecer relações entre variáveis entendidas como 

importantes para a sua análise. E o estudo é também exploratório, uma vez que não 

existe avaliação sistematizada do desenvolvimento das habilidades motoras, 

cognitivas e socioafetivas do aluno participante do projeto de educação 

complementar na instituição pesquisada nesta dissertação. Quanto à natureza das 

variáveis apresentadas, a pesquisa se caracteriza como quantitativa e qualitativa. 

Em relação ao método utilizado, optou-se pelo estudo de caso, conforme 

conceituação de Alves-Mazzotti (2006), Freitas (2011), Miguel (2007) e Yin (2001). 

 

3.2 Unidade de análise  

 

A unidade de análise utilizada neste estudo para a aplicação e validação do modelo 

teórico selecionado foi uma instituição privada que atua em nível nacional e executa 

um projeto de educação complementar, que funciona no contraturno escolar. O 

projeto atende crianças na faixa etária entre seis e 11 anos, na sua maioria de 

famílias de baixa renda, até três salários mínimos, e com potencial de 

vulnerabilidade social. A pesquisa, por amostragem, foi realizada em seis unidades 

da instituição estudada, a saber: Belo Horizonte (unidade Floresta), Lavras, Juiz de 

Fora, Patos de Minas, Poços de Caldas e Pouso Alegre, em um universo de 12 

unidades de ensino.  
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3.3 Unidade de observação  

 

A unidade de observação, ou objeto de investigação, foi selecionada seguindo-se 

indicação de Gil (2008), mediante procedimento estatístico, contendo uma amostra 

significativa do universo de alunos, beneficiários do projeto de educação 

complementar, participantes nas unidades localizadas nos municípios do estado de 

Minas Gerais, sendo:  Belo Horizonte (unidade Floresta), Juiz de Fora, Lavras, Patos 

e Minas, Poços de Caldas e Pouso Alegre. 

  

Os questionários, bem como as entrevistas, foram respondidos pelos instrutores de 

ensino, que foram os respondentes, pois são os profissionais mais indicados para a 

avaliação, por atuarem diretamente com os alunos no dia a dia do projeto, na 

aplicação das tarefas e do conteúdo pedagógico. Os instrutores também têm contato 

com as famílias, acompanham as crianças nas tarefas escolares. Eles são, portanto, 

portadores das informações efetivamente relevantes para uma avaliação do 

desenvolvimento integral dos alunos participantes do projeto de educação 

complementar, examinado nesta dissertação.   

 

3.4 Procedimentos de coleta e análise dos dados quantitativos  

 

Nesta pesquisa, optou-se por utilizar o método survey, a fim de obter os dados que 

foram submetidos a tratamento e análise estatística. Esse levantamento, por 

amostragem, retrata as percepções dos instrutores acerca do desenvolvimento do 

aluno, por meio de observação, e foi organizado em indicadores distribuídos em três 

dimensões do desenvolvimento, consonante com o modelo de análise utilizado. O 

levantamento dos dados foi estruturado de forma padronizada, ou seja, no qual cada 

elemento amostral responde exatamente as mesmas questões, ensejando 

adequado tratamento estatístico das informações obtidas (Babbie, 2003; Silva, 2013; 

Vieira, 2009). 

 

Gil (2008) alerta que o levantamento ou pesquisa tipo survey proporciona 

conhecimento direto da realidade. À medida que os respondentes informam sua 

percepção de uma realidade por meio de indicadores, a investigação torna-se mais 

isenta da subjetividade dos pesquisadores. Esse tipo de pesquisa se apresenta 



65 
 

como uma opção mais rápida e econômica, tornando-se possível a obtenção de um 

grande volume de dados em curto espaço de tempo. E ainda identifica como 

vantajosa, por permitir tratamento estatístico, agrupado em tabelas, codificado, 

possibilitando o uso de correlações entre as variáveis.  

 

O questionário enviado aos instrutores é composto de três dimensões, a saber:  

desenvolvimento de habilidades motoras, habilidades cognitivas e habilidades 

socioafetivas. Para captar os aspectos multifacetados dessas dimensões, foram 

utilizados 31 indicadores. 

 

A coleta de dados ocorreu com a aplicação do questionário, escala Likert, por meio 

eletrônico, usando-se a plataforma Google Docs®.  

 

3.4.1 Elaboração do questionário para survey 

 

A escala utilizada foi a de Likert de cinco pontos, como retrata a Tabela 6. 

 

Tabela 6 

Escala de Likert utilizada no questionário de pesquisa 

O aluno respeita regras nos jogos coletivos  

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Neutro Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 1 2 3 4 5 

 
Fonte: elaborada pelo autor.  

 

O questionário desenvolvido para a presente pesquisa foi calcado no arcabouço 

extraído do referencial teórico. Assim sendo, a criação do instrumento de coleta de 

dados fundamentou-se no exame de indicadores que permitem caracterizar o 

desenvolvimento integral do indivíduo, referentes às três dimensões: 

desenvolvimento de habilidade motora, habilidade cognitiva e habilidade 

socioafetiva.  
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3.4.2 Pré-teste do questionário survey 

 

De acordo com Ramalho (2006), a aplicação de um pré-teste é fundamental para se 

tratar as inconformidades ou ambiguidades percebidas nas questões e garantir-se 

um entendimento linear.  

 

Assim, foi realizado um pré-teste mediante a aplicação preliminar do questionário 

elaborado, conforme referencial teórico, para uma amostra de 15 instrutoras, 

pertencentes ao universo pesquisado.  

 

Dessa forma, pode-se proceder com os ajustes, para garantir a validade e precisão 

dos dados.  

 

As instrutoras consideraram o questionário de fácil preenchimento. Não obstante, 

apresentaram alguns contrapontos:  

  

a) A escala contém cinco níveis, compreendendo desde “discordo totalmente a 

concordo totalmente”, o que gerou certa confusão entre as instrutoras. Mesmo 

com cinco demarcações, a tendência de respostas pôde ser dividida em: 

discordar ou concordar totalmente e discordar ou concordar parcialmente; 

b) a demarcação neutro foi um ponto de divergência de entendimento entre as 

respondentes. Uma instrutora utilizou o ponto neutro da escala para avaliar os 

alunos com dificuldade naquela competência e que pedem ajuda para a 

realização da tarefa. Outra respondente utilizou o ponto neutro da escala para 

demarcar as competências que não puderam ser avaliadas nas crianças, por 

apatia ou não participação nas atividades propostas. A orientação foi 

repassada no momento da aplicação do questionário definitivo, porém, no 

momento de análise dos dados essa categoria pode conter interpretações 

divergentes, sendo agrupada como única.  

c) Algumas afirmações foram refeitas, pois continham mais de uma afirmação 

em um indicador, o que poderia gerar repostas dúbias e imprecisão na análise 

estatística.   
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3.5 Procedimento para a coleta e análise dos dados qualitativos   

 

Para a coleta dos dados qualitativos utilizou-se a técnica de entrevista. Gil (2008) 

preleciona que, por sua flexibilidade, essa técnica é adotada em diversos campos de 

investigação social e, em grande parte, o avanço das ciências sociais é atribuído à 

aplicação dessa técnica.  

 

Os entrevistados foram os docentes (instrutores), que são responsáveis pela 

execução do projeto de educação complementar e acompanhamento dos discentes 

(alunos). Para condução da entrevista qualitativa, foi delegada a tarefa a uma 

profissional com formação em Ciências Sociais, pertencente ao quadro de 

empregados da empresa provedora do projeto, que não tinha contato com os 

entrevistados. Essa profissional foi plenamente esclarecida a respeito dos objetivos 

da dissertação, do modelo de análise a ser utilizado, bem como dos procedimentos 

metodológicos a serem seguidos. A relação entre a autora desta dissertação, a 

entrevistadora e os entrevistados foi facilitada, por tratar-se de um estudo de caso 

na organização na qual a pesquisadora atua.  

 

Analogamente ao que se fez para a construção do questionário para o survey, o 

roteiro para as entrevistas foi elaborado tendo por base o referencial teórico.  

 

As entrevistas foram realizadas via skype, com a gravação do vídeo, o que permitiu 

a análise dos dados pelo pesquisador com mais precisão, pois foi possível perceber 

as reações não verbais e retornar por diversas vezes ao conteúdo para melhor 

entendimento e categorização das respostas.  

 

De acordo com Vergara (2009), as entrevistas são úteis quando se buscar captar os 

sentimentos, as experiências vividas pelo entrevistado, os gestos, as reações, ou 

seja, a subjetividade intrínseca ao ser humano.  

 

3.5.1 Perguntas semiestruturadas ou semiabertas 

 

A aplicação de um roteiro contendo nove perguntas semiestruturadas e avaliativas, 

mostrado na Tabela 7, foi o segundo procedimento metodológico utilizado para o 
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levantamento dos dados. A estrutura do roteiro foi semiaberta, pois permitiu ao 

entrevistador mais interação, explicações, dando oportunidade ao entrevistado de 

colocar sua experiência, seu ponto de vista e seu nível de envolvimento e 

conhecimento acerca da questão tratada. De acordo com Vergara (2009), na 

entrevista com estrutura semiaberta o entrevistador pode estimular o entrevistado a 

falar sobre situações as quais experimentou, vivenciou. E acrescenta que, na 

entrevista semiaberta, os insights podem servir para recompor o roteiro, 

enriquecendo a coleta de informações.  

 

A sequência das perguntas emanou das três dimensões de análise utilizadas neste 

estudo, a saber: desenvolvimento das habilidades motora, cognitiva e socioafetiva, 

como descrito na Tabela 7.   

 

As entrevistas foram realizadas com 16 instrutoras alocadas nas seis unidades de 

ensino pesquisadas.   
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Tabela 7  

Roteiro de perguntas semiestruturadas  

Dimen-
são 

Perguntas Conceito norteador  

H
a
b

il
id

a
d

e
s
 m

o
to

ra
 

1) De forma geral, podemos afirmar que os alunos 
participantes do projeto apresentam habilidades 
motoras que exigem manter a orientação corporal 
como equilibrar-se em uma barra, sentar-se e 
levantar-se? Por quê? 

Sim ou, de forma geral, sim. São 
habilidades inerentes às habilidades 
dos alunos na faixa etária estudada. 

2) De forma geral, os alunos participantes do projeto 
apresentam habilidades de locomoção como correr, 
saltar, pular obstáculos? Como você avalia essas 
habilidades? 

Sim ou, de forma geral, sim. São 
inerentes às habilidades dos alunos 
na faixa etária estudada. São 
avaliadas por meio das tarefas que 
exijam movimento com o corpo. 

3) De forma geral, os alunos do projeto desempenham 
atividades em grupo, envolvendo multicompetências? 
Exemplifique. 

Sim ou, de forma geral, sim. Espera-
se que os alunos tenham 
capacidade de participar enunciativa 
e cooperativamente de projetos 
coletivos que demandam 
movimentos.  

H
a
b

il
id

a
d

e
s
 c

o
g

n
it

iv
a
 

 

1) De forma geral, os alunos do projeto expressam por 
meio da escrita (desenhos, grafismo, ou letras) seus 
pensamentos utilizando códigos formais? Fale um 
pouco dessas habilidades? 

Sim ou, de forma geral, sim. Espera-
se que os alunos expressem os 
pensamentos por meio da escrita, de 
acordo com a faixa etária e nível de 
alfabetização.  

2) De forma geral, os alunos do projeto apresentam 
uma boa comunicação utilizando um vocabulário 
condizente com sua faixa etária?  

Sim ou, de forma geral, sim. A 
linguagem é o sistema simbólico 
básico de todos os grupos humanos. 
Espera-se que os alunos tenham 
capacidade de posicionar-se.  

3) De forma geral, os alunos do projeto apresentam 
facilidades para chegar a conclusões lógicas a partir 
de premissas dadas pelo instrutor? 

Sim ou, de forma geral, sim. Espera-
se que a criança raciocine 
logicamente sobre eventos 
concretos, a partir de instruções 
dadas.  

H
a
b

il
id

a
d

e
s
 s

o
c
io

a
fe

ti
v
a
 

  

1) De forma geral, os alunos do projeto desenvolvem 
relações afetivas/sociais com facilidade? 

Sim ou, de forma geral, sim. Espera-
se que a aprendizagem se efetive na 
convivência, na troca, na relação 
entre as pessoas; 

2) De forma geral, os alunos do projeto seguem regras 
nas brincadeiras coletivas? 

Sim ou, de forma geral, sim. Espera-
se que nessa faixa etária as crianças 
já utilizem regras para pensar e agir. 
A brincadeira desenvolve ainda a 
capacidade de lidar com regras. 

3) De forma geral, os alunos do projeto estabelecem 
princípios éticos nas suas atitudes? 

Sim ou, de forma geral, sim. Espera-
se que os alunos estabeleçam 
critérios e elejam princípios éticos.  

 

A partir do referencial teórico pesquisado, foram estruturados os conceitos 

norteadores (CN) que serviram como referências para avaliação de cada “unidade 

de registro” das entrevistas, conforme sugerido por Silva (2017). O cotejamento 

entre as respostas obtidas das entrevistas e os conceitos norteadores (aquilo que 

seria esperado de acordo com o referencial teórico) permitiu a geração de uma 
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taxonomia orientada pelos pressupostos de categorização apresentados na Tabela 

8. 

 

Tabela 8  

Pressupostos para categorização 

Pressupostos de Categorização 

P1 A característica analisada corresponde ao esperado pelo CN 
P2 A característica analisada corresponde parcialmente ao esperado pelo CN 
P3 A característica analisada não corresponde ao esperado pelo CN 
P4 A característica identificada foi anômala em relação ao CN 

Fonte: elaborada pela autora. 
 

3.5.2 Pré-teste do roteiro de entrevista  

 

Por motivos análogos aos que impeliram o pré-teste para o levantamento da 

pesquisa survey, foi aplicado um pré-teste da entrevista em três respondentes 

pertencentes ao universo pesquisado, seguindo o mesmo método que foi utilizado 

na entrevista definitiva. Após a aplicação do pré-teste da entrevista em profundidade, 

foi identificado que a formatação das perguntas para a entrevista poderia induzir 

respostas simples e genéricas, necessitando que o entrevistador instigasse o 

entrevistado para respostas mais aprofundadas. Para evitar a necessidade desse 

procedimento, optou-se por uma pergunta de apoio para cada questão.   
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 4 Análise dos Resultados 

 

Esta seção apresenta a análise quantitativa e qualitativa dos resultados, explicitando 

como se alcançou cada um dos objetivos delineados no item 1.1 desta dissertação. 

O modelo teórico conceitual (Figura 4), desenvolvido a partir do exame da literatura 

e constituído por três dimensões e 31 indicadores, atende ao primeiro objetivo 

específico deste estudo, que foi desenvolver um modelo de mensuração contendo 

dimensões e indicadores objetivos que permitisse avaliar a influência do projeto de 

educação complementar no desenvolvimento das habilidades motora, cognitiva e 

socioafetiva dos alunos beneficiados, percebidas pelos instrutores pedagógicos. 

 

4.1 Tratamento e análise estatística dos dados  

 

 Os dados quantitativos foram tabulados mediante utilização dos softwares Statistical 

Package for Social Science (SPSS) e Excel. Inicialmente examinou-se o perfil da 

amostra utilizada mediante uma distribuição em frequência concernente aos 

discentes da instituição pesquisada. Adicionalmente, examinou-se a consistência 

interna da escala do questionário construído a partir do modelo teórico utilizado para 

os discentes. Nesse caso, o que se fez foi examinar a intensidade das correlações 

entre os indicadores dos construtos, o que permitiu verificar a confiabilidade da 

escala por meio do coeficiente Alfa de Cronbach (α), como é amplamente conhecido 

(Cronbach, 1951).  

 

Em terceiro lugar (Spector, 1992), foi utilizado teste não paramétrico de Friedman, 

com o objetivo de proceder-se a uma comparação tanto entre as dimensões do 

modelo empregado quanto entre os indicadores correspondentes a cada uma 

dessas dimensões.  

 

O último procedimento consistiu em testar a existência de diferenças 

estatisticamente significativas na percepção das habilidades motoras, cognitivas e 

socioafetivas, considerando-se as diversas características dos alunos envolvidos no 

projeto.  
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O modelo utilizado para medir o desenvolvimento das habilidades motoras, 

cognitivas e socioafetivas teve como base uma escala de cinco pontos, na qual: 1- 

discordo totalmente; 2- discordo parcialmente; 3- não concordo nem discordo; 4- 

concordo parcialmente; e 5- concordo totalmente. Com isso, considera-se que, em 

uma análise de frequência, índices iguais ou acima de quatro remetem a uma 

percepção favorável (positiva), enquanto índices iguais ou inferiores a dois remetem 

a uma percepção desfavorável (negativa). 

 

4.1.1 Perfil da amostra utilizada 

 

Integrou esta pesquisa a amostra de 320 entrevistados, constituída por 89 discentes 

entre seis e sete anos (27,8%), por 137 discentes entre oito e nove anos (42,8%) e 

94 discentes entre 10 e 11 anos (29,4%) (Figura 4).  

 

 

Figura 4 
Distribuição da amostra segundo a faixa etária. 

 

Em termos de tempo no projeto, o maior percentual dos discentes foram iniciantes 

(40,6%). Compuseram o percentual restante 37,5% de discentes entre um e dois 

anos, 20% de discentes entre três e cinco anos e 1,9% acima de cinco anos (Figura 

6). 

 

6 a 7 anos
27,8%

8 a 9 anos
42,8%

de 10  a 11 anos
29,4%
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Figura 5 
Distribuição da amostra segundo o tempo no projeto. 

 

O maior percentual dos discentes pesquisados no tocante à unidade escolar 

pertenceu à unidade de Juiz de Fora (31,3%). O percentual restante foi de 18,8% de 

discentes pertencentes à unidade Poços de Caldas e 12,5% (cada) de discentes 

pertencentes às demais unidades (Figura 6). 

 

 

Figura 6 
Distribuição da amostra segundo a unidade escolar pesquisada. 
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Em relação à renda familiar do discente, 82,5% encontram-se na faixa até três 

salários mínimos e os demais (17,5%) pertencem às famílias com renda superior a 

três salários mínimos, conforme identificado na Figura 7. 

 

 
 
Figura 7 
Distribuição dos discentes segundo a renda familiar. 

 

Quanto à participação das famílias no projeto, os dados obtidos mostram que a 

maioria delas (73,8%) participou ativamente, 19,7% participaram parcialmente e 

apenas 6,6% não participaram (Figura 8). 

 

 
 
Figura 8 
Distribuição da amostra segundo a participação da família ativamente no projeto. 

até 3 salários 
mínimos

82,5%

acima de 3 
salários mínimos

17,5%

em parte
19,7%

Não
6,6%

Sim
73,8%
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Quanto a ser ou não um aluno com alguma deficiência, encontraram-se na amostra 

trabalhada 16 alunos (5%) com essa característica e constatou-se ser transtorno de 

déficit de atenção com hiperatividade (TDH) e deficiência intelectual.   

 

Conforme se extraiu dos dados obtidos, 100% da amostra afirmaram que não existe 

um método padrão de avaliação das habilidades implementadas no projeto. Por 

outro lado, existe uma sequência didática de atividades para trabalharem-se as 

habilidades motora, cognitiva e socioafetiva previstas no método pedagógico.  

 

A existência de um programa de capacitação foi declarado existir, em partes, por 

70% dos instrutores entrevistados (Figura 9).  

 

 

 
Figura 9 
Distribuição da amostra segundo programa de capacitação sistemático implantado, voltado para a 
intervenção dos instrutores no desenvolvimento das habilidades motora, cognitiva socioafetiva. 

 

4.1.2 Análise de consistência da escala utilizada 

 

A análise da fidedignidade da escala do questionário para cada uma das dimensões 

que, em conjunto, representam o desenvolvimento das habilidades motora, cognitiva 

e socioafetiva usado nesta dissertação, foi realizada por meio do coeficiente Alfa de 

em parte
68,8%

Não
31,3%
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Cronbach (α), largamente utilizado pela academia (Hair, Anderson, Tatham & Black, 

2005). 

 

A Tabela 9 mostra a síntese do teste realizado com os dados referentes à amostra 

utilizada. Os valores encontrados mostram que o instrumento de medida utilizado 

(questionário) é confiável, uma vez que o valor mínimo sugerido para o α é de 0,60 

(Hair et al., 2009). Análise ainda mais detalhada mostra que apenas um dos 

indicadores - o aluno tem habilidades com movimentos finos como bordado, pintura 

e caligrafia - poderia ser questionável na composição da dimensão habilidades 

motoras. Entretanto, sua exclusão não melhoraria de modo significativo a 

consistência da escala, pois elevaria o coeficiente Alfa de Cronbach de 0,939 para 

0,944. Desse modo, optou-se por mantê-lo, diante da inexistência de uma razão 

teórica sólida para suprimi-lo como indicador da dimensão da qual é integrante. 

 

Desse modo, o segundo objetivo – examinar a confiabilidade da escala do 

questionário utilizado na pesquisa quantitativa – foi alcançado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Tabela 9 

Dimensões da pesquisa para os discentes (instrutores)  

Dimen- 
sões 

 
Variáveis 

 

Alfa de 
Cronbach 

 

Alfa de 
Cronbach se 
item deletado 

M
o
to

ra
 

O aluno combina padrões de movimentos de duas ou mais partes do corpo 
(correr e saltar – quicar e arremessar – virar e girar) 

,939 

,927 
 

Tem habilidades com movimentos finos como bordado, pintura e caligrafia. ,944* 

Realiza movimentos discretos (saltar, arremessar, chutar e rebater) ,928 

Realiza movimentos seriais (pular corda, fazer dribles com a bola na mão ou 
no pé - basquete e futebol) 

,928 

Realiza movimentos contínuos (correr, nadar, pedalar) ,929 

Desempenha tarefa em ambiente estável e previsível (como escrever, digitar, 
jogar um jogo, plantar bananeira, arremessar em um alvo) 

,934 

Desempenha tarefas em ambientes em constante mudança, em especial em 
duplas ou grupos, onde a criança nunca usa o mesmo padrão de movimento 
(pique-esconde, queimada) 

,938 

Desempenha tarefas que exigem manter uma orientação corporal estável 
(sentar e levantar, equilibra-se sobre uma barra estreita) 

,931 

Desempenha movimentos que exigem transportar o corpo de um ponto para 
o outro como (correr, saltar em altura, andar, pular um obstáculo) 

,931 

C
o
g
n
it
iv

a
 

O aluno trabalha com símbolos, ideias, imagens e representações que 
permitam organizar a realidade (representação mental de objeto não 
presente) 

0,94 

,934 
 
 

Utiliza a memória para planejar o que vai fazer ,931 

Compara um objeto ou um elemento com outro (faz distinção correta da 
utilização dos objetos de seu cotidiano) 

,936 

Toma decisões a partir de uma informação nova ,933 

Desenvolve uma comunicação utilizando vocabulário condizente com sua 
faixa etária 

,934 

Agrupa objetos da mesma categoria, definindo conceitos ,938 

Expressa pensamentos por meio da linguagem com clareza ,933 

Tem facilidade para chegar a conclusões lógicas a partir de premissas dadas 
pelo instrutor 

,929 

Envolve-se nas discussões do objeto de estudo ,935 

Expressa por meio da escrita (grafismo, rabiscos, desenhos ou letras) seus 
pensamentos, condizentes com seu nível de alfabetização. 

,937 

s
o
c
io

a
fe

ti
v
a
 

O aluno desenvolve relações sociais/afetivas com facilidade 

0,927 

,926 

Comunica-se bem por meio de ideias, pensamentos, sentimentos e vontades de 
forma precisa 

,926 

 

Participa de brincadeiras com os colegas ,924 

Segue regras nas brincadeiras coletivas 917 

Participa cooperativamente de projetos coletivos 917 

Estabelece princípios éticos nas suas atitudes 921 

Participa da organização do espaço físico 918 

Respeita as regras estabelecidas no ambiente e no espaço 918 

Sabe ouvir 918 

Pede auxílio quando necessário 926 

Desenvolve projetos pessoais 925 

Organiza seu tempo e espaço 921 

* Optou-se por não retirar o item.   
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4.1.3 Análise da importância das dimensões do modelo e dos respectivos 

indicadores  

 

Nesse caso, utilizou-se o teste não paramétrico de Friedman, que permite a 

comparação de dados amostrais relacionados e obtidos mediante uma atribuição de 

postos, como ocorre na escala Likert utilizada nesta pesquisa (Spector, 1992). Na 

aplicação desse tipo de teste, o mesmo respondente fornece mais de uma 

informação que, no presente caso, refere-se aos escores atribuídos a cada 

indicador.  

 

Inicialmente, por meio do teste de Friedman, verificou-se se havia diferença 

significativa entre as dimensões referentes ao desenvolvimento das habilidades 

motora, cognitiva e socioafetiva e também se essa diferença existia entre os 

indicadores ao considerar cada dimensão individualmente. Quando a hipótese 

básica – não há diferença significativa entre as dimensões ou entre os indicadores 

de uma mesma dimensão – foi rejeitada, procedeu-se, ainda, ao teste de 

comparações múltiplas para identificar as diferenças entre pares de dimensões ou 

de indicadores.  

 

As Tabelas 10 a 13 mostram os resultados fornecidos pelo pacote estatístico 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Comparando-se a probabilidade de 

significância calculada (p-valor) com um nível de significância de 5%, ou até mesmo 

de 1%, foram obtidas as seguintes conclusões: 

 

a) As dimensões que impactaram mais o desenvolvimento das habilidades foram 

a motora e a cognitiva (Tabela 10); 

b) A dimensão habilidade motora foi mais impactada pelos indicadores -  

movimentos contínuos movimentos de transportar o corpo de um ponto para o 

outro e movimentos discretos (Tabela 11); 

c) A dimensão habilidade cognitiva foi mais impactada pelo indicador - o aluno 

agrupa objetos da mesma categoria definindo conceitos (Tabela 12); 

d) A dimensão habilidade socioafetiva foi mais impactada pelo indicador - o 

aluno pede auxilio quando necessário (Tabela 13).  
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A análise precedente atendeu ao terceiro e quarto objetivos específicos de identificar 

qual a dimensão mais importante para o modelo de análise utilizado, bem como 

explicitar os indicadores mais relevantes para cada uma das dimensões. 

 

Tabela 10 

Comparativo entre as dimensões do modelo  

Dimensões 
 

Medidas Descritivas p-valor 
 

Conclusão 
 Média DP P25 Mediana P75 

Motora 4,52 0,58 4,11 4,78 5,00 

p<0,001** Mot=Cogn>Socio 
Afeti 

Cognitiva 4,46 0,63 4,10 4,70 5,00 

Socioafetiva 4,41 0,61 4,08 4,58 4,92 

Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 
 – Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
  – Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 

significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%). 
 – DP: desvio-padrão. 
  – P: percentil.. 

    Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
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Tabela 11 

Comparativo entre os indicadores da dimensão habilidade motora  

Indicadores  
 

Medidas Descritivas p-
valor 

 
Conclusão 

 Média DP P25 Mediana P75 

1) O aluno realiza movimentos 
contínuos (correr, nadar, pedalar) 

4,61 
 

,64 
 

4,00 
 

5,00 
 

5,00 
 

P
<

0
,0

0
1
**

 

1
=

2
=

3
>

4
=

5
=

6
=

7
>

8
=

9
 

2) Desempenha movimentos que 
exigem transportar o corpo de um 
ponto para outro como (correr, saltar 
em altura, andar, pular um obstáculo) 

4,57 
 
 

,64 
 
 

4,00 
 
 

5,00 
 
 

5,00 
 
 

3) Realiza movimentos discretos 
(saltar, arremessar, chutar e rebater) 

4,56 ,69 4,00 5,00 5,00 

4) Desempenha tarefas que exigem 
manter estável orientação corporal 
(sentar e levantar, equilibra-se sobre 
uma barra estreita) 

4,53 
 
 

,65 
 
 

4,00 
 
 

5,00 
 
 

5,00 
 
 

5) Combina padrões de movimentos 
de duas ou mais partes do corpo 
(correr e saltar – quicar e arremessar 
– virar e girar) 

4,52 
 
 

,71 
 
 

4,00 
 
 

5,00 
 
 

5,00 
 
 

6) Desempenha tarefa em ambiente 
estável e previsível (como escrever, 
digitar, jogar um jogo, plantar 
bananeira, arremessar em um alvo) 

4,52 
 
 

,69 
 
 

4,00 
 
 

5,00 
 
 

5,00 
 
 

7) Desempenha tarefas em ambientes 
em constante mudança, em especial 
em duplas ou grupos, e a criança 
nunca usa o mesmo padrão de 
movimento (pique-esconde, 
queimada) 

4,51 
 
 
 
 

,72 
 
 
 
 

4,00 
 
 
 
 

5,00 
 
 
 
 

5,00 
 
 
 
 

8) Realiza movimentos seriais (pular 
corda, fazer dribles com a bola na 
mão ou no pé - basquete e futebol) 

4,44 
 

,75 
 

4,00 
 

5,00 
 

5,00 
 

9) Tem habilidades com movimento 
finos como bordado, pintura e 
caligrafia. 

4,44 
 

,81 
 

4,00 
 

5,00 
 

5,00 
 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
    Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 

    – Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
    – Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 

significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%). 
    – DP: desvio-padrão 
    – P: percentil. 
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Tabela 12 

Comparativo entre os indicadores da dimensão habilidade cognitivo 

Indicadores 
 
 

Medidas Descritivas p-valor 
 
 

Conclusão 
 
 Média DP P25 Mediana P75 

1) O aluno agrupa objetos da 
mesma categoria definindo 
conceitos 

4,66 
 
 

0,57 
 
 

4,00 
 
 

5,00 
 
 

5,00 
 
 

P<0,001** 

1
>

2
=

3
=

4
>

5
=

6
=

7
>

8
>

9
=

 1
0
 

2) Compara um objeto ou um 
elemento com outro (faz distinção 
correta da utilização dos objetos 
de seu cotidiano) 

4,58 
 
 

0,63 
 
 

4,00 
 
 

5,00 
 
 

5,00 
 
 

3) Desenvolve uma comunicação 
utilizando vocabulário condizente 
com sua faixa etária 

4,54 
 

0,79 
 

4,00 
 

5,00 
 

5,00 
 

4) Expressa por meio da escrita 
(grafismo, rabiscos, desenhos ou 
letras) seus pensamentos, 
condizentes com seu nível de 
alfabetização. 

4,51 
 
 
 

0,82 
 
 
 

4,00 
 
 
 

5,00 
 
 
 

5,00 
 
 
 

5) Expressa pensamentos por 
meio da linguagem com clareza 

4,47 0,83 4,00 5,00 5,00 

6) Trabalha com símbolos, ideias, 
imagens e representações que 
permitam organizar a realidade 
(representação mental de objeto 
não presente) 

4,44 
 
 
 

0,74 
 
 
 

4,00 
 
 
 

5,00 
 
 
 

5,00 
 
 
 

7) Utiliza a memória para planejar 
o que vai fazer 

4,42 0,78 4,00 5,00 5,00 

8) Toma decisões a partir de uma 
informação nova 

4,37 0,81 4,00 5,00 5,00 

9) Tem facilidade para chegar a 
conclusões lógicas a partir de 
premissas dadas pelo instrutor 

4,32 
 

0,89 
 

4,00 
 

5,00 
 

5,00 
 

10) Envolve-se nas discussões do 
objeto de estudo 

4,31 0,84 4,00 5,00 5,00 

    Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 

 – Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
 – Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 

significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%). 
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Tabela 13 

Comparativo entre os indicadores da dimensão habilidade socioafetiva 

Indicadores 

Medidas Descritivas 

p-valor 
Conclu- 

são Média DP P25 Mediana P75 

1) O aluno pede auxilio quando necessário 4,61 0,67 4,00 5,00 5,00 

P<0,001**  

1
>

2
>

3
=

4
=

5
=

6
=

7
>

8
=

9
=

1
0
>

1
1
=

1
2
’  

2) Participa de brincadeiras com os colegas 4,55 0,70 4,00 5,00 5,00 

3) Segue regras nas brincadeiras coletivas 4,44 0,83 4,00 5,00 5,00 

4) Estabelece princípios éticos nas suas 
atitudes 

4,44 

 

0,90 

 

4,00 

 

5,00 

 

5,00 

 

5) Participa da organização do espaço 
físico 

4,44 

 

0,76 

 

4,00 

 

5,00 

 

5,00 

 

6) Comunica-se bem por meio de ideias, 
pensamentos, sentimentos e vontades de 
forma precisa 

4,41 

 

 

0,79 

 

 

4,00 

 

 

5,00 

 

 

5,00 

 

 

7) Participa cooperativamente de projetos 
coletivos 

4,40 

 

0,85 

 

4,00 

 

5,00 

 

5,00 

 

8) Respeita as regras estabelecidas no 
ambiente e no espaço 

4,37 

 

0,90 

 

4,00 

 

5,00 

 

5,00 

 

9) Sabe ouvir 4,37 0,88 4,00 5,00 5,00 

10) Desenvolve relações sociais/afetivas 
com facilidade 

4,36 

 

0,87 

 

4,00 

 

5,00 

 

5,00 

 

11) Desenvolve projetos pessoais 4,29 0,83 4,00 4,00 5,00 

12) Organiza seu tempo e espaço 4,27 0,86 4,00 4,00 5,00 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 

– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 

significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%). 

 
 

4.1.4 Análise comparativa dos impactos das diferentes características dos 

alunos sobre as dimensões do modelo  

 

Neste subitem, procedeu-se a um teste de diferença de medianas para permitir a 

comparação entre os resultados referentes às percepções apresentadas pelas 

diversas categorias de alunos. Nesse caso, compararam-se os desempenhos, 

considerando-se, inicialmente, cada uma das dimensões do modelo.  

 
Comparando-se os grupos de faixa etária em relação ao desenvolvimento das 

habilidades, conforme se observa na Tabela 14, constatou-se diferença significativa 

de escores nas três dimensões. O grupo de discentes com idade de seis a sete anos 

apresentou menor escore do que os demais nas três dimensões, pois o valor-p 

encontrado foi inferior a 5%. 
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Tabela 14 

Impacto da faixa etária do aluno  

Dimensões Faixa Etária 
Medidas Descritivas 

P-valor Conclusão 
1 Q Mediana 3 Q 

Motora 6 a 7 anos 3,89 4,33 4,89 

p<0,001** 10 a 11= 8 a 9 > 6 a 7 

 

8 a 9 anos 4,17 4,78 5,00 

 

de 10 a 11 anos 4,56 5,00 5,00 

Cognitiva 6 a 7 anos 3,90 4,30 4,80 

p<0,001** 10 a 11 > 8 a 9 > 6 a 7 

 

8 a 9 anos 4,20 4,60 5,00 

 

de 10 a 11 anos 4,50 4,90 5,00 

Socioafetiva 
 
 

6 a 7 anos 4,00 4,33 4,75 

0,021* 10 a 11 = 8 a 9 > 6 a 7 8 a 9 anos 4,08 4,67 4,92 

de 10 a 11 anos 4,17 4,67 5,00 

  Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
  Nota: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Kruskall-Wallis. 
            - Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 

   - Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível de 
confiança de 95%). 

 

Ao considerar o tempo do discente no projeto (Tabela 15), apurou-se que os 

instrutores concordaram menos com as afirmações propostas pelos indicadores das 

dimensões motora e cognitiva, quando se tratava de alunos iniciantes, pois o p-valor 

< 0,05. 

 

Tabela 15 

Impacto do tempo do aluno no projeto  

Dimensões  
Tempo no 

Projeto 

Medidas Descritivas 
P-valor Conclusão 

1 Q Mediana 3 Q 

Motora Iniciante 4,00 4,44 5,00 
0,004** 3 a 5 > 1 a 2 > iniciante 

 
de 1 a 2 anos 4,33 4,78 5,00 

 
de 3 a 5 anos 4,47 4,89 5,00 

Cognitiva Iniciante 4,00 4,40 5,00 
0,038* 3 a 5 = 1 a 2 > iniciante 

 
de 1 a 2 anos 4,20 4,70 5,00 

 
de 3 a 5 anos 4,40 4,90 5,00 

Socioafetiva Iniciante 4,08 4,58 4,83 

0,566 iguais 
 

de 1 a 2 anos 4,08 4,58 4,92 

  de 3 a 5 anos 4,17 4,58 5,00 

  Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
  Nota: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Kruskall-Wallis. 
            - Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 

 - Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível de 
confiança de 95%). 
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A influência da renda familiar no desenvolvimento de cada dimensão não foi 

estatisticamente significativa (Tabela 16), uma vez que a probabilidade de 

significância foi 5% superior em todos os três casos. 

 

Tabela 16 

Impacto da renda familiar do aluno 

Dimensões Renda Familiar 
Medidas Descritivas 

P-valor Conclusão 
1 Q Mediana 3 Q 

Motora até 3 salários mínimos 4,11 4,78 5,00 
0,964 iguais 

 

acima de 3 salários mínimos 4,11 4,61 5,00 

Cognitiva até 3 salários mínimos 4,10 4,60 5,00 
0,055 iguais 

 

acima de 3 salários mínimos 4,03 4,90 5,00 

Socioafetiva até 3 salários mínimos 4,08 4,58 4,92 
0,158 iguais 

  acima de 3 salários mínimos 4,10 4,79 5,00 

  Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
  Nota: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Mann-Whitney. 
            - Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 

   - Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível de 
confiança de 95%). 

 

Analogamente, não há diferença significativa no desempenho dos alunos entre ter 

em partes ou não ter um programa de capacitação sistemático na unidade, na 

avaliação dos instrutores.   

 

Tabela 17 

Impacto de um programa de capacitação sistemático  

Construtos 
(dimensões) 

Programa de 
Capacitação 

Medidas Descritivas 
P-valor Conclusão 

1 Q Mediana 3 Q 

Motora Em partes 4,11 4,78 5,00 
0,492 iguais 

 

Não 4,11 4,67 5,00 

Cognitiva Em partes 4,20 4,70 5,00 
0,179 iguais 

 

Não 4,00 4,60 5,00 

Socioafetiva Em partes 4,17 4,58 4,92 
0,878 iguais 

  Não 4,08 4,67 4,92 

  Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
  Nota: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Mann-Whitney. 
            - Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 

   - Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível de 
confiança de 95%). 

 

A análise precedente atendeu ao quinto objetivo específico de analisar a influência 

das diversas características dos alunos sobre as dimensões do modelo.  
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Finalmente, foram encontrados impactos diferenciados sobre as habilidades ao se 

examinar as diferentes unidades de ensino.  

 

No que concerne à habilidade motora, não se observaram diferenças 

estatisticamente significativas entre as diversas unidades de ensino (Tabela 18).  

 

Quanto à habilidade cognitiva, destacou-se o desempenho de Pouso Alegre, 

ocorrendo o inverso com a unidade de Lavras (Tabela 18). 

 

A habilidade socioafetiva ganhou destaca em Patos de Minas e Pouso Alegre  

(Tabela 18). 

 

Tabela 18 

Comparativo de impacto entre as unidades de ensino  

Dimensões 
Unidade de 

ensino 

Medidas Descritivas 
P-valor Conclusão 

1 Q Mediana 3 Q 

Motora Floresta 4,11 4,78 5,00 

0,320 iguais 
 

Juiz de Fora 4,11 4,89 5,00 

 

Lavras 4,11 4,50 4,89 

 

Patos de Minas 4,11 4,89 5,00 

 

Poços de Caldas 4,03 4,61 5,00 

 

Pouso Alegre 4,44 4,89 5,00 

Cognitiva Floresta 4,20 4,70 5,00 

p<0,001** 
Pouso Alegre>Floresta=JF= 
Patos Minas =Poços>Lavras 

 

Juiz de Fora 4,20 4,70 5,00 

 

Lavras 4,00 4,30 4,65 

 

Patos de Minas 4,00 4,70 5,00 

 

Poços de Caldas 3,85 4,55 4,90 

 

Pouso Alegre 4,53 4,95 5,00 

Socioafetiva Floresta 4,17 4,54 4,81 

0,001** 
Patos = Pouso 

Alegre>JF=Floresta>Poços= 
Lavras 

 

Juiz de Fora 4,25 4,58 4,92 

 

Lavras 3,77 4,17 4,77 

 

Patos de Minas 4,60 4,83 5,00 

 

Poços de Caldas 3,92 4,25 4,75 

  Pouso Alegre 4,17 4,83 5,00 

  Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
  Nota: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Kruskall-Wallis. 
            - Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 

   - Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível de 
confiança de 95%). 
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O sexto objetivo específico foi, assim, alcançado. De fato, escrutinou-se 

comparativamente o impacto das diferentes unidades de ensino frequentadas sobre 

o desenvolvimento das habilidades dos alunos, na percepção dos instrutores.  

 

4.2 Tratamento e análise dos dados qualitativos  

 

A partir da aplicação das entrevistas semiestruturadas, obtiveram-se as informações 

que foram trabalhadas por meio da análise de conteúdo que, segundo Bardin (1977), 

permite, mediante procedimentos objetivos, captar as mensagens contidas nas 

palavras dos entrevistados. O objetivo da análise do conteúdo é o aspecto individual 

e atual da linguagem, ou seja, a palavra. A análise do conteúdo tenta compreender o 

entrevistado no momento da entrevista, em determinado ambiente, em dado 

momento. Ainda segundo o autor, a sistematização utilizada nas análises de 

conteúdo enseja induzir um conhecimento relativo à conjuntura em que ocorreram 

as mensagens implícitas na fala dos respondentes. 

 

Inicialmente, procedeu-se à identificação do perfil dos instrutores entrevistados, 

contendo dados da formação acadêmica, tempo de atuação no projeto e a unidade 

de ensino em que atua. Esses dados mostram-se relevantes à medida que permitem 

a correlação das variáveis apresentadas.  

 

Após as transcrições das entrevistas, que consistiram na preparação e codificação 

do material, iniciou-se a segunda fase, de exploração do material, conforme 

recomenda Bardin (1977). Nessa fase foram analisadas e tabuladas 128 respostas 

advindas de 16 entrevistados, contemplando, cada uma, oito questões.   

Posteriormente, as “unidades de registro”, extraídas das respostas, foram 

examinadas à luz dos conceitos norteadores (Tabela 17) extraídos da teoria 

estudada e classificados conforme os pressupostos de categorização (Tabela 18).   

 

O Apêndice D sintetiza o resultado da categorização de todas as respostas 

levantadas nas entrevistas, de acordo com o tempo de empresa, o cargo e a 

quantidade de áreas em que os entrevistados atuaram e/ou atuam.  
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Finalmente, após concluída a etapa de categorização das “unidades de registro”, 

iniciou-se a terceira fase, com o tratamento dos dados das entrevistas, que estão 

apresentados nas subseções seguintes. 

 

4.2.1 Perfil da amostra dos entrevistados 

 

Foram realizadas 16 entrevistas, compostas de instrutores de educação que atuam 

no projeto de educação complementar, objeto de estudo desta pesquisa. 

 

Em relação ao tempo de atuação no projeto, 82% dos entrevistados situaram-se no 

período de quatro a seis anos. Os demais se distribuíram (6%) em 1,2 e três anos de 

atuação.   

 

A amostra apresentou mais entrevistados atuando na unidade de Juiz de Fora (31%) 

e na unidade de Poços de Caldas (19%). Os demais foram distribuídos igualmente 

(13%) nas demais unidades.    

 

A grande maioria dos entrevistados (75%) tem formação em Pedagogia e 94% 

possuem uma ou mais especializações.   
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Tabela 19 

Distribuição da população segundo as variáveis de perfil  

Variáveis de perfil  n % 

Cargo Instrutor de Educação 16 100% 

Tempo no projeto 

1 1 6% 

2 1 6% 

3 1 6% 

4 6 38% 

5 4 25% 

6 3 19% 

Unidade em que 
atua  

Floresta 2 13% 

Juiz de Fora 5 31% 

Lavras 2 13% 

Patos de Minas 2 13% 

Poços de Caldas 3 19% 

Pouso Alegre 2 13% 

Formação 

Letras 1 6% 

Pedagogia 12 75% 

Pedagogia e Magistério 1 6% 

Pedagogia e Educação Física 2 13% 

Nº de graduações 
1 12 75% 

2 4 25% 

  
Nº de 

especializações  

0 1 6% 

1 8 50% 

Acima de 2 7 44% 

Total   16 100% 

Fonte: dados da entrevista.  

 

4.2.2 Análise geral das dimensões por meio dos pressupostos de 

categorização  

  

As respostas extraídas das entrevistas foram comparadas com os conceitos 

norteadores (Tabela 7) e classificadas de acordo com os pressupostos de 

categorização (Tabela 8).  

 

Assim, se a resposta estivesse de acordo com o conceito norteador, ela recebia a 

classificação P1, significando estar mais próxima das características esperadas do 

desenvolvimento de habilidades motora, cognitiva ou socioafetiva. Analogamente, 

P2 correspondeu parcialmente ao conceito norteador, P3 não correspondeu às 

características identificadas no conceito norteador e P4 correspondeu a uma 

característica anômala, ou seja, não contemplada pelo roteiro de entrevista.  
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Com base nessa categorização, foram analisados os resultados obtidos nas 16 

entrevistas realizadas (128 respostas) e apresentados, de forma consolidada, para 

as três dimensões, na Figura 11.  

 

 

Figura 11 
Pressupostos de categorização das três dimensões.  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

O modelo conceitual proposto derivou da análise dos pressupostos do 

desenvolvimento integral do aluno e foram classificados em três dimensões, sendo: 

desenvolvimento das habilidades motora, cognitiva e socioafetiva. As percepções 

captadas nas entrevistas, para as três dimensões, evidenciaram que a maioria 

(81%) teve percepção alinhada ao conceito norteador P1, sendo uma confirmação 

direta da percepção esperada para as características do desenvolvimento integral do 

aluno. Em contrapartida, 18% das questões foram categorizadas como P2, pois 

corresponderam parcialmente às características do conceito norteador. Apenas 1% 

das respostas obtidas foi de encontro ao esperado pelo conceito norteador e, 

portanto, foi classificado como P3.  

 

Esse resultado permite concluir que, com base na análise dos dados qualitativos 

extraídos das entrevistas, as características do conceito norteador, acerca do 

desenvolvimento integral do aluno, corresponderam às características identificadas 

104; 
81%

23; 
18%

1; 
1%

P1 - Corresponde P2 - Corresponde parcial

P3 - Não corresponde
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nos alunos do projeto de educação complementar pesquisado, por meio do modelo 

de análise aplicado.  

 

4.2.2.1 Percepção sobre a dimensão desenvolvimento das habilidades motoras  

 

Para essa dimensão da análise, as respostas fornecidas acompanharam o que era 

esperado pelo conceito norteador, uma vez que 91% delas foram classificados como 

P1 (Figura 12). Esse resultado sinaliza que, na percepção dos entrevistados, os 

alunos do projeto desenvolveram habilidades motoras.  

 
 

 

 
Figura 12 
Pressupostos de categorização: dimensão desenvolvimento das habilidades motoras.  
Fonte: dados das entrevistas.  

 

4.2.2.2 Percepção sobre a dimensão desenvolvimento das habilidades cognitivas  

 

Para a dimensão desenvolvimento das habilidades cognitivas, 73% das respostas 

foram classificadas com o pressuposto P1. Isso significa que a maioria dos 

entrevistados entende que o desenvolvimento da habilidade cognitiva ocorre com os 

alunos dentro do projeto de educação complementar pesquisado. Por outro lado, 

25% das respostas sugeriram que o desenvolvimento cognitivo dos alunos 

aconteceu parcialmente, dentro do projeto, principalmente no que diz respeito à 

29; 
91%

3; 9%
0; 0%

P1 - Corresponde P2 - Corresponde parcial
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comunicação, pois, de forma geral, houve dificuldade em apresentar uma boa 

comunicação com vocabulário condizente com sua faixa etária e tiveram suas 

respostas classificadas como P2. No entanto, somente 2% das respostas não 

reconheceram o desenvolvimento dessa habilidade, de forma geral, nos alunos do 

projeto, especificamente por não se manifestarem com facilidade para chegar a 

conclusões lógicas, a partir de premissas dadas pelo instrutor, sendo classificados 

como P3. E isso contraria o conceito norteador, segundo o qual se espera que a 

criança raciocine logicamente sobre eventos concretos, a partir de instruções dadas.  

 

A Figura 13 mostra a categorização das percepções dos entrevistados  

 

 

 
Figura 13 
Pressupostos de categorização: dimensão desenvolvimento das habilidades cognitivas.  
Fonte: dados das entrevistas. 

 

4.2.2.3 Percepção sobre a dimensão desenvolvimento das habilidades socioafetivas 

 

Conforme apresentado na Figura 14, para a dimensão desenvolvimento das 

habilidades socioafetiva 81% das respostas indicam que os alunos demonstraram 

desenvolvimento nessa habilidade, no projeto, sendo classificados como P1. O 

percentual de 19% sinalizou que os alunos desenvolveram essas habilidades 

35; 
73%

12; 
25%

1; 2%

P1 - Corresponde P2 - Corresponde parcial
P3 - Não corresponde
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parcialmente, especialmente no que se trata de seguir regras nas brincadeiras 

coletivas e estabelecer princípios éticos nas suas atitudes.  

 

 

 
Figura 14 
Pressupostos de categorização: dimensão desenvolvimento das habilidades socioafetivas. 
Fonte: dados das entrevistas  

 

4.2.3 Síntese das percepções captadas pelo roteiro de entrevista em cada 

dimensão do modelo e em seus respectivos indicadores  

  

A Tabela 20 fornece uma visão abrangente da importância atribuída a cada indicador 

para a dimensão de análise a que ele pertence. Os resultados são provenientes do 

Apêndice D. Em seguida, examinam-se as respostas dadas a cada pergunta do 

roteiro de entrevista.  

  

 

 

 

 

 

 

39; 
81%

9; 19%

P1 - Corresponde P2 - Corresponde parcial
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Tabela 20 

Categorização da percepção dos entrevistados para as dimensões de análise  

 
 

4.2.3.1 Habilidade motora  

 

Quando perguntados se, de forma geral, pode-se afirmar que os alunos participantes 

do projeto apresentaram habilidades motoras que exigiram manter a orientação 

corporal, como equilibrar-se em uma barra, sentar-se e levantar-se, 81,3% dos 

respondentes atestaram que os alunos têm essa habilidade desenvolvida e foram 

classificados em P1. Isso porque deram resposta coerente com o conceito 

norteador, que refere que “sim” ou “de forma geral, sim”, pois são habilidades 

inerentes às habilidades dos alunos da faixa etária estudada. Pode-se evidenciar por 

meio das falas:  
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Sim - concordo plenamente - observo na iniciação esportiva, trabalham 
psicomotricidade, lateralidade, puxado para o lúdico. Observo o crescimento e 
desenvolvimento (Entr.13).  

 
Sim - todos os dias após o lanche fazemos brincadeiras direcionadas - 
fazemos iniciação esportiva, brincadeiras aquáticas - conseguimos avaliar 
vários aspectos em observação. As salas são multisseriadas, cada sala 
desenvolve de uma forma e o planejamento também é de acordo com a sala 
e com a criança (Entr.12).  
 
Sim - nas oficinas esportivas conseguimos verificar essas habilidades - um ou 
outro tem uma certa dificuldade - aceitável, temos um criança que tem 
dificuldade, mas já evoluiu muito com as atividades da oficina (Entr.4).  

 

Em relação aos 18,7% que responderam que o desenvolvimento dessa habilidade 

acontece em parte, houve relato relacionando o desenvolvimento com o tempo no 

projeto, bem com a faixa etária. Isso se confirma por meio da transcrição das 

entrevistas:  

 

Acho que sim - as que estão com a gente há mais tempo têm essas 
habilidades mais desenvolvidas do que aquelas que estão há menos tempo. 
Cada criança precisa desenvolver algumas habilidades e tem crianças que 
têm que desenvolver essas habilidades motoras e tentamos trabalhar essas 
habilidades como concentração no corpo, no recreio e oficinas esportivas 
(Entr.3).  
 
Tem crianças que dominam, outras mais novas têm uma certa dificuldade - 
mas fazem - acabam fazendo - nosso planejamento é com eixos - a gente 
desenvolve essas habilidades na oficina de esporte, dança, socialização 
(Entr.6).  

 

Quando perguntados se, de forma geral, os alunos participantes do projeto 

apresentaram habilidades de locomoção como correr, saltar, pular obstáculos e 

como eles avaliam essa habilidade, pôde-se perceber, pela categorização, que 

houve unanimidade na percepção, pois 100% dos respondentes concordaram com o 

enunciado no conceito norteador, que cita “sim” ou “de forma geral, sim”. São 

habilidades inerentes às habilidades dos alunos da faixa etária analisada e que 

podem ser avaliadas por meio das tarefas que exijam movimento com o corpo. A 

afirmação encontra-se nas falas a seguir:  
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Sim - nas oficinas esportivas e socialização, recreio, corda, elástico, boliche, 
são bem orientados, conseguimos ver as habilidades e dificuldades e 
trabalhamos (Entr.4).  
Sim - observamos no recreio, pega-pega, salto ao colchão e durante as 
oficinas de corpo e movimento - a maioria, temos uns casos específicos que 
temos que acompanhar de perto. Por exemplo, temos um aluno autista e 
ontem ele conseguiu pela primeira vez pular corda (Entr.15).  
 
Sim - até demais. Observamos quando eles estão brincando de pique, no 
recreio, algum jogo que eles têm que bolar estratégias (Entr.3). 
 

4.2.3.2 Habilidade cognitiva 

 

Quando indagados se, de forma geral, os alunos do projeto expressaram, por meio 

da escrita (desenhos, grafismo ou letras), seus pensamentos utilizando códigos 

formais, 100% dos respondentes percebem que essa habilidade foi desenvolvida no 

projeto. Assim, foram classificados como P1, uma vez que os respondentes foram 

aderentes ao conceito norteador.   

 

Sim - cada qual na sua faixa etária. As crianças que ainda não conseguem 
escrever se expressam por meio de ilustração.  Quando é alfabetizada faz por 
meio de escrita. Vê diferença de desenvolvimento cognitivo e social nas 
crianças que têm mais tempo de projeto, as crianças que têm continuidade no 
projeto mostram diferença de forma de convívio, de sociabilidade e também 
de desenvolvimento cognitivo (Entr.1).  

  
Sim - a turma é de seis a 12 anos - conseguimos perceber as diferenças 
exatamente do tempo daqueles que escrevem e daqueles que desenham. 
Tem uma criança que tem deficiência intelectual que fez o recorte de um rosto 
dentro da barriga da mãe e desenhou vários rostos, porque ela disse que a 
mãe diz que ele vale por muitos. Ele conseguiu se expressar de forma natural. 
Cada um se expressa de um jeito (Entr.4).  
 
Sim - trabalhamos bastante com registro, experiências, pesquisa no 
computador. Parceria com as escolas que trabalhamos a questão da escrita 
principalmente com a alfabetização. Temos parceria com a Secretaria de 
Educação. Trabalhamos após algumas atividades, para iniciar uma discussão, 
o que vocês sabem, junto com as oficinas, o oral, o registro (Entr.8).  

 

Inquiridos a respeito de os alunos do projeto, de forma geral, apresentarem boa 

comunicação utilizando vocabulário condizente com sua faixa etária e em que 

momentos puderam perceber essa competência, 62,5% concordaram com a 

afirmativa. Foram, então, categorizados como P1, pois, de acordo com o conceito 
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norteador, a linguagem é o sistema simbólico básico de todos os grupos humanos. 

Espera-se que os alunos tenham capacidade de posicionar-se. A afirmação está 

registrada nas falas a seguir:  

 

Sim - em sua maioria sim. Comunicação conforme sua faixa etária. 
Observamos essa competência nas oficinas temáticas, nas rodas de 
conversa, momento em que eles expressam como foi a atividade, qual o 
sentimento. Em sua maioria - as questões sociais e de contexto familiar 
interferem no desenvolvimento de cada aluno (Entr.1).  
 
Sim - de maneira geral sim - quase que diariamente a gente faz roda de 
conversa, para saber o que está acontecendo com eles e a gente guia as 
oficinas. Tem criança que fala bastante, outras não gostam de falar, a gente 
consegue diagnosticar e estimular ela a se abrir. As crianças conversam muito 
com a gente, durante as oficinas elas trazem temas, conseguimos avaliar 
quais os interesses (Entr.15).  

 
Sim - com algumas exceções, mas são crianças que têm um laudo, mas já 
estão sendo direcionados. A gente tenta conversar com a família. Mas de 
forma geral a comunicação é muito boa. Rodas de conversa, onde eles 
podem falar livremente, podem expressar, fazer perguntas e nós estamos 
sempre disponíveis para responder, estimulamos a reconstruir a frase, para 
fazer perguntas. (Entr.16).  
 

Em relação aos 37,5% que responderam que as características dos alunos 

corresponderam parcialmente ao conceito norteador, eles foram classificados como 

P2, em consonância às respostas fornecidas:  

 

Alguns sim, alguns têm dificuldade de expressar, ficam com vergonha, 
principalmente a criança pequena. Mas, no geral, se comunicam muito bem. 
Têm crianças que chegam tímidas e convivem com outras crianças maiores e 
se desenvolvem (Entr.6).  
 
Sim - eles chegam geralmente com a oralidade não formada. Ao longo do ano 
vamos desenvolvendo isto neles - principalmente os menores, oralidade não 
formada, ainda não sistematizada - nos cantinhos buscamos desenvolver em 
cada um uma competência - através dos jogos que desenvolvem múltiplas 
atividades (Entr.14). 
. 
Alguns - a grande maioria da tarde tem mais essa competência do que os 
alunos da manhã. Os alunos da manhã são menores - têm dificuldade em 
expressar corretamente, com muitas gírias - muitos são dependentes de jogos 
eletrônicos e não precisam escrever. Fazemos algumas atividades como 
fantoche, teatro, eles conseguem se soltar mais (Entr.8).  
 



97 
 

Ao perguntar se, de forma geral, os alunos do projeto mostraram facilidades para 

chegar a conclusões lógicas a partir de premissas dadas pelo instrutor e em que 

momentos isso pôde ser identificado, 56,3% das respostas foram categorizadas 

como P1. Segundo o conceito norteador, espera-se que a criança raciocine 

logicamente sobre eventos concretos, a partir de instruções dadas. A afirmação pode 

ser verificada nas respostas seguintes:  

 

Sim, conseguem trabalhar com novas ideias, trazem sugestões, temos muito 
essa liberdade. Alguns mais novos têm dificuldade por causa da maturidade 
da idade. A partir do que propormos conseguem entender e raciocinar. As 
crianças que entraram sem saber nada desenvolvem autonomia, a escola 
regular não tem tempo. As oficinas ajudam estimular, aprender a ter rotina, 
capricho, atividade diferenciada (Entr. 8).  

 
Sim - principalmente nas crianças menores - as turmas são multisseriadas - e 
vemos mais facilidades nos menores, a forma de chegarem as respostas são 
mais rápidas. Os maiores têm a dúvida, acerto e erro, medo de opinar. Os 
menores não pensam muito, eles opinam (Entr.10).  

 
Sim - 90% conseguem chegar com raciocínio bacana, alguns têm mais 
dificuldade que temos que dar mais algumas premissas para que eles 
cheguem em conclusão. Mas a maioria sim. Geralmente os menores não 
conseguem entender (Entr.12).  

 

Os 37,5% que responderam que as características dos alunos corresponderam 

parcialmente ao conceito norteador foram classificados como P2, segundo as 

respostas:  

 

Alguns sim - outros tem mais dificuldade - vai muito da faixa etária e aqueles 
que estão com a gente há mais tempo têm mais facilidade do que os menores 
e aqueles que estão chegando agora. São turmas multisseriadas. As crianças 
convivem com as crianças maiores e conseguem desenvolver. Propormos 
atividades que procuram estimular esse raciocínio (Entr.3).  
 
Às vezes sim, às vezes não - às vezes você explica e tem que retornar a 
explicação. Porque sempre tem um disperso, que está conversando com o 
amigo. De modo geral conseguem assimilar (Entr.7).  
 
Alguns - algumas crianças menores têm que explicar mais, acho que é por 
causa da idade e da maturidade. Os maiores têm mais facilidade (Entr.4).   
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4.2.3.3 Habilidade socioafetiva 

 

A questão sobre se, de forma geral, os alunos do projeto desenvolvem relações 

afetivas /sociais com facilidade e que movimentos identificam essa construção na 

relação entre eles categorizou 87,5% como P1. Isso se justifica, pois concordam 

com o conceito norteador, que estabelece que se espera que a aprendizagem se 

efetive na convivência, na troca, na relação entre as pessoas. Vejam-se as 

respostas:  

 

Sim - são muito afetivos - poucas crianças demonstram dificuldade de 
relacionamento. Mas no projeto eles conseguem desenvolver fácil. Sempre 
temos a comunicação, os combinados, o respeito ao colega. No recreio, nas 
gincanas coletivas, podemos observar respeito e entrosamento entre eles 
(Entr.1).   
 
Tenho me surpreendido com a minha turma. Tenho percebido o quanto eles 
são emotivos e o quanto precisam colocar para fora. É uma turma agitada, 
mas extremamente carinhosa, acolhe os deficientes, os que têm problemas, 
não ignoram nada, temos o painel das emoções e eles colocam e explicam o 
porquê e os colegas são solidários. Aqui no projeto temos tempo de trabalhar 
essas questões emocionais com eles, é muito bem trabalhado (Entr.4).  
 
As crianças são muito carinhosas, o afetivo é bem bacana, quando têm atrito 
a gente resolve - tem que ser estimulado desde o início com trabalho em 
grupo, interação, troca de carinho, vão criando respeito com as diferenças dos 
outros (Entr.7). 
 

Quanto aos 12,5% que responderam que as características corresponderam 

parcialmente ao conceito norteador, eles foram classificados como P2, conforme se 

percebe:  

 

Alguns sim - poucos a gente percebe que têm mais dificuldade - o tempo de 
projeto contribui para a melhora - estabelecer vínculos, devido ao meio vem 
com resistência e rótulos. Aos poucos vamos conseguindo tirar um pouco 
disto, uma relação mais saudável, mais amiga. Percebe na fala e na atitude. 
Tem crianças que entraram com agressividade, muito trabalho e de repente 
ele ajuda o outro colega, te dá um abraço sem pedir. Têm casos de crianças 
que são outras crianças que conseguem estabelecer vínculos que antes não 
conseguiam (Entr.3). 
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Sim - nem sempre com facilidade, têm alguns atritos entre eles, mas como 
alguns estão há muito tempo no projeto, eles conseguem ter facilidade, nas 
brincadeiras coletivas que fazemos, musicalização, teatro, acompanhamento 
escolar. Na sala de aula trabalham em grupos, rodas de conversa - 
conseguem construir relações sozinhos sem nosso direcionamento (Entr.12).  

 

Quando perguntados se, de forma geral, os alunos do projeto seguem regras nas 

brincadeiras coletivas, 68,8% concordaram com as características e foram 

categorizados como P1, pois, segundo o conceito norteador, espera-se que nessa 

faixa etária as crianças já utilizem regras para pensar e agir. A brincadeira 

desenvolve, ainda, a capacidade de lidar com regras. Essa afirmativa pode ser 

consultada nas respostas:  

 

Sim - existem contratos de convivência onde trabalhamos os limites, os 
combinados. Eles participam da construção dos combinados. Eles mesmos 
criam regras à medida que vão acontecendo alguns fatos (Entr.1).  
 
Sim - além de seguirem as regras eles criam as regras, quando vamos 
trabalhar jogos, novas atividades, a gente mostra os objetivos. Todos os jogos 
têm regras, além de seguir é proposto que eles criem regras e quando um 
não segue o outro cobra. Temos as regras de convivência. Um cobra do outro. 
Conseguem acompanhar as regras, não são todos mas 90% da turma 
(Entr.11).  
 
A maioria consegue seguir as regras, aqueles que não seguem, a gente vai 
trabalhando isso de alguma forma. De saber competir, saber seguir as regras. 
Tem uns que não sabem perder, mudam as regras para poder ganhar. Sim, 
conseguem avanços quando dificulta a regra, quando estão sozinhos mudam 
as regras com mais facilidade, tem mais conflitos, mas tentamos mediar, 
prever, guiando para outros caminhos (Entr.15).  

 

Aqueles que perceberam parcialmente as características identificadas no conceito 

norteador correspondem a 31,2%, de acordo com as respostas:  

 

Minha turma é muito agitada, tenho que falar o tempo todo sobre as regras, 
mas temos pouco espaço para correr, jogar bola. Por exemplo, temos que 
falar o tempo todo, falar baixo, respeitar o colega. Tem uns que têm 
dificuldade. Os que obedecem é maioria e eles acabam se conscientizando 
(Entr.4).  
 
É um desafio - a questão da regra é trabalhada todos os dias - na maioria das 
vezes seguem - mas têm aqueles que tentam desafiar as regras todo o 
momento, não aceitam as regras de forma geral, tanto na convivência na sala 
e em outros espaços - é um fator desafiador - dá para perceber quando a 
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criança entra, durante o projeto e quando ela deixa o projeto, tem uns que 
conseguem se adequar, entender e executar essas regras e têm aquelas que 
vão embora e a gente percebe que não avançou, infelizmente isto acontece.  
Quando nós estamos gerindo as brincadeiras eles respeitam mais as regras, 
quando é uma criança que propõe eles tentam burlar, porque eles não 
percebam como uma figura de autoridade que criou a regra, quando se 
define, é assim que vai funcionar, eles tendem a acatar melhor, não que não 
vai burlar, mas quando a gente coloca eles aceitam melhor (Entr.5).  

 
É um desafio - a gente propõe os combinados, fazemos jogos e avisos para 
falar quando alguma coisa sai fora do combinado. Geralmente quando tem 
interesse, quanto tem motivação de estar envolvida naquela atividade. Tem 
momentos que temos que repensar o planejamento para ser motivador (Entr 
14).  

 

O percentual de 87,5%, ao serem perguntados se, de forma geral, os alunos do 

projeto estabeleceram princípios éticos nas suas atitudes, foi categorizado como P1. 

Isso é convergente com o conceito norteador, pois se espera que os alunos 

estabeleçam critérios e elejam princípios éticos. Essa afirmativa pode ser verificada 

nas respostas:  

 

Sim - de saber o que não é deles, de não pegar e estragar o que é do outro. 
Ter respeito pelo outro. Já tivemos algumas situações que não seguiram 
regra, mas de forma geral temos exemplos que eles seguem princípios éticos 
(Entr.2).  
 
Sim - o projeto traz para eles, muitos vêm de realidade difícil, de escolas 
públicas, que não têm esse acolhimento. Quando chegam, alguns querem 
testar até onde podem ir, com a bagunça, apelidando colegas, bullying, a 
gente percebe que a criança que passa pelo projeto, nenhuma delas sai sem 
levar esses valores éticos, valores como respeito, amizade, cooperação, 
companheirismo, resiliência, justiça (Entr.3). 
 
De forma geral, sim - uma ou outra tem que insistir com ele de sempre estar 
explicando, sempre estar voltando, sempre estar mostrando o correto. Mas de 
forma geral, são crianças bem instruídas, que compreendem regras - 
trabalhamos princípios éticos dentro das oficinas temáticas. Mas sempre tem 
alguma que não segue, não sabemos como é trabalhado em casa essas 
questões éticas. Respeito com o material do outro. Respeito à diversidade, 
não fazem críticas como bullying (Entr.10). 

 

Os demais (12,5%) concordaram parcialmente com a afirmação e foram 

classificados como P2, como se segue:  
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Existem situações que sim, situações que não - é construído - não sabemos o 
meio de cada um - tem uns que têm princípios éticos mais aflorados outros 
não, conforme vai aparecendo vamos conversando sobre: a mentira, a 
convivência, respeitar a hora de falar, bom dia, boa tarde, respeitar objetos 
(Entr.7). 
 
Então, a gente começou o ano com projetos pedagógicos mais conteudistas - 
percebemos que não tínhamos trabalhado sobre valores - neste semestre 
começamos a desenvolver um projeto sobre empatia. Tem dado muito certo. 
Tem promovido muitas discussões, trabalhado com dilemas, júri simulado, ver 
o ponto de vista do outro, a individualidade de cada um, socialização da 
opinião, construir valores de respeito, amizade, paciência (Entr.14).  
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5 Considerações Finais  

 

Como apresentado na análise de resultados, esta dissertação atingiu todos os 

objetivos estabelecidos e foi, portanto, capaz de responder à pergunta norteadora: 

como avaliar a influência de um projeto de educação complementar no 

desenvolvimento das habilidades dos alunos, participantes do projeto, tendo por 

base a percepção dos instrutores. 

 

A aplicação do modelo permitiu observar que, para o caso estudado, ocorre certo 

equilibro, em especial na análise qualitativa, entre os resultados referentes às três 

dimensões constitutivas do desenvolvimento integral do aluno. No que refere-se à 

análise qualitativa houve uma maior concordância com os indicadores relativos às 

habilidades motora e cognitiva, em comparação à habilidade socioafetiva. Não 

obstante, em que pese esse resultado, ainda assim, no geral, houve um equilíbrio 

entre as dimensões. Nesse sentido, o resultado obtido vai ao encontro do que é 

sugerido como desejável pelo referencial teórico, ou seja, a interação e equilíbrio 

entre as três dimensões, caracterizando o que foi identificado como desenvolvimento 

integral do aluno.   

 

Outro resultado merecedor de ênfase, para este estudo, refere-se à constatação de 

significativa associação entre o desenvolvimento das habilidades e a faixa etária do 

aluno. Particularmente, constatou-se que as faixas etárias superiores apresentaram 

maior nível de desenvolvimento nas três dimensões. Novamente, esse resultado 

corresponde ao que é preconizado por alguns autores citados no referencial teórico. 

Cabe porém destacar que faixa etária, conforme defendem outros autores também 

citados neste estudo, é apenas uma referência que retrata a maturação do indivíduo. 

Segundo esses últimos, deve-se sempre levar em conta as condições ambientais e 

as tarefas demandadas que, juntamente com a faixa etária, constituem os 

determinantes do desenvolvimento de suas habilidades. 

 

Outro resultado significativo diz respeito à associação entre o tempo do aluno no 

projeto e o seu desenvolvimento motor e cognitivo. Esse resultado indica uma 

aderência ao referencial teórico, que sugere o estímulo da tarefa e do ambiente 

como influenciadores do desenvolvimento de habilidades. A hipótese da influência 
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do projeto sobre o desenvolvimento de habilidades é, desse modo, corroborada pela 

evidência contida na amostra quando se trata do desenvolvimento das habilidades 

motora e cognitiva.  

 

A abordagem qualitativa permitiu também identificar que, para o caso estudado, a 

maioria das respostas foi classificada como P1, o que indica estarem de acordo 

como o que é preconizado pelo conceito norteador. Tal achado é válido para as três 

dimensões que, de acordo com o modelo utilizado, caracterizam o desenvolvimento 

integral do aluno.  

 

O presente estudo, ao fim e ao cabo, contribuiu para dar concretude ao processo de 

avaliação do impacto de um projeto de educação complementar sobre o 

desenvolvimento de habilidades múltiplas das crianças participantes. Nesse sentido, 

ele permitiu mostrar a relevância de desenvolver ferramentas metodológicas que 

traduzam as transformações sociais e de aprendizagem ocorridas em grupos-alvos, 

beneficiários de projetos sociais. Adicionalmente, a pesquisa contribui para alocar os 

recursos destinados ao projeto de maneira mais adequada. De fato, o conhecimento 

gerado pelo estudo, permite um melhor entendimento da dinâmica que caracteriza a 

interação entre o impacto do projeto e o desenvolvimento das habilidades dos 

participantes.  

 

Do ponto de vista profissional, a relevância do estudo reside no fato de representar 

um instrumental analítico para que os profissionais da educação possam melhor 

entender os determinantes do desenvolvimento motor, cognitivo e socioafetivo, 

ensejando a construção de métodos pedagógicos e ambiente adequados. 

 

Do ponto de vista acadêmico, a contribuição do estudo reside na aplicação do 

modelo proposto a uma situação concreta, o que permite aprofundar-se em um tema 

no qual ainda existe muito a se explorar, considerando a falta de experiência dos 

gestores dos projetos sociais em mensuração de efetividade. Cumpre destacar a 

necessidade de aplicação do mesmo modelo aqui utilizado a outras situações reais 

para que ele vá, aos poucos, adquirindo robustez. Sugere-se ainda a aplicação do 

mesmo procedimento metodológico utilizado nesse estudo a grupos não 

beneficiários do projeto ou a grupos de projetos “gêmeos”, que não receberam os 
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mesmos investimentos, ensejando uma avaliação do protagonismo do projeto no 

desenvolvimento das habilidades.  

 

Uma das limitações da presente pesquisa reside no fato de que a pontuação 

atribuída a cada indicador não consegue ter um nível de objetividade desejada, uma 

vez que o conjunto de indicadores que constitui cada dimensão não é 

completamente assimilável pelos instrutores do projeto. De fato, uma assimilação 

mais profunda de cada dimensão exigiria uma formação específica.  

 

Em que pese que foi realizado o pré-teste da entrevista semiestruturada, ainda 

assim houve falha na elaboração da pergunta de número 3 do roteiro, pois, ao 

perguntar sobre o desempenho dos alunos em atividades em grupos, envolvendo 

multicompetências, deveriam ter sido delineadas as multicompetências da dimensão 

motora, cuja pergunta está relacionada. Diante disso, ocorreu dispersão das 

respostas para a análise do desenvolvimento das multicompetências entre as três 

dimensões e o desempenho dos alunos ao trabalharem em grupos. Dessa forma, 

essa pergunta foi descartada para a análise dos dados qualitativos.  
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Apêndices e Anexo 

 

Apêndice A – Carta-convite 

  

Prezado(a) instrutor(a),  

 

Estou realizando uma pesquisa sobre a influência de um projeto de educação 
complementar no desenvolvimento das habilidades motora, cognitiva e socioafetiva 
do aluno, visando propor um modelo de mensuração do desenvolvimento dessas 
habilidades das crianças participantes do projeto.  
 
O estudo tem objetivos acadêmicos. As informações fornecidas serão utilizadas de 
modo análogo e o anonimato será assegurado. Trata-se de subsídios para a 
elaboração da minha dissertação de Mestrado em Administração da Fundação 
Pedro Leopoldo, orientada pelo Prof. Wanderley Ramalho. 
 
Sua contribuição será fundamental para o meu estudo, demandando apenas algum 
tempo para responder o questionário anexo. Solicito a sua gentileza em responder 
todas as questões apresentadas, para que o estudo possa ser completado. 
 
Cumpre finalmente esclarecer que não será necessário identificar cada aluno ao 
qual sua avaliação se refere. Tampouco é necessária a sua própria identificação. 
Assim, cada questionário será individualizado por meio de um código numérico. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
Jacqueline Corrêa Lustosa  
Mestranda em Administração Profissional pela Fundação Pedro Leopoldo  
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Apêndice B – Questionário  

 

 

Dados do aluno  

Idade:  

(  )  6 a 7 anos  

(  )  8 a 9 anos  

(   ) de 10  a 11 anos  

Tempo no projeto:  

(   ) iniciante (  ) de 1 a 2 anos  

(   ) de 3 a 5 anos (   ) acima de 5 anos  

 

Unidade que frequenta:  

(   ) Floresta  

(   ) Juiz de Fora  

(   ) Poços de Caldas  

(   ) Patos de Minas  

(   ) Sete Lagoas 

 Renda familiar: 

(   ) até 3 salários mínimos 

 

(   ) acima de 3 salários mínimos  

 

 A família participa ativamente das 
atividades do projeto: reuniões, contatos 
individuais, acompanhamento da 
evolução do aluno 

 

(   ) sim     (   )  não    (   ) em parte 

O aluno é deficiente (físico, auditivo, 
visual, intelectual) ? 

(   )  sim      (   )  não  

Se sim, qual deficiência? 

 __________________ 

Há um programa de capacitação 
sistemático implantado nesta unidade 
voltado para a intervenção dos 
instrutores para o desenvolvimento das 
habilidades motoras, cognitivas e 
socioafetivas? 

(  ) sim         (  ) não  (   ) em parte  

Existe uma sequência didática de 
atividades, previstas no método 
pedagógico desta unidade, para 
trabalhar as habilidades motoras, 
cognitivas e socioafetivas? 

 

(  ) sim        (  ) não   (   ) em parte  

Existe um método padrão de avaliação dessas habilidades implementado no 
projeto? 

 

(   ) sim                   (   ) não  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Instruções 

Solicito a gentileza de responder todas as questões e assinalar apenas uma resposta 
para cada afirmativa. Assinalar, de acordo com a escala indicada de 01 a 05, o seu grau 

de concordância com as afirmativas.  

Gentileza avaliar as 
afirmativas abaixo 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente  

Neutro Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

1 O aluno combina padrões 
de movimentos de duas ou 
mais partes do corpo 
(correr e saltar – quicar e 
arremessar – virar e girar) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2 O aluno tem habilidades 
com movimentos finos 
como bordado, pintura e 
caligrafia. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3 O aluno realiza 
movimentos discretos 
(saltar, arremessar, chutar 
e rebater)  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

4 O aluno realiza 
movimentos seriais (pular 
corda, fazer dribles com a 
bola na mão ou no pé - 
basquete e futebol) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

5 O aluno realiza 
movimentos contínuos 
(correr, nadar, pedalar)  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 O aluno desempenha 
tarefa em ambiente estável 
e previsível (como 
escrever, digitar, jogar um 
jogo, plantar bananeira, 
arremessar em um alvo) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7 O aluno desempenha 
tarefas em ambientes em 
constante mudança, em 
especial em duplas ou 
grupos e a criança nunca 
usa o mesmo padrão de 
movimento (pique-
esconde, queimada) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 O aluno desempenha 
tarefas que exigem manter 
estável orientação corporal 
(sentar e levantar, 
equilibra-se sobre uma 
barra estreita) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

9 O aluno desempenha 
movimentos que exigem 
transportar o corpo de um 
ponto para o outro como 
(correr, saltar em altura, 
andar, pular um obstáculo) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Gentileza avaliar as afirmativas 
abaixo 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente  

Neutro Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 
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10 O aluno trabalha com 
símbolos, ideias, imagens e 
representações que 
permitam organizar a 
realidade (representação 
mental de objeto não 
presente) 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

11 O aluno utiliza a memória 
para planejar o que vai fazer  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

12 O aluno compara um objeto 
ou um elemento com outro 
(faz distinção correta da 
utilização dos objetos de seu 
cotidiano)  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

13 O aluno toma decisões a 
partir de uma informação 
nova  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

14 O aluno desenvolve uma 
comunicação utilizando 
vocabulário condizente com 
sua faixa etária 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

15 O aluno agrupa objetos da 
mesma categoria definindo 
conceitos 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

16 O aluno expressa 
pensamentos por meio da 
linguagem com clareza 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

17 O aluno tem facilidade para 
chegar a conclusões lógicas 
a partir de premissas dadas 
pelo instrutor  

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

18 O aluno se envolve nas 
discussões do objeto de 
estudo 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

19 O aluno expressa por meio 
da escrita (grafismo, 
rabiscos, desenhos ou 
letras) seus pensamentos, 
condizentes com seu nível 
de alfabetização. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Gentileza avaliar as afirmativas 
abaixo 

Discordo 
totalment
e 

Discordo 
parcialmente  

Neutro Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

20 O aluno desenvolve 
relações sociais/afetivas 
com facilidade 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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21 O aluno comunica-se bem 
por meio de ideias, 
pensamentos, sentimentos e 
vontades de forma precisa 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

22 O aluno participa de 
brincadeiras com os colegas   

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

23 O aluno segue regras nas 
brincadeiras coletivas 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

24 O aluno participa 
cooperativamente de 
projetos coletivos 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

25 O aluno estabelece 

princípios éticos nas suas 

atitudes 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

26 O aluno participa da 

organização do espaço 

físico 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

27 O aluno respeita as regras 

estabelecidas no ambiente e 

no espaço 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

28 O aluno sabe ouvir  1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

29 O aluno pede auxilio quando 

necessário  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

30 O aluno desenvolve projetos 

pessoais 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

31 O aluno organiza seu tempo 
e espaço 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Apêndice C – Entrevista semiestruturada  
 
 

Dados do Instrutor entrevistado 

Formação:  Tempo de atuação no projeto   

(   ) de 1 a 2 anos  

(   ) de 3 a 5 anos (   ) acima de 5 anos  

 

  Unidade em que atua:  

 

 

Instruções 

Gentileza fornecer sua percepção, de forma sintética, sobre as questões 
relacionadas abaixo referentes ao desenvolvimento das habilidades motoras, 
cognitivas e socioafetivas, relacionadas aos alunos participantes do projeto de 

educação complementar: 

 

 

1) De forma geral, podemos afirmar que os alunos participantes do projeto 

apresentam habilidades motoras que exigem manter a orientação corporal como 

equilibrar-se em uma barra, sentar-se e levantar-se? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) De forma geral, os alunos participantes do projeto apresentam habilidades de 

locomoção como correr, saltar, pular obstáculos? Como você avalia essa 

capacidade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) De forma geral, os alunos do projeto desempenham atividades em grupo, 

envolvendo multicompetências? Exemplifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4) De forma geral, os alunos do projeto expressam por meio da escrita (desenhos, 

grafismo, ou letras) seus pensamentos utilizando códigos formais? Fale um pouco 

dessas habilidades. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5) De forma geral, os alunos do projeto apresentam uma boa comunicação utilizando 

um vocabulário condizente com sua faixa etária? Que momentos podem ser 

ilustrativos dessa competência? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6) De forma geral, os alunos do projeto apresentam facilidades para chegar a 

conclusões lógicas a partir de premissas dadas pelo instrutor? Em que momentos 

isso pode ser identificado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7) De forma geral, os alunos do projeto desenvolvem relações afetivas /sociais com 

facilidade? Que movimentos identificam essa construção na relação entre eles? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8) De forma geral, os alunos do projeto seguem regras nas brincadeiras coletivas? 

Você identifica avanços à medida que as regras são dificultadas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9) De forma geral, os alunos do projeto estabelecem princípios éticos nas suas 

atitudes? Quais você identifica no dia a dia com as crianças? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Apêndice D - Resultado da categorização de todas as respostas levantadas 

nas entrevistas 
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