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RESUMO 

A Educação Física na conjuntura política e cultural do Ensino Médio é um componente 
curricular em disputa e debates históricos sobre o direcionamento para a formação e o 
desenvolvimento dos jovens estudantes brasileiros. Perante as atuais políticas 
educacionais e curriculares no Brasil, emerge a necessidade de reflexão crítica sobre o 
“não lugar” da Educação Física nessa etapa da Educação Básica e a construção de novas 
possibilidades para o ensino desta disciplina. Nesta perspectiva, essa pesquisa tem como 
objeto a relação entre aprendizagem e desenvolvimento dos adolescentes no trabalho 
pedagógico com a Educação Física no Ensino Médio, com base na teoria histórico-
cultural do desenvolvimento humano e na teoria do ensino desenvolvimental. O desafio 
epistemológico e pedagógico assumido ao realizar esta pesquisa esteve relacionado à 
seguinte questão norteadora: Como organizar o trabalho pedagógico da Educação Física 
no Ensino Médio de forma a efetivamente impulsionar o desenvolvimento dos 
estudantes adolescentes? O objetivo geral foi analisar o tipo de desenvolvimento 
propiciado pelo trabalho pedagógico com os conceitos de luta e capoeira, organizado a 
partir dos aportes teóricos da periodização histórico-cultural do desenvolvimento 
humano e da teoria do ensino desenvolvimental, no processo de desenvolvimento dos 
adolescentes. Os objetivos específicos foram: analisar o trabalho pedagógico da 
Educação Física no currículo escolar e na escola de Ensino Médio; compreender as 
principais características do processo psicológico e motor de desenvolvimento na 
adolescência, relacionando esta periodização à educação escolar e ao ensino da 
Educação Física no Ensino Médio; identificar as possibilidades da teoria do ensino 
desenvolvimental para a organização da atividade de estudo da Educação Física no 
Ensino Médio. A metodologia de pesquisa teve como base a realização de uma 
investigação empírica utilizando-se do experimento didático com os conceitos de luta e 
capoeira em duas turmas da segunda série do Ensino Médio de uma escola da Rede 
Estadual de Ensino de Goiás, na cidade de Anápolis. Uma metodologia composta pelo 
estudo bibliográfico da teoria histórico-cultural do desenvolvimento humano e da teoria 
do ensino desenvolvimental e do estudo documental da Reforma do Ensino Médio de 
2017 e a Base Nacional Comum Curricular de 2018. A análise dos resultados desta 
pesquisa nos propiciou condições de afirmar que a atividade de estudo da Educação 
Física, organizada nos aportes teórico-metodológicos do ensino desenvolvimental, 
levou às transformações significativas e ao desenvolvimento dos motivos, da 
imaginação criativa, do pensamento teórico, da cooperação na comunicação íntima 
pessoal e da gestualidade motora significativa. São elementos formativos, considerados 
como os principais indícios psíquicos do desenvolvimento do movimento corporal 
consciente dos estudantes que participaram do experimento didático. Compreende-se 
que isso se materializa na elaboração de tarefas de estudo que, ao serem resolvidas, 
coloca em evidência a relação dialética entre conceito, movimento corporal e 
pensamento. Desse modo, afirmar-se a tese que as contribuições e a importância da 
Educação Física no Ensino Médio no processo geral de desenvolvimento dos estudantes 
adolescentes perpassa necessariamente pela formação da gestualidade motora 
significativa e pelo desenvolvimento do movimento corporal consciente. 
 
Palavras-chave: Ensino de Educação Física. Ensino Médio. Teoria do Ensino 
Desenvolvimental. Desenvolvimento dos adolescentes. Movimento corporal consciente. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Physical Education, in the political and cultural context of High School, is a curricular 
component in dispute and historical debates about the direction for the formation and 
development of young brazilian students. Before current educational and curricular 
policies in Brazil, a need for critical reflection on the “non-place” of Physical Education 
in this stage of Basic Education and the construction of new possibilities for teaching 
this discipline emerge. In this perspective, this research has as its object the relationship 
between learning and the development of adolescents in pedagogical work with 
Physical Education in High School, based on the historical-cultural theory of human 
development and the theory of developmental teaching. The epistemological and 
pedagogical challenge assumed when carrying out this research was related to the 
following guiding question: How to organize the pedagogical work of Physical 
Education in High School in order to effectively boost the development of adolescent 
students? The general objective was to analyze the type of development provided by 
pedagogical work with the concepts of fight and capoeira, organized from the 
theoretical contributions of the historical-cultural periodization of human development 
and from the theory of developmental teaching in the development process of 
adolescents. The specific objectives were: to analyze the pedagogical work of Physical 
Education in the school curriculum and in the High School; to understand the main 
characteristics of the psychological and motor process of development in adolescence, 
relating this periodization to school education and the teaching of Physical Education in 
High School; to identify the possibilities of developmental teaching theory for the 
organization of the Physical Education study activity in High School. The research 
methodology was based on an empirical investigation achievement, using the didactic 
experiment with the concepts of fight and capoeira in two classes of the 2nd grade of 
High School at a school in the State Education Network of Goiás, in the city of 
Anápolis. A methodology composed by the bibliographic study of the historical-cultural 
theory of human development and the of theory of developmental teaching and the 
documentary study of the High School Reform of 2017 and the Common National 
Curricular Base of 2018. The analysis of the results of this research provided conditions 
to affirm that the Physical Education study activity, organized in the theoretical-
methodological contributions of developmental teaching, led to significant 
transformations and the development of motives, creative imagination, theoretical 
thinking, cooperation in intimate personal communication and significant motor 
gestures. They are formative elements, considered as the main psychic signals of the 
development of conscious body movement of the students who participated in the 
didactic experiment. It is understood that this materializes in the elaboration of study 
tasks that, when solved, highlight the dialectical relationship between concept, body 
movement and thought. Thus, the thesis that the contributions and the importance of 
Physical Education in High School in the general development process of adolescent 
students, necessarily by the formation of significant motor gestures and by the 
development of conscious body movement, is asserted. 
 
Keywords: Physical Education Teaching. High School. Developmental Teaching 
Theory. Adolescent development. Conscious body movement. 

 

 



 
 

 

RESÚMEN  

La Educación Física en el contexto político y cultural del Bachillerato es un 
componente curricular en disputas y debates históricos sobre el rumbo de la formación y 
desarrollo de los jóvenes estudiantes brasilenos. Frente a las políticas educativas y 
curriculares vigentes en Brasil, existe la necessidad de uma reflexión crítica sobre el “no 
lugar” de la Educación Física en esta etapa de la Educación Básica y la construcción de 
nuevas posibilidades para la ensenanza de esta disciplina. En esta perspectiva, esta 
investigación apunta a la relación entre el aprendizaje y el desarrollo de los adolescentes 
en el trabajo pedagógico con la Educación Física en el Bachillerato, a partir de la teoría 
histórico-cultural del desarrollo humano y la teoría de la enseñanza desarrollista. El 
desafío epistemológico y pedagógico asumido al realizar esta investigación estuvo 
relacionado con la siguiente pregunta orientadora: ¿Cómo organizar el trabajo 
pedagógico de la Educación Física en el Bachillerato para impulsar efectivamente el 
desarrollo de los estudiantes adolescentes? El objetivo general fue analizar el tipo de 
desarrollo que brinda el trabajo pedagógico con los conceptos de lucha y capoeira, 
organizado a partir de los aportes teóricos de la periodización histórico-cultural del 
desarrollo humano y la teoría de la enseñanza desarrollista en el proceso de desarrollo 
de los adolescentes. Los objetivos específicos fueron: analizar el trabajo pedagógico de 
la Educación Física en el currículo escolar y en el bachillerato; comprender las 
principales características del proceso psicológico y motor del desarrollo en la 
adolescencia, relacionando esta periodización con la educación escolar y la enseñanza 
de la Educación Física en el Bachillerato; Identificar las posibilidades de la teoría de la 
enseñanza del desarrollo para la organización de la actividad de estudio de Educación 
Física en el Bachillerato. La metodología de investigación se basó en realizar una 
investigación empírica utilizando el experimento didáctico con los conceptos de lucha y 
capoeira en dos clases del segundo grado de Bachillerato en una escuela de la Red 
Estatal de Educación de Goiás, en la ciudad de Anápolis. . Una metodología compuesta 
por el estudio bibliográfico de la teoría histórico-cultural del desarrollo humano y la 
teoría de la docencia evolutiva y el estudio documental de la Reforma de la Escuela 
Secundaria de 2017 y la Base Curricular Nacional Común de 2018. El análisis de los 
resultados de esta investigación nos brindó condiciones de afirmar que la actividad de 
estudio de la Educación Física, organizada en los aportes teórico-metodológicos de la 
docencia evolutiva, generó transformaciones significativas y el desarrollo de motivos, 
imaginación creativa, pensamiento teórico, cooperación en la comunicación íntima 
personal y gestos motores significativos. Son elementos formativos, considerados como 
la principal evidencia psíquica del desarrollo del movimiento corporal consciente de los 
estudiantes que participaron en el experimento didáctico. Se entiende que esto se 
materializa en la elaboración de tareas de estudio que, al ser resueltas, resalta la relación 
dialéctica entre concepto, movimiento corporal y pensamiento. Así, afirmar la tesis de 
que los aportes y la importancia de la Educación Física en el Bachillerato en el proceso 
de desarrollo general de los estudiantes adolescentes implica necesariamente la 
formación de gestos motores significativos y el desarrollo del movimiento corporal 
consciente. 
 
Palabras clave: Enseñanza de la Educación Física. Escuela secundaria/ Bachillerato. 
Teoría de la enseñanza del desarrollo. Desarrollo de los adolescentes. Movimiento 
corporal consciente. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese apresenta os resultados de uma investigação sobre a necessidade e o 

papel da Educação Física no desenvolvimento do adolescente e a organização do ensino 

desta disciplina no Ensino Médio, fundamentada na teoria histórico-cultural do 

desenvolvimento humano e na teoria do ensino desenvolvimental.  

A realização de uma pesquisa de doutorado sobre esta temática, para além da 

significativa contribuição na produção do conhecimento sobre a Educação Física 

escolar, pode também ser considerada um instrumento de resistência e luta na defesa de 

uma educação escolar ampla, diversificada e de qualidade para todas as crianças e 

jovens. Trata-se de um momento histórico em que se dá a implementação de uma ampla 

reforma curricular na Educação Básica brasileira1. Esta reforma tem colocado em 

questão e secundarizado o lugar e o papel de determinados componentes curriculares, 

dentre estes, a Educação Física. 

De acordo com Saviani (2012, p. 85), na educação escolar, “[...] os 

trabalhadores/estudantes têm que ter instrução, mas apenas aquele mínimo necessário 

para participarem dessa sociedade, isto é, a fim de se inserirem no processo de 

produção, concorrendo para o seu desenvolvimento”. É um contexto complexo de 

relações sociais constituídas na elaboração do mundo objetivo, pois, como afirma Marx 

(2010, p.107), “[...] a minha própria existência é atividade social; por isso, o que faço, a 

partir de mim, faço a partir de mim para a sociedade, e com a consciência de mim como 

um ser social”. 

A organização do modo de produção nesse atual estágio do capitalismo tem feito 

exigências à educação escolar e aos indivíduos que orientam o processo educativo 

formal para o desenvolvimento de conhecimentos, competências e habilidades 

diretamente relacionados às demandas de um incerto e difuso mercado de trabalho.  

Tais exigências, no meu entendimento, em lugar de proporcionar um percurso 

escolar pleno de conhecimentos e vivências culturais, éticas, estéticas e corporais, têm 

contribuído para esvaziar e questionar o papel de parte do conhecimento historicamente 

produzido pela humanidade. Desta forma, reduzem-se as possibilidades formativas dos 

                                                             
1Reforma do Ensino Médio (Lei n.13.415, de 17 de fevereiro de 2017); Base Nacional Comum Curricular 
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho 
Pleno n. 02, de 22 de dezembro de 2017) e Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio 
(Resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno n. 04, de 17 de dezembro de 2018). 
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educandos, levando professoras e professores à realização de um trabalho pedagógico 

controlado e atrelado àquelas exigências do mundo do trabalho mencionadas. 

A educação escolar vai se constituindo, assim, numa prática social em que os 

princípios que regem a reestruturação produtiva do capital se sobrepõem, ditam os 

processos formativos e engendram finalidades e funções para a escola que a afasta de 

sua função histórica no processo de humanização. 

 

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, 
serviu — no seu todo — ao propósito de não só fornecer os 
conhecimentos e o pessoal necessário à máquina produtiva em 
expansão do sistema do capital, como também gerar e transmitir um 
quadro de valores que legitima os interesses dominantes, como se não 
pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja na 
forma internalizada ou uma subordinação hierárquica e 
implacavelmente imposta (MÉSZÁROS, 2008, p. 35). 

 

A educação escolar e, nesse momento especial, o Ensino Médio vão sendo 

organizados a partir desses condicionantes de base material e histórica, que tendem a 

direcionar as finalidades educativas escolares às demandas formativas para um novo 

tipo de trabalhador. Este, subjugado ao mercado de trabalho, deve se adaptar aos 

conhecimentos e valores flutuantes que caracterizam as oscilações e as crises do modo 

de produção (ENGUITA, 1993).  

Nesse sentido, assumindo uma posição contra-hegemônica em relação às atuais 

reformas curriculares, a tese aqui apresentada contribui para a compreensão e defesa do 

lugar e da importância da Educação Física escolar como conhecimento e prática social 

absolutamente necessário no processo geral de desenvolvimento dos adolescentes e 

jovens do Ensino Médio enquanto seres sociais, e não apenas como pessoas 

medianamente aptas para a empregabilidade. 

 Nesse contexto educacional de contradições e muitos desafios, é necessário 

elaborar conhecimentos pedagógicos que possibilitem a constituição de novas condições 

intelectuais e práticas para que professoras e professores possam realizar o trabalho 

pedagógico como práxis. Ou seja, como ação educativa consciente, transformadora e 

humanizadora, que superem e possam ir para além destes determinantes de base 

economicista que ora direcionam e condicionam o currículo e o trabalho pedagógico nas 

escolas. Esse é o desafio epistemológico e pedagógico que assumi ao realizar esta 

pesquisa. 
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 Este contexto contraditório se entrelaça com a minha trajetória formativa e meu 

interesse pela Educação Física que se iniciaram quando minha família, oriunda do 

interior de Goiás, mudou-se para a cidade de Anápolis, onde cursei o Ensino Médio 

numa escola particular, após conseguir uma bolsa de estudos. No ano de 2004, último 

ano no Ensino Médio, trabalhei como vigia noturno numa escola municipal, em que 

pude observar a dinâmica da vida escolar e onde o desejo de me tornar professor de 

Educação Física começou a se tornar um projeto de vida. Naquela oportunidade, 

comecei a ver de perto a realidade da escola pública e a compartilhar com professores e 

estudantes as dificuldades e os problemas enfrentados pela escola, situada num bairro 

industrial da cidade.  

Ingressei em 2005 no curso de licenciatura em Educação Física da Faculdade de 

Educação Física da Universidade Federal de Goiás, tendo concluído o curso em 2008. 

Realizei um curso de graduação que se pautava por um projeto pedagógico bastante 

focado na formação de professores de Educação Física para a escola pública de 

Educação Básica, cujos fundamentos teórico-metodológicos e pedagógicos se 

encontravam no materialismo histórico dialético e na teoria crítico-superadora. 

No meu trabalho de conclusão de curso, intitulado “Os desafios e dilemas da 

Educação Física na Educação de Jovens e Adultos”, orientado pelo professor Dr. 

Nivaldo Antônio Nogueira David, realizei uma investigação com elementos da pesquisa 

participante e da pesquisa-ação. Iniciei, portanto, um processo de estudo mais 

aprofundado sobre a Educação Física escolar, buscando compreendê-la a partir da 

perspectiva do materialismo histórico dialético e das categorias da historicidade, 

totalidade e contradição. Essa primeira aproximação com a pesquisa sobre a Educação 

Física escolar contribuiu muito para que eu começasse a desenvolver a consciência 

sobre a necessidade de defesa da escola pública, da Educação Física como disciplina 

importante e também dos problemas e desafios do ensino desta disciplina na escola. 

Ainda como estudante de licenciatura, ingressei na profissão docente no ano de 

2006, como professor temporário de Educação Física da Rede Estadual de Educação de 

Goiás, na cidade de Anápolis. Em 2010, ingressei, por meio de concurso público, como 

professor efetivo desta rede, cargo que ocupo até os dias de hoje. Como professor de 

escola pública, vivencio cotidianamente as contradições do trabalho educativo entre a 

precarização e a intensificação, e, ao mesmo tempo, tenho consciência de que a escola é 

também espaço institucional formativo para professores e alunos, o que certamente 



24 
 

contribuiu para que eu pudesse identificar a necessidade e a importância da Educação 

Física escolar como objetos de estudo e de investigação. 

Em 2014, adentrei no mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, na Linha de Pesquisa 

Formação, Profissionalização Docente e Trabalho Educativo. No mestrado pude me 

aprofundar teoricamente, por meio da realização de disciplinas que discutiam a 

educação, a educação escolar e o ensino. Isso foi possível a partir dos aportes teóricos 

do materialismo histórico dialético, da teoria histórico-cultural e também por meio da 

participação em dois grupos de estudos e pesquisas, o Núcleo de Estudos Marxistas 

(hoje renomeado como Núcleo de Estudos Educação, Sociedade e Subjetividade) e o 

Grupo de Estudos e Pesquisas Trabalho Docente e Educação escolar. Neste segundo 

grupo do qual participei, coordenado pela minha orientadora de mestrado e atual 

orientadora de doutorado, entrei pela primeira vez em contato com a teoria do ensino 

desenvolvimental, que venho estudando desde então e a partir da qual desenvolvo a 

investigação sobre o ensino de Educação Física no Ensino Médio realizada nesta tese.  

No mestrado, realizei uma investigação sobre os fundamentos epistemológicos 

da proposta curricular da Rede Estadual de Ensino de Goiás para a Educação Física, 

analisando esta proposta a partir de uma perspectiva marxiana de conhecimento e 

educação, articulada à perspectiva da ontologia do ser social em Lukács. A investigação 

revelou que, na rede estadual, o currículo proposto para a Educação Física no Ensino 

Fundamental e Médio fundamenta-se numa concepção curricular pragmática, relativista, 

eclética, multiculturalista e fetichizada, com implicações para a organização do ensino 

(DIAS JÚNIOR, 2016). 

Os estudos teóricos sobre a Educação Física, como conhecimento e disciplina 

escolar articulados às entrevistas realizadas com professoras e professores de Educação 

Física, sobre como compreendiam a proposta da rede e como organizavam o ensino a 

partir desta, me levaram a novas inquietações e questionamentos diretamente 

relacionados ao ensino da Educação Física. Estes acabaram por constituir o problema e 

os objetivos desta tese. 

Assim, imediatamente após o término do mestrado, iniciei o doutorado na 

mesma linha de pesquisa, objetivando, nessa nova etapa de formação e de pesquisa, me 

debruçar sobre as relações entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento na Educação 

Física escolar no Ensino Médio. As novas disciplinas cursadas no doutorado e o 

envolvimento maior nos estudos da obra marxiana e das obras de Vigotski no Núcleo de 
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Estudos Educação, Sociedade e Subjetividade ‒ bem como a participação numa 

investigação do Grupo de Estudos e Pesquisas Trabalho Docente e Educação Escolar 

sobre o ensino desenvolvimental, em parceria com professores da Rede Municipal de 

Educação de Goiânia ‒ criaram condições para que eu pudesse aprofundar e intensificar 

os estudos dos aportes teóricos para a delimitação do tema, problema e dos objetivos 

desta tese. 

 O processo da minha própria constituição como ser social, composto por estas 

atividades acadêmicas e profissionais brevemente descritas nesta introdução, portanto, 

me trouxeram os motivos, o desejo e a necessidade de realizar esta investigação. Neste 

contexto, sustentar-se-ia a investigação na teoria histórico-cultural do desenvolvimento 

humano e na teoria do ensino desenvolvimental como aportes que estruturaram a 

fundamentação teórico-metodológica de toda a pesquisa. 

Essa tese defende uma concepção de educação e de Educação Física escolar na 

contramão e para além das orientações curriculares e pedagógicas impostas por um 

projeto educacional de cunho claramente neoliberal que está em curso em nosso país, 

conforme Freitas (2018). A Educação Física, enquanto conhecimento e disciplina 

escolar, é considerada nesta investigação como uma prática social e pedagógica que 

trata da apreensão dos signos do universo da cultura corporal. Através de uma atividade 

de estudo bem organizada, cumpre um importante e singular papel no desenvolvimento 

do adolescente do Ensino Médio. 

Conforme Leontiev (1978), é por meio da atividade que se emerge a 

possibilidade de o sujeito interagir com a realidade social, transformar as relações 

estabelecidas, modificar o contexto objetivo, apropriar-se da cultura e ser transformado 

por ela enquanto um ser social consciente. No caso desta investigação, parte-se dos 

pressupostos de que a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes, durante a 

atividade de estudo da Educação Física, relacionam-se necessariamente com a 

especificidade dos conhecimentos e práticas que constituem essa disciplina, ou seja, das 

experiências com o movimento corporal que envolvem signos, significados e sentidos. 

Na tentativa de articular a prática pedagógica com a realidade concreta em que 

se encontram as atuais condições materiais e históricas da Educação Física no Ensino 

Médio, a investigação pretende compreender seu objeto de estudo no movimento do 

real. Um dos principais objetivos desta pesquisa é relacionar o ensino, a aprendizagem e 

o desenvolvimento, possibilitando a compreensão das possibilidades pedagógico-

didáticas para o trabalho pedagógico com a Educação Física. Logo, realiza-se, numa 



26 
 

abordagem experimental com o ensino desenvolvimental, o movimento que vai da 

teoria à prática transformada e transformadora. 

Esta investigação, ao experimentar e explorar as possibilidades de realização do 

ensino da Educação Física, busca dar vida ao terreno árido da relação entre os 

fundamentos teóricos da educação e da aprendizagem ao trabalho pedagógico concreto 

realizado nas escolas, considerado uma dívida histórica do campo crítico para com este 

componente curricular da Educação Básica (TAFARREL et al., 2012). A pesquisa 

realizada numa abordagem epistemológica bem delimitada tenta avançar para além do 

conhecimento teórico-epistemológico em direção a conceitos e categorias que emanam 

da prática escolar, que ajudem a desvelar as contradições do real e que possam auxiliar a 

elaboração de uma práxis pedagógica capaz de transformar esta mesma realidade. 

Para esse propósito complexo e desafiador, esta pesquisa tem sua fundamentação 

teórico-metodológica nos clássicos da teoria social a partir de: Marx (2013, 2010, 

2011); Marx e Engels (2007, 2010); Lukács (2013) e Meszáros (2008, 2011);  na teoria 

histórico-cultural do desenvolvimento humano a partir de Vigotski (1995, 1996, 2009, 

2010), Elkonin (1987, 1998) e Leontiev (1978, 1983), e na teoria do ensino 

desenvolvimental, a partir das obras de Davídov (1982, 1988, 1999, 2017, 2019). 

A teoria do ensino desenvolvimental, considerada fundamental para esta tese, foi 

elaborada, historicamente, com base na teoria histórico-cultural do desenvolvimento 

humano e, esta, por sua vez, tem seus fundamentos no materialismo histórico dialético. 

A teoria do ensino desenvolvimental surge por meio de pesquisas experimentais 

realizadas em escolas-piloto na Rússia, antiga União Soviética, nas décadas de 1960 a 

1980, se estabelecendo numa epistemologia pedagógico-didática com base em 

investigações sobre as relações entre o ensino escolar e o desenvolvimento psíquico 

humano. 

Elaborada por um grupo de pesquisadores composto por psicólogos, pedagogos 

e didatas, era liderado, de início, por Piotr Galperin, Daniil Elkonin e Vassili Davídov, 

sendo que, após algumas pesquisas em conjunto, o trio se separou. Elkonin e Davídov 

seguiram um caminho no qual deram cada vez mais ênfase à investigação dos processos 

psicológicos referentes à assimilação dos conceitos científicos aprendidos na escola e ao 

papel desta aprendizagem no desenvolvimento do pensamento teórico, da consciência e 

da personalidade. 

O ensino desenvolvimental defende que a assimilação dos conceitos científicos, 

por meio da correta organização da atividade de estudo, é a gênese da formação de um 
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novo e especial tipo de neoformação psíquica, denominada de pensamento teórico 

(DAVÍDOV, 1988). Neste sentido, na pesquisa aqui apresentada sobre o ensino e a 

aprendizagem da Educação Física no Ensino Médio, buscou-se colocar os estudantes em 

situações de aprendizagem que os levassem, por meio da formação de conceitos e de 

movimentos corporais, ao desenvolvimento. 

O levantamento bibliográfico realizado a respeito das pesquisas sobre o ensino e 

aprendizagem da Educação Física no Ensino Médio, na perspectiva da teoria histórico-

cultural do desenvolvimento e da teoria do ensino desenvolvimental, leva-nos, numa 

análise preliminar, a perceber o pequeno número de pesquisas e a necessidade urgente 

de mais investigações. 

  Fonte: Relatório de pesquisa (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 1 – LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DA ÁREA DE ACORDO COM O BANCO DE 
DADOS DE DISSERTAÇÃO E TESES DA CAPES (2008-2018: análise dos títulos e resumos). 

Descritores selecionados: Educação Física escolar; Teoria/psicologia 
histórico-cultural; teoria do ensino desenvolvimental e ensino médio 

Dissertações Teses 

Total de dissertações/teses selecionadas pelo banco de dados da CAPES. 6967 3364 

Quantidade de dissertações/teses analisadas de acordo com a aproximação ao 
tema. 

1000 1000 

Dissertações/teses que perpassam, de maneira geral, pelos descritos na análise do 
título, palavras-chave e resumo, tendo como eixo “Educação Física e a teoria 

histórico-cultural”. 
52 28 

Dissertações/teses que relacionam Educação Física escolar, teoria histórico-
cultural e teoria do ensino desenvolvimental. 

17 9 

Número de dissertações/teses que trabalham a questão do experimento didático 
e/ou intervenção didática na Educação Física escolar. 

3 2 

Dissertações/teses que abordam a Educação Física no ensino médio, a teoria 
histórico-cultural, a teoria do ensino desenvolvimental, o desenvolvimento do 

adolescente e realiza o experimento didático. 
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QUADRO 2 – TESES E DISSERTAÇÕES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÕES EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL (2008-2018: análise dos títulos e resumos) 
Descritores selecionados: Educação Física escolar; Teoria/psicologia histórico-cultural; teoria do 

ensino desenvolvimental; experimento didático e ensino médio. 

Instituições de 
Pós-Graduação 
em Educação 

Física 

Total de 
dissertações 

Dissertações 
sobre 

Educação 
Física 

Escolar 

Dissertações 
que abordam 

todos os 
descritores 

selecionados 

Total 
de 

teses 

Teses sobre 
Educação 

Física 
escolar 

Teses que 
abordam 
todos os 

descritores 
selecionados 

 

EF UFRGS 399 34 0 99 14 0 
EF UFPR 229 22 0 58 10 0 
EF UFSC 246 12 0 93 12 0 

EF UFV/UFJF 123 9 0 - - - 
EF UCB 142 6 0 - - - 

EF UNICAMP 419 104 0 151 31 0 
EF FESP/UPE 20 3 0 - - - 

EF UFES 208 20 0 11 3 0 
EF UFPEL 253 18 0 16 4 0 
EF UNB 239 89 0 45 18 0 

EF UERJ 134 14 0 38 11 0 

EF USJT 64 8 0 - - - 
EF UFSM 102 11 0 12 3 0 
EF UFTM 281 72 0 47 22 0 
EF UFRN 105 18 0 22 4 0 
EF UFRJ 32 7 0 - - - 
EF UFMT 185 22 0 29 6 0 
EF FUFSE 49 8 0 - - - 

EF UEL/UEM 336 68 0 74 20 - 
EF USP/RP 38 6 0 10 3 0 
EF UFMA 51 9 0 - - - 

TOTAL: 23 3655 560 Nenhuma 705 161 Nenhuma 

       

   Fonte: Relatório de pesquisa (2019). 
 

Os quadros acima apresentados, que expressam a síntese de um amplo 

levantamento de teses e dissertações produzidas no período entre 2008 e 2018, têm 

como objetivo situar a pesquisa aqui apresentada no contexto da produção acadêmico-

científica a respeito da Educação Física no Ensino Médio, nas perspectivas da teoria 

histórico-cultural e do ensino desenvolvimental. Para esse levantamento, trabalhou-se 

com os seguintes descritores: Educação Física escolar; teoria/psicologia histórico-

cultural; ensino desenvolvimental; Ensino Médio; experimento didático.  

O primeiro levantamento bibliográfico foi realizado no banco de dados de 
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dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). O segundo levantamento bibliográfico foi realizado nos Programas de Pós-

Graduação em Educação Física no Brasil, também no período de 2008-2018, com a 

análise dos títulos e resumos dos trabalhos de dissertações e teses. Dentre alguns 

estudos de dissertações e teses que perpassaram a análise de todo o levantamento 

bibliográfico e que se aproximaram dos descritores utilizados, podemos destacar: 

Batista (2005); Ferreira (2010); Silvano (2014); Coral (2015); Bona (2016); Oliveira 

(2017); Rosa (2018); Milak (2018); Zanela (2018); Escobar (1997); Miranda (2013); 

Lorenzini (2013); Nascimento (2014); Melo (2017) e Oliveira (2017). 

 O levantamento bibliográfico que realizamos indica que as investigações sobre 

o ensino de Educação Física no Ensino Médio, a partir das teorias histórico-cultural e do 

ensino desenvolvimental que utilizaram a metodologia do experimento didático, ainda 

são incipientes, reforçando-se a importância desta tese. De acordo com Sampaio (2013), 

a partir do final da década de 1980, começaram a surgir algumas pesquisas sobre a 

Educação Física escolar fundamentadas na teoria histórico-cultural, considerada, à 

época, uma visão crítica e inovadora para a área.  

 Ainda de acordo com o autor, mesmo com os movimentos renovadores iniciados 

na década de 1980, no campo da Educação Física, poucas foram as produções de 

conhecimento a partir dos fundamentos da teoria histórico-cultural após este período. 

Sampaio (2013) e Coral (2015) consideram que a teoria histórico-cultural do 

desenvolvimento humano e a teoria do ensino desenvolvimental ainda não foram 

amplamente apropriadas pela Educação Física, tanto no campo acadêmico-científico 

como no trabalho pedagógico realizado pelas escolas. 

 O levantamento bibliográfico nos leva a considerar que os estudos sobre o 

ensino e a aprendizagem em diferentes disciplinas e níveis de ensino fundamentados na 

teoria histórico-cultural e/ou na teoria do ensino desenvolvimental, embora estejam em 

bastante evidência, ainda são escassos no campo da Educação Física escolar. Tal análise 

reforça a necessidade de pesquisas como esta que, dentro dos limites das condições 

históricas e materiais do pesquisador e do campo da pesquisa, tenta realizar a 

articulação entre a fundamentação teórica e a prática pedagógica, numa estreita relação 

entre teoria e prática. 

 
Quando entendemos que a prática será tanto mais coerente e 
consistente, será tanto mais qualitativa, será tanto mais desenvolvida 
quanto mais consistente e desenvolvida for a teoria que a embasa, e 
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que uma prática será transformada à medida que exista uma 
elaboração teórica que justifique a necessidade da sua transformação e 
que proponha as formas da transformação, estamos pensando a prática 
a partir da teoria. Mas é preciso também fazer o movimento inverso, 
ou seja, pensar a teoria a partir da prática, porque se a prática é o 
fundamento da teoria, seu critério de verdade e sua finalidade, isso 
significa que o desenvolvimento da teoria depende da prática 
(SAVIANI, 2012, p. 91). 

 

Nessa relação entre teoria e prática, esta investigação parte da finalidade de 

apreender como se dá a relação entre a assimilação ativa dos conceitos, dos movimentos 

corporais e o desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes. Logo, o escopo 

da pesquisa pode, assim, ser alcançado, quando se analisam e se aprendem determinadas 

particularidades do processo de aprendizagem e de desenvolvimento dos estudantes, por 

meio da análise das tarefas de estudo propostas para a aprendizagem dos conceitos de 

luta e capoeira. 

Nesta perspectiva, essa pesquisa tem como objeto a relação entre aprendizagem 

e desenvolvimento dos adolescentes no trabalho pedagógico com a Educação Física no 

Ensino Médio, com base na teoria histórico-cultural do desenvolvimento humano e na 

teoria do ensino desenvolvimental. O desafio epistemológico e pedagógico assumido ao 

realizar esta pesquisa esta relacionado à seguinte questão norteadora: Como organizar o 

trabalho pedagógico da Educação Física no Ensino Médio de forma a efetivamente 

impulsionar o desenvolvimento dos estudantes adolescentes?  

O objetivo geral é analisar o tipo de desenvolvimento propiciado pelo trabalho 

pedagógico com os conceitos de luta e capoeira, organizado a partir dos aportes teóricos 

da periodização histórico-cultural do desenvolvimento humano e da teoria do ensino 

desenvolvimental no processo de desenvolvimento dos adolescentes. Os objetivos 

específicos são: analisar o trabalho pedagógico da Educação Física no currículo escolar 

e na escola de Ensino Médio; compreender as principais características do processo 

psicológico e motor de desenvolvimento na adolescência, relacionando esta 

periodização à educação escolar e ao ensino da Educação Física no Ensino Médio; 

identificar as possibilidades da teoria do ensino desenvolvimental para a organização da 

atividade de estudo da Educação Física no Ensino Médio.  

Nesta tese, para alcançar os objetivos desta pesquisa ressalta-se o experimento 

didático como metodologia de investigação empírica. Uma metodologia composta pelo 

estudo bibliográfico da teoria histórico-cultural do desenvolvimento humano e da teoria 

do ensino desenvolvimental e do estudo documental da Reforma do Ensino Médio de 
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2017 e a Base Nacional Comum Curricular de 2018. Entendemos o experimento 

didático como um procedimento investigativo ideal para a análise teórico-prática dos 

processos de aprendizagem e desenvolvimento em situação de ensino. Para analisar esse 

processo dinâmico e dialético é necessário que a dimensão empírica da pesquisa permita 

o planejamento e a realização da atividade de estudo como uma prática viva e dinâmica, 

enquanto ação consciente e transformadora. 

Segundo Freitas (2010) e Sforni (2015), o experimento didático é uma variante 

do método genético de investigação experimental dos processos de desenvolvimento 

das funções psíquicas superiores, elaborado por Vigotski (2001). Ainda conforme as 

autoras, essa metodologia de pesquisa revela-se bastante adequada à investigação da 

aprendizagem escolar e foi denominada, à época, como método genético-modelador. 

Foi também desenvolvida e aperfeiçoada ao longo das décadas de 1950 e 1960, no 

campo das pesquisas sobre o ensino escolar por Davídov, Elkonin e seus colaboradores, 

que também elaboraram pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem de diferentes 

disciplinas escolares, a partir das sínteses teóricas do ensino desenvolvimental2. 

Davídov (1988) caracteriza o experimento didático como uma metodologia de 

pesquisa de intervenção ativa do pesquisador nos processos mentais que quer conhecer. 

Para o autor, a metodologia de investigaçaõ aparece como uma perspectiva de educação 

e ensino de cunho experimental que impulsionarão o desenvolvimento. Neste sentido, 

nesta pesquisa, o que se buscou realizar no experimento didático com os conceitos de 

luta e capoeira foi impulsionar, por meio do ensino organizado segundo as proposições 

pedagógico-didáticas da teoria do ensino desenvolvimental, o surgimento de 

transformações qualitativas no pensamento dos estudantes, por meio da análise desse 

processo. 

Portanto, o objetivo central desta metodologia é compreender e analisar as 

relações, entre o ensino e a aprendizagem, de conceitos de um determinado campo do 

conhecimento, já que essas relações poderão levar ao que a teoria do ensino 

desenvolvimental compreende como desenvolvimento do pensamento teórico. Logo, 

descortinam-se, ainda, possibilidades para observar e compreender como a 

                                                             
2De acordo com Freitas (2010) e Longarezi (2017), a investigação sobre o ensino escolar, fundamentada 
na teoria do ensino desenvolvimental, já recebeu diferentes denominações, sendo que a denominação 
clássica de Davídov e de seus colaboradores é experimento genético-modelador: experimento didático 
formativo, experimento didático e experimento de ensino. Nesta pesquisa, optamos pela expressão 
experimento didático, por compreendê-la como a mais adequada aos objetivos da pesquisa e ao que, 
efetivamente, foi realizado.  
 



32 
 

aprendizagem conceitual, adequadamente organizada, impulsiona o desenvolvimento 

geral dos estudantes. 

 
Nessa perspectiva, “o experimento didático formativo” tem por 
finalidade criar as condições objetivas e subjetivas de colocar os 
sujeitos em atividade de ensino-desenvolvimento, de tal modo que 
seja possível a apropriação de conhecimentos científicos como 
objetivo-meio para que o pensamento teórico seja desenvolvido como 
objetivo-fim (PUENTES; LONGAREZI, 2017, p. 219). 

 

No experimento didático, segundo Sforni (2015), o pesquisador interfere 

diretamente no fenômeno da aprendizagem escolar, por meio da proposição de tarefas 

de estudo a serem realizadas pelos estudantes, previamente planejadas e adequadas ao 

propósito da investigaçaõ. Isso permite ao pesquisador acompanhar o processo de 

aprendizagem em seu movimento, podendo observar e analisar a relação entre a 

aprendizagem dos conceitos de uma determinada área do conhecimento e o 

desenvolvimento dos estudantes. 

O termo “experimento”, tanto no ensino desenvolvimental quanto nesta 

pesquisa, não diz respeito a uma tentativa de verificar as proposições da teoria do ensino 

desenvolvimental. Também não se trata de mensurar se a aprendizagem de 

determinados conceitos é quantitativamente maior a partir de um ensino baseado nesta 

teoria. Trata-se, sim, de criar melhores condições para que seja possível observar e 

analisar mudanças qualitativas no desenvolvimento dos estudantes em nosso contexto 

educacional, a partir do trabalho com conceitos. 

Nessa investigação, portanto, a realização e a análise do experimento didático 

oferecem elementos importantes para a produção de conhecimento sobre o ensino e a 

aprendizagem da Educação Física. Essa questão é de histórica preocupação no campo 

das teorias críticas e progressistas da Educação Física escolar, ao ganhar importância 

ainda maior, dado o contexto em que esse componente curricular se insere nas atuais 

políticas educacionais e nas orientações curriculares no Ensino Médio. 

Para Aquino (2013), no experimento didático, o pesquisador pode atuar como 

professor ou em conjunto com o professor do grupo de alunos. No caso desta 

investigação, o pesquisador atuou como professor, não sendo possível realizar a 

pesquisa com o professor de Educação Física da escola. O motivo é que não houve 

condições objetivas para que fosse realizado, previamente, um processo de formação e 

planejamento com o professor das turmas em que se realizou o experimento didático. 



33 
 

Buscou-se identificar e analisar, em cada um dos nove encontros3 com os 

estudantes, o que se denominam “episódios de ensino4”, de acordo com Cedro e Moura 

(2004) e Moura (2010). Nos episódios de ensino desta investigação, tentou-se captar, 

sem que seja necessária uma linearidade descritiva ou a análise de cada acontecimento 

de maneira mecânica, determinadas situações em que se evidenciou o movimento entre 

aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes adolescentes. 

Os encontros com os estudantes foram gravados em áudio e vídeo na sua 

totalidade, sendo que, posteriormente, se recortaram determinados episódios de ensino e 

selecionaram-se algumas atividades escritas realizadas pelos estudantes5, como base 

para o levantamento e a análise dos dados empíricos. Foram gravados 28 vídeos da 

primeira câmera e 36 vídeos da segunda câmera6, totalizando, cada, 450 minutos. Antes 

de começar o experimento, foi trabalhado com os estudantes um questionário abordando 

a caracterização dos sujeitos, as concepções, expectativas e indícios do nível de 

desenvolvimento dos estudantes relacionado à disciplina Educação Física. 

Desse modo, nos episódios7 de ensino e nas produções escritas selecionadas, 

buscou-se identificar e analisar, no processo entre aprendizagem e desenvolvimento, as 

ações mentais realizadas pelos estudantes, expressas no processo de realização das 

tarefas, como as ações nucleares de estudo propostas por Davídov (1988): 

transformação dos dados da tarefa ou da situação-problema proposta pelo professor, a 

fim de se descobrir as relações fundamentais do conceito; concretização das relações 

fundamentais do conceito por meio de modelação (escrita e movimentos corporais da 

capoeira, no caso desta pesquisa); transformaçaõ do(s) modelo(s), com a finalidade de 

estudar as suas propriedades essenciais; resolução de tarefas e problemas particulares 

em que seja necessário expressar o conceito geral assimilado; controle das ações 

anteriores e avaliaçaõ da aprendizagem.  

                                                             
3 Os encontros representam as aulas com duração prevista de 50 minutos cada. 
4 A discussão do termo episódio de ensino será aprofundada no transcorrer deste texto. Em síntese, refere-
se a determinadas situações pedagógicas que ocorreram durante determinada tarefa de estudo do 
experimento didático que intensificaram a construção de operações mentais pelos estudantes.  
5 A realização da pesquisa e a gravação em vídeo e áudio do experimento didático, que resultaram na 
construção dos episódios de ensino, foram devidamente autorizadas pela Coordenação Estadual de 
Educação de Anápolis, direção da escola, pelos responsáveis pelos estudantes e os próprios estudantes 
(Anexos 1, 2, 3 e 4), bem como o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG. Foi 
gravado um total de 450 áudios, separados por aulas e tarefas de estudo, sendo identificadas 60 imagens 
retiradas dos vídeos, utilizadas também como apoio para a análise. 
6 A utilização das câmeras durante o experimento didático se estabeleceu numa dinâmica diferente uma 
da outra. A primeira câmera ficou, na maioria dos encontros, estática, e a segunda câmera em movimento, 
manuseada por uma pessoa de apoio para tal função, com o objetivo de alcançar uma maior amplitude de 
cenas dos estudantes durante a realização das tarefas de estudo. 
7 Os episódios de ensino das tarefas de estudo desta tese se encontram no Quadro 3.  
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Entende-se, portanto, que o experimento didático tem um caráter metodológico e 

pedagógico e requer a ativa participação do pesquisador no campo de pesquisa e no 

envolvimento direto com os sujeitos pesquisados (estudantes). É um contexto em que o 

problema e os objetivos da pesquisa se referem ao ensino e à aprendizagem de conceitos 

em que se descortinam possibilidades pedagógicas em seu processo de realização. 

Assim, as tarefas de estudos propostas no experimento didático devem levar os 

estudantes a desencadearem os processos mentais expressos nas ações mentais acima, 

que, de acordo com a teoria do ensino desenvolvimental, reproduzem o movimento do 

abstrato ao concreto pensado. 

Para Davídov (1988), a realização das tarefas de estudo produz novos motivos e 

objetivos em relação ao objeto de conhecimento, propiciando mudanças qualitativas em 

direção a um novo nível de desenvolvimento dos estudantes. Ainda conforme o autor, a 

tarefa exige a análise e a síntese de conceitos, o que significa a abertura das condições 

para os estudantes descobrirem: a relação geral do objeto de conhecimento com a 

realidade; a dedução com base na abstração e generalização das relações particulares, 

bem como o trânsito do pensamento do geral ao particular, coincidindo, em sua forma, 

com o movimento de ascensão processual do pensamento abstrato ao concreto pensado. 

As tarefas de estudo nesta investigação foram planejadas para conduzir os 

estudantes à apropriação ativa dos conceitos de luta e capoeira, entendidos como 

conceitos fundamentais no conjunto de conhecimentos da Educação Física na escola. 

Na elaboração das tarefas de estudo, que constituíram o experimento didático, 

foram consideradas as seguintes dimensões: as características do período do 

desenvolvimento humano em que se encontram os estudantes (adolescência); a 

caracterização específica dos estudantes participantes da pesquisa e suas percepções das 

aulas de Educação Física ‒ dimensão que se busca alcançar por meio de um 

questionário; o currículo da rede estadual de ensino e o lugar que os conceitos de luta e 

capoeira ocupam no currículo; os conhecimentos históricos, antropológicos, culturais, 

artísticos e a prática dos movimentos corporais que constituem a capoeira como uma 

luta. 

O experimento didático foi realizado em duas turmas do 2º série do Ensino 

Médio, no turno matutino de uma escola da Rede Estadual de Ensino de Goiás, na 

cidade de Anápolis. O planejamento das tarefas de estudo fundamentou-se, 

inicialmente, nos princípios didáticos, nas ações docentes e no modo geral de 

organização do ensino. Foram planejadas cinco tarefas de estudo realizadas ao longo de 
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nove encontros denominados de sessões de aula. Participaram efetivamente do 

experimento didático 61 estudantes, sendo que uma turma será representada pela letra 

“A” (Turma A), composta por 31 estudantes, e a outra turma será representada pela letra 

“B” (Turma B), com 30 estudantes. 

A análise dos dados se estabeleceu por meio da identificação, na análise das 

gravações de vídeos dos episódios de ensino, que pareceram apontar as situações nas 

quais se sobressaem os melhores indícios de ações e operações mentais com os 

conceitos. As ações e operações mentais, evidenciadas e manifestas nos episódios de 

ensino, representam os caminhos que os estudantes percorreram para a resolução da 

tarefa de estudo que exigiu um tipo de atividade mental (realização de ações e operações 

mentais) em relação aos conceitos (no caso desta pesquisa, os conceitos de luta e 

capoeira) e à prática dos movimentos corporais da capoeira. 

A escolha da capoeira se deu em razão de ser um dos conteúdos planejados pela 

escola para ser trabalhado com os estudantes no semestre que realizou o experimento 

didático, conforme a proposta curricular da rede de ensino. E, também, em nosso 

entendimento, considerado um dos mais ricos conteúdos do grande acervo histórico-

cultural da cultura corporal. A capoeira sintetiza a história econômica, social e cultural 

do Brasil e ajuda a compreender a constituição do ser social nacional, desde os grandes 

aspectos econômico-produtivos às diversas especificidades dos movimentos corporais. 

Conduz, também, a uma pluralidade temática e multidisciplinar com outras áreas do 

conhecimento, envolvendo questões sociais, filosóficas, econômicas, culturais e 

artísticas. 

As análises proporcionaram condições para se perceber evidências do 

desenvolvimento de novas formas qualitativas de pensamento e do movimento corporal, 

ou seja, indícios do processo de desenvolvimento do pensamento teórico e do 

movimento corporal a partir dos conceitos de luta e capoeira. As tarefas de estudo 

introduziram novos elementos sobre a capoeira, o que provocou a busca pelos 

estudantes da mediação de novas relações essenciais e gerais do conceito, integrando-o 

dentro do sistema de signos, significados e sentidos em construção. 

O planejamento geral das cinco tarefas de estudo, realizadas nas nove sessões de 

aula, se deram da seguinte forma: 1ª sessão de aula (06/08): tarefa de estudo I (palavras 

geradoras e palavras-chave); 2ª sessão de aula (12/08): tarefa de estudo II (questões-

problema); 3ª sessão de aula (19/08): tarefa de estudo III (vídeo); 4ª sessão de aula 

(22/08): tarefa de estudo IV (Oficina); 5ª sessão de aula (22/08): tarefa de estudo IV 
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(oficina); 6ª sessão de aula (26/08): tarefa de estudo V (documentário); 7ª sessão de aula 

(29/08): tarefa V (documentário); 8ª sessão de aula (03/09): tarefa V (documentário); 9ª 

sessão de aula (10/09): tarefa de estudo V (documentário). 

Esta tese não trata somente de conciliar a formação com o trabalho, promover a 

reflexão sobre a prática ou elaborar manuais de ensino para o professor, mas possibilitar 

uma compreensão profunda e crítica da importância e das contribuições da mediação do 

conhecimento escolar da Educação Física para o desenvolvimento do movimento 

corporal consciente. É uma investigação que traz em suas entrelinhas uma respeitosa 

síntese categorial e conceitual diante da complexidade do tema que relaciona forma e 

conteúdo, teoria e prática, totalidade e particularidade, objetividade e subjetividade, e 

tenta construir um diálogo profícuo com a complexa realidade social e educacional 

contemporânea. 

No primeiro capítulo, ressalta-se o contexto do ensino e a aprendizagem da 

Educação Física no Ensino Médio brasileiro. Busca-se elucidar a estrutura, a 

organização, o desenvolvimento das concepções em disputa no Ensino Médio e sua 

relação com a organização do mundo do trabalho no modo de produção capitalista.  

Nessa análise, salientam-se a Lei n. 13.415/2017 e a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) do Ensino Médio (2018). Estas são políticas educacionais que 

direcionam a formação das múltiplas tarefas de adaptação e conformação às demandas 

de um mercado flexibilizado exigido pelo capital, sem considerar as necessidades de 

desenvolvimento dos adolescentes nesta etapa de sua vida. Para melhor compreender 

esse contexto, voltou-se às bases históricas da Educação Física na escola e às suas 

finalidades para demonstrar a sua íntima relação com as atuais demandas que implica no 

desenvolvimento dos estudantes adolescentes. 

Em contraposição, procede-se a discussão analisando-se os fundamentamos da 

teoria do ensino do desenvolvimento na atividade de estudo da Educação Física e sua 

articulação com a compreensão histórico-cultural de desenvolvimento do adolescente na 

interdependência dialética entre objetividade e subjetividade. Em seguida, destacou-se a 

reflexão sobre o processo histórico-cultural de desenvolvimento humano e do 

desenvolvimento do adolescente, com ressalva para a análise das atividades-guias. 

O segundo capítulo, a partir das discussões apresentadas no capítulo anterior 

sobre as questões epistemológicas do campo da Educação Física no Ensino Médio e os 

princípios do ensino desenvolvimental, abordará como eixo central o início da análise 

dos dados do experimento didático, a partir das três primeiras tarefas de estudo. Inicia-
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se pela compreensão conceitual da capoeira, considerada uma manifestação cultural e 

objeto de estudo utilizado no experimento didático, ressaltando-se a importância deste 

conhecimento para a cultura brasileira, o campo da cultura corporal e o 

desenvolvimento dos estudantes. Em seguida, discutir-se-ão as características 

específicas que compuseram a estrutura, organização e dinâmica da realização do 

experimento didático, salientando-se os conceitos que ajudaram no procedimento de 

levantamento e análise dos dados. 

Trata-se de um capítulo que traz análises de possíveis indícios de um tipo de 

desenvolvimento formado pela mediação pedagógica da Educação Física no Ensino 

Médio, pautado no aporte teórico-metodológico da teoria do ensino desenvolvimental. 

Nesta parte trará dados do experimento didático, analisando a relação entre as ações 

(ações de ensino) e as ações dos estudantes, na tentativa de estabelecimento de uma 

atitude ativa e participativa na atividade de estudo da Educação Física e avanços na 

formação do pensamento teórico e de movimentos corporais mediante o conceito de 

capoeira. 

Encerra-se com as considerações sobre a estrutura deste trabalho pedagógico 

expresso pelas tarefas de estudo, considerado uma mediação pedagógica, que tem como 

base a atividade de estudo. É uma análise, portanto, considerada como a forma didática 

essencial e geral pela qual foram criadas as condições gerais para um ensino 

desenvolvimental da Educação Física no Ensino Médio. Essa assertiva nos fez 

compreender a unidade dialética entre o conceito, o movimento corporal e o 

pensamento e a principal categoria desta pesquisa, o desenvolvimento do movimento 

corporal consciente. 

No terceiro e último capítulo, ao continuar as análises das tarefas de estudo do 

experimento didático, ressalta-se a síntese da relação estabelecida pelos estudantes entre 

conceito, movimento corporal e pensamento. Esta analisará indícios de uma nova forma 

de assimilação e internalização dos conceitos de luta e capoeira pelos estudantes durante 

o experimento didático formativo, considerado a expressão da relação dinâmica e 

essencial entre os planos e aparatos psicológicos da motricidade. 

É um capítulo que evidencia com maior ênfase a análise do processo de 

assimilação dos movimentos corporais e dos gestos motores, que foram se fundindo 

durante o experimento didático com o processo de formação do pensamento teórico de 

uma forma bastante rica e visível. Trata-se de uma interconexão entre ações mentais e 

motoras, estabelecidas por novas e mais complexas generalizações substantivas, na 
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relação dialética entre conceito, movimento corporal e pensamento.  

Na análise e exposição deste processo de desenvolvimento que envolve a relação 

das ações (ações de ensino) e das ações dos estudantes constitui a tese desta pesquisa: 

As contribuições e a importância da Educação Física no Ensino Médio no processo 

geral de desenvolvimento dos estudantes adolescentes perpassa necessariamente pela 

formação da gestualidade motora significativa e pelo desenvolvimento do movimento 

corporal consciente. 
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1 A EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO E SUA IMPORTÂNCIA NO 

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DOS ADOLESCENTES 

 

Neste capítulo examina-se a Educação Física na conjuntura política e cultural do 

Ensino Médio. Trata-se de um campo histórico de disputa e debates sobre o 

direcionamento para a formação e o desenvolvimento dos jovens estudantes brasileiros. 

Perante as atuais políticas educacionais e curriculares no Brasil, o referente capítulo 

demonstra uma reflexão crítica sobre o “não lugar” da Educação Física nessa etapa da 

Educação Básica. Demonstra-se que, nesta sociedade, na qual as circunstâncias sociais 

se coisificam, percebe-se a limitação do desenvolvimento humano com base em 

necessidades de adaptação aos interesses do mercado, em especial no Ensino Médio. 

Por fim, realça-se, numa análise conceitual e categorial dos aportes teóricos centrais 

desta pesquisa, o debate sobre: a construção da interconexão entre a atividade de estudo 

da Educação Física no Ensino Médio; o desenvolvimento do adolescente; a formação do 

pensamento teórico; o processo de desenvolvimento do pensamento por conceitos; a 

atividade de estudo e a organização do ensino por meio da proposição de tarefas de 

estudo e suas correspondentes ações. 

 

1.1 A EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO – CONCEPÇÕES E 

CONTRADIÇÕES HISTÓRICAS E POLÍTICAS EM ANÁLISE 

  

Investigar a organização do trabalho pedagógico da Educação Física no Ensino 

Médio e de que forma o ensino desta disciplina pode ajudar a promover o 

desenvolvimento dos estudantes adolescentes levam, inicialmente, à necessidade de se 

compreender as particularidades e singularidades deste nível de ensino, etapa final da 

Educação Básica em nosso país. 

O Ensino Médio brasileiro é determinado pelas expectativas do modo de 

produção capitalista em relação às finalidades da educação escolar e da formação dos 

jovens que estarão, em breve, participando do mundo do trabalho. Desta forma, 

manifestam-se, em sua organização curricular atual, arranjos flexíveis de competências 

e habilidades orientadas pelo mercado, inclusive na estrutura curricular da Rede 

Estadual de Educação de Goiás (DIAS JÚNIOR, 2016). 

 

Diferentemente do que ocorria no taylorismo/fordismo, em que as 
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competências eram desenvolvidas com foco em ocupações 

previamente definidas e relativamente estáveis, a integração produtiva 

se alimenta do consumo flexível de competências diferenciadas, que 

se articulam ao longo das cadeias produtivas. Essas combinações não 

seguem modelos preestabelecidos, sendo definidas e redefinidas 

segundo as estratégias de contratação e subcontratação que são 

mobilizadas para atender à produção puxada pela demanda do 

mercado (KUENZER, 2017, p. 340). 

 

As concepções e finalidades educativas, impostas para o Ensino Médio segundo 

a Lei n. 13.415/2017 e a BNCC do Ensino Médio (2018), precisam ser compreendidas 

criticamente, porque contrapõem as concepções de ensino e desenvolvimento que 

fundamentam esta tese, bem como contrariam a concepção do papel e do objetivo da 

Educação Física no Ensino Médio na formação da juventude brasileira. 

 

[...] o ensino médio é o ciclo de aprofundamento da sistematização do 

conhecimento. Nele o aluno adquire relação especial com o objeto, 

que lhe permite refletir sobre ele. O aluno começa a perceber, 

compreender e explicar que há propriedades comuns e regulares nos 

objetos. Ele dá um salto qualitativo quando estabelece as 

regularidades dos objetos. É nesse ciclo que o aluno lida com a 

regularidade científica, podendo, a partir dele, adquirir algumas 

condições objetivas para ser produtor de conhecimento científico 

quando submetido à atividade de pesquisa (TAFFAREL et al., 2012, p. 

36). 

 

 A partir da segunda metade do século XX e do início do século XXI, os 

princípios e fundamentos da educação escolar de nível médio no Brasil expressam, de 

maneira mais evidente, as contradições entre trabalho, capital e educação. De acordo 

com Freitas (2014), neste período, uma das principais contradições entre trabalho e 

educação com a qual o capital precisou lidar foi qualificar um pouco mais e ao mesmo 

tempo manter o controle ideológico da escola, diferenciando desempenhos, mas 

garantindo acesso ao conhecimento básico para a formação do trabalhador. Tal 

contradição ajudou a caracterizar essa etapa da Educação Básica como um terreno de 

demandas desiguais e combinadas de qualificação, que é estruturado pela disputa 

política, ideológica e cultural (KUENZER, 2009). 

Deste modo, as condições históricas recentes revelam que essa disputa pelo 

Ensino Médio acabou sendo hegemonicamente dominada pelas orientações neoliberais. 

O intuito é organizar e controlar o currículo e o trabalho dos professores do Ensino 
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Médio com base nos princípios da gestão empresarial para o atendimento dos interesses 

do capital (FREITAS, 2014). Assim, será fornecida aos estudantes uma formação 

adequada à empregabilidade, mas inadequada à formação e ao desenvolvimento pleno 

dos adolescentes.  

Freitas (2018, p. 114) destaca que, “[...] no mundo neoliberal, a finalidade 

educativa da escola é vista como uma oportunidade que o aluno tem para ‘competir’ — 

independentemente das suas condições de vida. Por isso, ele deve ser ‘resiliente’ na 

adversidade, sendo que daí advém o mérito”. As atuais reformas curriculares, ao 

articularem o Ensino Médio à reestruturação produtiva e às necessárias mudanças na 

formação da juventude para um mundo do trabalho ‒ em que as ocupações são flexíveis 

e escassas ‒, direcionarão a formação às múltiplas tarefas de um mercado flexibilizado 

exigido pelo capital, sem considerar as necessidades de desenvolvimento dos 

adolescentes nesta etapa de sua vida. 

 

Para a maioria dos trabalhadores, contudo, ser multitarefa significará 

exercer trabalhos temporários simplificados, repetitivos e 

fragmentados, que não necessitam de formação qualificada, mas 

provavelmente de certificados ou reconhecimento de competências, o 

que o atual ensino médio talvez atenda (KUENZER, 2017, p. 342). 

 

 Gramsci (2001), na análise do americanismo e fordismo, já chamava a atenção 

sobre a natureza desumana das determinações econômicas do capital quando estas eram 

transpostas direta e mecanicamente para as várias instâncias da vida humana. Uma das 

instâncias mais afetadas é a educação, pressionada de todas as maneiras para incumbir-

se da formação de um novo tipo de trabalhador, controlado e submisso, física e 

psicologicamente, às ordenações do capital. 

 

As iniciativas “puritanas” têm apenas o objetivo de conservar, fora do 

trabalho, um certo equilíbrio psicofísico, capaz de impedir o colapso 

fisiológico do trabalhador, coagido pelo novo método de produção. 

Este equilíbrio só pode ser puramente externo e mecânico. O 

industrial americano se preocupa em manter a continuidade da 

eficiência do trabalhador, de sua eficiência muscular-nervosa: é de seu 

interesse ter um quadro estável de trabalhadores qualificados, já que o 

trabalhador de uma empresa é uma máquina que não deve ser 

excessivamente desmontada com frequência ou ter suas peças 

individuais renovadas constantemente sem que isto provoque grandes 

perdas (GRAMSCI, 2001, p. 267). 
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Não é por acaso que o Ensino Médio, ao longo da história da educação 

brasileira, sempre sofreu com reformas ligadas às tentativas de vinculação da formação 

escolar da juventude às transformações tecnológicas e às variações dos postos 

profissionais. Houve diversas tentativas, sempre fracassadas, de combinar educação 

escolar e educação profissional. Trata-se de uma etapa essencial e culminante do 

processo formativo dos trabalhadores para que a força de trabalho seja consumida de 

maneira mais ou menos predatória, de tal forma que ajude o capital a manter sua 

constante reestruturação diante das crises cíclicas (KUENZER, 2001).  

 Frigotto (2005) salienta que essa etapa da Educação Básica é marcada, 

historicamente, pelo desenvolvimento e pela incorporação de reformas educacionais que 

deram ao Ensino Médio uma finalidade formativa pragmática e tecnicista. Para o autor, 

há uma sistematização, distribuição e apropriação desigual, combinada e excludente do 

saber escolar, destinado aos jovens das classes trabalhadores que estão no Ensino Médio 

público. Isso implica dizer, ideologicamente, que é suficiente a esses jovens uma 

precária qualificação da força de trabalho. 

Desse modo, um dos princípios ideológicos propagados pela escola de Ensino 

Médio, desde a sua constituição, relacionado à natureza do projeto societário da 

burguesia brasileira, é a criação de possibilidades incertas de abertura para o estudante 

se inserir no mundo do trabalho. Essa inserção seria por meio da adaptação e 

conformação às demandas do mercado de trabalho, na perspectiva de contribuir com a 

superação da pobreza e do desenvolvimento econômico do país, como se questões tão 

amplas e complexas pudessem ser resolvidas pela soma dos esforços individuais. 

Magalhães e Maia (2019, p. 5) ressaltam que “[...] em tempos de Ensino Médio 

altamente interessado, escolarizar torna-se sinônimo de transmissão de conteúdo, de 

treinamento para realização de testes (SAEB, ENEM, PISA etc.)8 e de técnicas para o 

desenvolvimento de habilidades e competências”. Para isto, faz-se necessário organizar 

uma instrução, inclusive da Educação Física, padronizada para o desenvolvimento de 

certas competências e habilidades, muitas vezes descoladas do conhecimento e que 

promovem um desenvolvimento parcial e fragmentado.  

                                                             
8Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB), considerados sistemas de avaliação do ensino brasileiro, desenvolvidos e gerenciados pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia do Ministério da 
Educação (MEC) e o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) – um estudo 
comparativo internacional, realizado a cada três anos, pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) (FREITAS, 2018). 
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Freitas (2018) enfatiza que o Ensino Médio no Brasil é fortemente impactado 

pela reestruturação produtiva e pelas políticas de recorte neoliberal, lastreadas por uma 

significativa ofensiva político-cultural, ideológica e pedagógica de caráter conservador, 

denominada pelo autor de neotecnicismo. Destarte, o trabalho pedagógico das 

professoras e professores e a atividade de estudo dos estudantes vão incorporando os 

princípios do mercado, como: competitividade, individualismo, meritocracia, 

utilitarismo e empreendedorismo, dentre outros.  

Além disso, ainda que seja um fenômeno recente, nos últimos anos, tem-se 

também assistido o crescimento do conservadorismo e do anti-intelectualismo na 

sociedade, que começa a avançar sobre a educação escolar, suas finalidades e práticas 

educativas realizadas na escola. 

  De acordo com Silva (2017), baseando-se em Saviani (2008), o neotecnicismo 

pedagógico, enquanto forma de organização da atividade educacional escolar, é herdeiro 

dos métodos de gerenciamento produtivo-industriais das décadas de 1970 e 1980, que 

ficaram conhecidos no Brasil como “qualidade total”. Pode-se constatar como essas 

velhas ideias em novas roupagens se fazem presentes no âmbito da organização e do 

funcionamento das escolas de Ensino Médio, principalmente por meio da introdução e 

aceitação, sem grandes resistências, de que o objetivo da educação de nível médio é a 

formação de determinadas competências e habilidades nos estudantes. A aprovação da 

BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no ano de 2017, infelizmente, 

revela que tais ideias adentraram também nesses dois níveis da Educação Básica. 

A essência da concepção de Ensino Médio descrita é manipulada, 

ideologicamente, pela promessa democrática de integração dos estudantes ao mercado 

de trabalho, por meio de uma formação flexível e técnica que lhes permitirá alcançar a 

empregabilidade. Com um tipo de aprendizagem flexível, estarão capacitados a agir 

para garantir o próprio conhecimento e construir possibilidades de ter seu lugar no 

mercado de trabalho pelo desenvolvimento do empreendedorismo, pautado pela 

epistemologia da prática. 

 

Em resumo, na epistemologia da prática, o pensamento debruça-se 

sobre as práticas não sistematizadas, derivadas das respostas criativas 

para resolver os problemas do cotidiano do trabalho e das relações 

sociais, no esforço de compreendê-las e sistematizá-las, mas sempre a 

partir delas mesmas. Ou seja, à medida que conhecimentos tácitos vão 

sendo desenvolvidos pela experiência, serão objetos de reflexão em 



44 
 

busca de sua sistematização, sem a mediação da teoria (KUENZER, 

2017, p. 348). 

 

A Reforma do Ensino Médio (Lei n. 13.415/2017) organizou esse Ensino Médio 

em cinco itinerários formativos: Linguagens e suas Tecnologias (Português, Inglês, 

Artes e Educação Física); Matemática; Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

(Biologia, Física e Química); Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, 

Geografia, Sociologia e Filosofia) e Formação Técnica e Profissional. Por meio destes, 

o estudante terá “liberdade” de se movimentar e de escolher, e este é o melhor exemplo 

que se pode dar da falsa ideia de democracia e de qualidade que constitui o Ensino 

Médio no momento. 

 Essas determinações socioeconômicas englobam as duas grandes reformas 

curriculares pelas quais passa o Ensino Médio, a Lei n. 13.415 de 2017 e a BNCC de 

2018, que certamente impactarão os processos de ensino e aprendizagem. Por isso há a 

necessidade de se refletir criticamente sobre o “não lugar” da Educação Física nessa 

etapa da Educação Básica. 

Castellani Filho (1988) explicita que, no início do século XX, o processo 

histórico de implementação da Educação Física na escola secundária brasileira esteve 

sempre em relação estreita com as necessidades formativas demandadas pela grande 

indústria, baseando-se em princípios pedagógicos. Estes, por sua vez, são oriundos da 

lógica produtiva e mercadológica da sociedade do capital. O objetivo era, por meio do 

desenvolvimento da aptidão física, aumentar a produtividade, a competitividade, as 

capacidades físicas, as potencialidades e o rendimento máximo do corpo, contribuindo 

para a intensificação da exploração dessa força de trabalho.  

A educação do corpo desse novo trabalhador da indústria, no início do século 

XX, ainda era o eixo formativo que expressava a implementação da Educação Física na 

escola secundária9, como instrução para aptidão física. Esta era composta de 

conhecimentos mínimos que ajudariam na execução pragmática de tarefas simples do 

trabalho manual, tendo como uma das principais razões ideológicas a necessidade da 

submissão do corpo como apêndice da máquina.  

De acordo com Soares (2013, p. 65), “[...] precisão, sistematização, rigor, 

experimentação, controle. É esse o universo terminológico no qual mergulha o conjunto 

                                                             
9Conforme Kuenzer (2001), escola secundária se trata da escola de 2º Grau na década de 1970, hoje 
conhecido por Ensino Médio, após ser estabelecido pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira 
nº 9394/96 (LDBEN). 
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das atividades corporais, antes livres e praticadas como rituais de viver”. Na escola, a 

Educação Física ocorrerá pela via da educação do corpo, para promover o 

desenvolvimento da aptidão física e fazer uma analogia entre o corpo humano e a 

máquina, dando uma suposta contribuição para o desenvolvimento produtivo. Neste 

momento, a Educação Física é uma prática pedagógica que se volta para o preparo do 

vigor e da aptidão física dos estudantes por meio de programas de exercícios de 

ginástica. Neste contexto, aproveitava-se dos conteúdos e das práticas desta disciplina 

para realizar a educação moral dos estudantes. 

Enguita (1993, p. 191) propicia o entendimento de que “[...] a escola, cujos 

métodos de funcionamento e formas de organização interna mudaram radicalmente, ao 

longo dos séculos XIX e XX, vai ser quem fornecerá o espaço e o limite adequado para 

essa aprendizagem que a indústria exige”. Neste contexto, a Educação Física, ao ser 

implementada às escolas secundárias brasileiras, tornou-se uma prática pedagógica para 

contribuir com a formação unilateral da força de trabalho e educar o corpo adequado e 

adaptado ao trabalho fabril e ao mercado. 

 

[...] a Educação Física no Brasil, desde o século XIX, foi entendida 
como um elemento de extrema importância para forjá-lo, aquele 
indivíduo "forte", "saudável", indispensável à implantação do 
processo de desenvolvimento do país que, saindo de sua condição de 
colônia portuguesa buscava construir seu próprio modo de vida. 
Contudo, esse entendimento, que levou por associar a educação física 
à educação do físico, a saúde corporal (CASTELLANI FILHO, 1988, 
p. 39). 

 

As constantes transformações e reestruturações do modo de produzir e 

reproduzir a vida material e não material no capitalismo envolvem as determinações que 

promoveram a formação de um exército de trabalhadores livres para ficarem à 

disposição do mercado e vários mecanismos ideológicos para conformação 

(MÉSZÁROS, 2012). Proporcionaram-se, ainda, profundas modificações 

epistemológicas nas finalidades da natureza social do complexo educativo, o que 

implica também os processos de legitimação e organização pedagógica da Educação 

Física no Ensino Médio. 

Silva (2017) afirma que se engendra, para a massa trabalhadora, uma educação 

do corpo necessariamente desqualificada desde a sua gênese, caracterizada pela 

dicotomia entre a teoria e a prática, o biológico e o cultural, o físico e o cognitivo. Para 

o autor, um dos principais objetivos era engendrar no indivíduo formas de adaptar e 
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conformar o nexo psicofísico da força de trabalho às nuances do desenvolvimento das 

relações e forças produtivas, cada vez mais submetidas à lógica da maquinaria e às suas 

transformações tecnológicas. 

 

[...] do ponto de vista da forma do corpo, é necessário apresentar 

características vinculadas à elevada capacidade de trabalho, entre elas 

a força, a resistência, a agilidade e a magreza que significa baixo 

percentual de gordura. Estas condições orgânicas e mesmo de saúde 

são consideradas necessárias para suportar longas e exaustivas 

jornadas de trabalho. Dessa forma, o homem vendedor da sua força de 

trabalho demonstra do ponto de vista corporal a integridade e retidão 

do caráter e, assim, o comprador da força de trabalho pode ter, ao 

menos aparentemente, a certeza da boa índole da pessoa com a qual 

negocia (BAPTISTA, 2013, p. 164). 

 

Baseando-se em Marx (2013), entende-se que a força de trabalho, assim como 

qualquer mercadoria sob controle do capitalista no modo de produção do capitalismo, 

tem seu valor fixado no trabalho socialmente necessário empregado na produção de 

bens e serviços que precisa, de alguma maneira, ser qualificada. No entanto, essa 

qualificação é também “desqualificação”, na medida em que o grande objetivo é a 

produção de um número cada vez maior de bens, sejam materiais ou não materiais. É o 

caso da educação escolar, num espaço de tempo cada vez menor e com uma economia 

cada vez maior dos meios de trabalho. 

Trata-se de uma “qualificação desqualificada” científica e tecnologicamente, 

mas que precisa educar o corpo e as disposições morais dos trabalhadores, criando uma 

disposição psicofísica para que estes se adequem às condições de exploração. Neste 

ínterim, na formação de nível médio, vão se perdendo tempo e espaço para o saber 

sistematizado, transformando inclusive conhecimentos e práticas pedagógicas voltadas 

para o desenvolvimento dos estudantes nas aulas de Educação Física. 

 

Interessante observar que a educação física científica surgida nesse 

período, principalmente no início do século XX, produziu uma 

pedagogia do corpo fundamentada no seu esquadrinhamento analítico, 

na determinação das leis naturais do seu funcionamento e no papel 

funcional de educação como reprodução e adaptação dos indivíduos 

ao ordenamento social. Nesse contexto, a educação física deveria ser 

fundada numa análise racional das capacidades humanas de produzir 

rendimento com base em leis bioenergéticas. Era lógico, então, que as 

bases sobre as quais repousam a educação física moderna seriam 



47 
 

aquelas que encontrassem eco no mundo laborioso (SILVA, 2017, p. 

210). 

 

Essas transformações e deformações das finalidades sociais e humanas da 

educação de nível médio, constituídas nas contradições entre capital e trabalho e 

trabalho e educação, são as mesmas que engendraram, no decorrer da história da 

educação brasileira, a constituição da Educação Física como disciplina escolar e a 

legitimidade desta no Ensino Médio. 

Dessa forma, Castellani Filho (1988) declara que, segundo as necessidades de 

reestruturação produtiva do modo de produção, diferentes concepções e finalidades da 

Educação Física escolar foram sendo elaboradas e assumidas nas políticas curriculares e 

nas práticas pedagógicas pelos professores. O autor cita que, no decorrer do tempo 

histórico, foram sendo engendradas concepções de Educação Física, como a sanitarista, 

a militarista, a esportivista e aquela voltada para a promoção da saúde, ora numa 

perspectiva mais moralizante, ora numa perspectiva mais eugenista. Todavia, sempre 

contribuiu para a educação do corpo no sentido da formação da força de trabalho 

adaptada às necessidades do modo de produção. 

A Educação Física escolar atual vai, portanto, na esteira das determinações 

históricas, adequando-se às finalidades da educação de nível médio voltadas para a 

constituição dos futuros trabalhadores, de determinadas habilidades técnicas e de 

condutas psicofísicas adequadas ao trabalho: adaptação e realização de múltiplas 

tarefas, aumento do rendimento produtivo, da saúde, moral e disposição para um 

comportamento físico disciplinado. Diminui-se, assim, o risco do adoecimento, da 

abstenção ao trabalho, da formação crítica de uma concepção de mundo e da 

organização de um posicionamento político de contraposição à realidade imposta 

(FRIGOTTO, 2005). 

Trata-se, no nosso entendimento, de características ideológicas e culturais 

historicamente constituídas que estão no cerne da Educação Física escolar e que, com 

novas roupagens, continuam a caracterizar os princípios sobre o que se espera desta 

disciplina no Ensino Médio até os dias atuais. 

Essa forma histórica complexa que caracteriza e legitima a Educação Física no 

Ensino Médio é difícil de ser superada e reforça a responsabilidade do estudante, futuro 

trabalhador, ante o compromisso com o cuidado da saúde do próprio corpo e da sua 

moral para a vida produtiva. “Era preciso adestrá-lo, desenvolver-lhe o vigor físico 
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desde cedo [...] discipliná-lo, enfim, para sua função na produção e reprodução do 

capital” (SOARES, 2012, p. 27).  

Assim, a gênese e o processo de desenvolvimento da Educação Física até os dias 

atuais são marcados por estas finalidades e pela contradição entre o biológico e o 

cultural, a teoria e a prática, o corpo e a consciência. A Educação Física, no Ensino 

Médio, então, se vê diante da necessidade de se superar a relação estabelecida entre esta 

disciplina e o binômio instrução-trabalho e se afirmar como conhecimento 

imprescindível e necessário ao desenvolvimento dos adolescentes. No início do século 

XXI, com o avanço das tecnologias no modo de produção, novas finalidades formativas 

sobre a corporalidade dos estudantes, futuros trabalhadores, vão sendo colocadas para a 

Educação Física no Ensino Médio, e é preciso se estar atento a isso. 

 

O emprego de tecnologias microeletrônicas e telemáticas tornou a 

produção mais enxuta, com menor uso de força de trabalho e ampliou 

o quadro estrutural do desemprego. Aqueles que permaneceram 

empregados deveriam dar conta das demandas de um mercado cada 

vez mais competitivo internacionalmente e exigente do ponto de vista 

da qualidade e da capacidade de atender demandas. O trabalho 

intensificado, associado à precarização das relações de emprego, criou 

o ambiente propício à elevação dos níveis de acidentes e adoecimento 

no trabalho. O movimento pendular entre, de um lado, o alívio da 

atividade por meio da tecnologia e maior integração entre concepção e 

ação, e de outro, a degradação e a humilhação permitida pela gestão 

by stress, determina a corporalidade dos trabalhadores nas condições 

da acumulação flexível (SILVA, 2017, p. 274). 

 

O contexto econômico, político e cultural do final do século XX e início do 

século XXI nos coloca diante das reformas educacionais de base neoliberal sofridas pela 

Educação Básica brasileira. Para o Ensino Médio, como já referido, as atuais reformas 

consolidadas na Lei n. 13.415 de 2017 e na BNCC de 2018, que serão analisadas com 

mais profundidade à frente, implicaram profundas transformações para a Educação 

Física escolar. De uma maneira geral, no que diz respeito à finalidade da formação 

psicofísica da força de trabalho, será dada uma maior ênfase à sua intelectualização por 

meio da formação de determinadas competências e habilidades, uma mudança 

significativa na ênfase dada anteriormente à formação da aptidão física. 

Existe, nesse caso, uma mudança na compreensão da relação entre o biológico e 

o cultural, o físico e o mental, mas estes continuam totalmente dissociados. Há um 

entendimento velado de que atividades físicas e/ou esportivas que garantam a saúde e o 
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equilíbrio psicofísico não precisam ser de responsabilidade da escola, mas do indivíduo. 

Neste sentido, essas atividades podem ser realizadas fora da escola. À educação escolar 

cabe incrementar o aumento das capacidades intelectuais intersubjetivas do futuro 

trabalhador, para que este possa atuar em diferentes e sempre mutantes postos de 

trabalho. Por isso a ênfase é dada à formação de competências e habilidades mentais nas 

reformas curriculares. 

 Ressalta-se, também, que o incentivo à prática corporal, voltado para criar 

necessidades de consumo ‒ deslocando a apropriação dos conhecimentos e das práticas 

da Educação Física na escola para o mercado e privatizando as oportunidades de 

usufruir das contribuições destes conhecimentos e práticas no âmbito escolar ‒ 

contribuiu para esse processo de possível deslocamento da Educação Física do Ensino 

Médio. Entende-se, portanto, que o estudante do Ensino Médio não necessita da 

assimilação dos conhecimentos da Educação Física na escola para o seu 

desenvolvimento. 

Há um movimento ideológico que visa a camuflar e deslegitimar a necessidade 

da Educação Física na escola e seu papel no desenvolvimento dos estudantes. Deste 

modo, começa-se a circular ideias que colocam em dúvida a necessidade deste 

componente curricular no Ensino Médio, diante de tantas outras necessidades 

formativas mais urgentes (para o mercado de trabalho) que precisam ser assumidas pela 

escola. 

 

A atual configuração do Ensino Médio, no Brasil, aponta para uma 

escola da escolha e dos projetos individuais. O ideal de autonomia e 

emancipação foi apropriado e ressignificado, passando a ser 

interpretado como a capacidade de construção de um projeto de vida 

atomizado e submetido à racionalidade do mercado produtivo. A 

promessa de expansão de conhecimentos técnicos a uma parcela dos 

estudantes do Ensino Médio, capacitando-os à consecução de uma 

colocação profissional e, por conseguinte, a aquisição de poderio 

econômico a partir da inculcação de um conjunto de princípios e 

valores do capitalismo de contrarreforma que representa uma ameaça 

para a Educação Física (MAGALHÃES; MAIA, 2019, p. 3). 

 

No atual momento histórico, a Educação Física no Ensino Médio é um campo de 

pesquisa e de ensino em intensa contradição, objeto de resistência de muitos educadores 

pela sua importância no processo formativo e de disputas pelo seu lugar curricular e 

pedagógico. As reformas educacionais neoliberais e conservadoras, que estão sendo 
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antidemocraticamente implementadas nas redes e nas unidades escolares, contribuem 

muito para alimentar a contradição e o desconhecimento das importantíssimas 

contribuições da Educação Física no processo de desenvolvimento dos estudantes 

adolescentes do Ensino Médio. 

Nesse cenário de ameaça da Educação Física como componente curricular e 

como conhecimento necessário à formação e ao desenvolvimento dos jovens no Ensino 

Médio, esta pesquisa pretende contribuir para a defesa, a resistência e o direito dos 

estudantes à Educação Física escolar. Neste contexto, elucidam-se as relações entre os 

conhecimentos, as práticas da cultura corporal e o desenvolvimento dos adolescentes. A 

conjuntura, brevemente analisada aqui, justifica também a necessidade e a relevância de 

novas proposições para o trabalho pedagógico com a Educação Física no Ensino Médio. 

 

1.2 REORDENAÇÕES E DILEMAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA REFORMA DO 

ENSINO MÉDIO E NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 

As contradições históricas entre trabalho e educação repercutem muito 

fortemente no Ensino Médio, uma vez que a dicotomia educação escolar e educação 

profissional emerge explicitamente nesta última etapa da Educação Básica. Neste 

ínterim, a Educação Física acaba por configurar-se num dos componentes curriculares 

cujo sentido teórico e prático se vê diante do questionamento e até mesmo da negação 

de seus conhecimentos e práticas no Ensino Médio. Tais problemas que atravessam a 

Educação Física escolar no atual momento histórico se complexificam ainda mais diante 

das implicações para o trabalho pedagógico advindas da Reforma do Ensino Médio (Lei 

n. 13.415/2017 e da BNCC - 2018) para este nível de ensino. 

É muito importante salientar que a Medida Provisória n. 746/2016, que 

antecedeu a Lei n. 13.415/2017, gerou uma série de críticas e resistências do movimento 

estudantil e dos educadores, particularmente no que diz respeito à previsão de retirar do 

currículo escolar do Ensino Médio as disciplinas Arte, Educação Física, Filosofia e 

Sociologia. A tentativa de retirada destas disciplinas contradiz, ao mesmo tempo, um 

dos principais objetivos da medida provisória, posteriormente incorporado à Lei n. 

13.415, que trata da flexibilização da estrutura do Ensino Médio por meio dos 

itinerários formativos e de sua organização curricular, considerado excessivamente 

acadêmico e desconectado da realidade do mercado de trabalho.  
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De acordo com Ferreira e Ramos (2018), observa-se que todas as orientações 

dos organismos multilaterais e as expectativas do empresariado parecem estar 

sintetizadas nesta ideia. Também se pode perceber o quanto esta concepção se revela 

danosa à formação e ao desenvolvimento dos jovens estudantes. Isso ocorre porque a 

flexibilização da estrutura e do currículo implicou, na medida provisória, uma visão 

deturpada de flexibilização e atualização do currículo do Ensino Médio, como a 

possibilidade de “enxugar” o currículo. Na realidade, isso significa compreender que se 

faz necessário que o currículo tenha menos conhecimentos a serem apreendidos. 

Com as intensas manifestações e pressões de estudantes, educadores e 

formadores de professores, algumas das orientações constantes na medida provisória de 

2016 foram alteradas na Lei n. 13.415/2017. Quanto à Educação Física, poderá 

continuar a fazer parte do currículo escolar, sendo obrigatória na 1ª série e optativa nas 

2ª e 3ª séries, dependendo, também, do itinerário formativo escolhido pelo estudante10. 

Na BNCC do Ensino Médio, a Educação Física constitui a área de Linguagens e suas 

Tecnologias. 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE)/Câmara de Educação 

Básica (CEB) n. 3, de 21 de novembro de 2018, que atualiza as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) para o Ensino Médio, tem em vista a reorganização da estrutura deste 

nível de ensino introduzida pela Lei n. 13.415/2017. O artigo 10 dessa resolução 

preconiza que o currículo do Ensino Médio será composto pela BNCC/2018 e pelos 

cinco itinerários formativos em diálogo com o Exame Nacional Comum Curricular 

(ENEM). Sua principal característica, conforme a opção escolhida pelo estudante, é a 

consideração do contexto local e das necessidades do mundo do trabalho.  

A oferta dos itinerários formativos, consideradas as disciplinas propostas para o 

currículo, será de livre iniciativa dos sistemas de ensino e da realidade de cada escola 

em função de suas condições econômicas, logísticas e de recurso pessoal. Tais 

afirmações, constantes na Resolução n. 3/2018, contradizem o discurso da Lei n. 

13.415/2017. Seu texto defende a liberdade de escolha dos itinerários, sendo que os 

próprios jovens decidirão sobre o percurso e o nível de aprofundamento do que 

pretendem se dedicar a estudar. É no mínimo contraditório que uma reforma 

                                                             
10É importante relembrar que os cinco itinerários formativos são: Linguagens e suas Tecnologias 
(Português, Inglês, Artes e Educação Física); Matemática; Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
(Biologia, Física e Química); Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Sociologia e 
Filosofia) e Formação Técnica e Profissional. 
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pretensamente voltada para os desafios da atualidade apele para jovens “vocacionados” 

num mercado de trabalho pautado pela instável empregabilidade.  

 

Para responder a essa necessidade, mostra-se imprescindível 

reconhecer que as rápidas transformações na dinâmica social 

contemporânea nacional e internacional, em grande parte decorrentes 

do desenvolvimento tecnológico, atingem diretamente as populações 

jovens e, portanto, suas demandas de formação. Nesse cenário cada 

vez mais complexo, dinâmico e fluido, as incertezas relativas às 

mudanças no mundo do trabalho e nas relações sociais como um todo 

representam um grande desafio para a formulação de políticas e 

propostas de organização curriculares para a Educação Básica, em 

geral, e para o Ensino Médio, em particular (BRASIL, 2018, p. 462). 

 

 A Lei n. 13.415/2017, a Resolução CNE/CEB n. 3/2018 e a BNCC do Ensino 

Médio (2018), em seu conjunto, caracterizam, num novo discurso, a historicamente e 

sempre presente concepção de escola dualista de nível médio no Brasil. De acordo com 

Gramsci (2001, p. 49), na escola dualista, “[...] a marca social é dada pelo fato de que 

cada grupo social tem um tipo de escola próprio, destinado a perpetuar nestes estratos 

uma determinada função tradicional, dirigente ou instrumental”. Nessa “neoescola” 

dualista, a Educação Física é negada como conhecimento e como prática e inserida, na 

área de Linguagens, como um componente curricular de estudos e práticas, e não como 

uma disciplina. 

Identificam-se, nesse sentido, tanto no texto da Resolução CNE/CEB n. 3/2018 

quanto no texto da BNCC do Ensino Médio (2018), elementos e mecanismos 

ideológicos que justificam a reforma e levam as famílias, os estudantes, gestores e 

muitos professores a defenderem e aderirem a esta proposta. Segundo Mészáros (2012, 

p. 65), “[...] a ideologia não é ilusão nem superstição religiosa de indivíduos mal 

orientados, mas uma forma específica de consciência social, materialmente ancorada e 

sustentada”. Entende-se que, da forma como o Ensino Médio está estruturado e 

curricularmente organizado, haverá uma frágil formação geral e, por isso mesmo, uma 

qualificação igualmente frágil dos estudantes para o mundo do trabalho e uma formação 

mínima e fragmentada para a empregabilidade. 

 

Mantém-se, aí, uma escola de conteúdos mínimos necessários ao 

trabalho e emprego, mas realça-se ainda mais a noção de 

aprendizagem como aquisição de habilidades dissociadas do seu 

conteúdo e significado pouco contribuindo para o desenvolvimento 
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das capacidades intelectuais e a formação da personalidade. Define-se, 

assim, uma proposta de educação voltada para os mais pobres, visando 

atender às suas necessidades mínimas, suficientes para empregos e 

sobrevivência social (LIBÂNEO, 2013, p. 59). 

 

 Nos documentos é reiteradamente enfatizado o problema do distanciamento 

entre as demandas do mercado de trabalho e a educação escolar. Além disso, justifica-se 

a necessidade premente de um novo Ensino Médio que dê espaço para a diversidade, a 

liberdade de escolha quanto à carreira e o protagonismo juvenil. Neste sentido, a 

reforma colocaria em relevo o jovem exercendo sua cidadania. Podem-se compreender, 

ao analisar esse discurso, os motivos da adesão social à reforma, destacando-se, 

também, representações constituídas pela necessidade de se elevar as notas dos 

estudantes no Sistema de Avaliação Básica (SAEB) e no Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA). 

Em um contexto de cortes na educação e altas taxas de desemprego, na essência, 

encontramos uma importante regressão dos direitos sociais e violência à formação das 

novas gerações. Essa regressão se completa com a ruptura radical entre ciência, cultura, 

trabalho e tecnologia e a supervalorização de competências e habilidades difusas que, 

no nosso entendimento, muito pouco contribuem para a formação da juventude 

brasileira.   

 

O estudante, assim, ao necessitar ver-se “empreendedor de si mesmo” 

coloca-se na cruel situação, também, de “algoz de si mesmo”, visto 

que é intrínseca a tarefa de decidir o ônus do consequente 

desapossamento. Ao decidir, nossos estudantes optam por tornarem-se 

vítimas das suas próprias escolhas, que julgam serem “conscientes”, 

cúmplices da precarização da própria aprendizagem, autores 

intelectuais do desalinho entre as suas reais necessidades e as 

condições materiais para garantia destas a partir deste “novo-velho” 

Ensino Médio. [...] A responsabilização e a autoindulgência são os 

efeitos colaterais mais cínicos dessas políticas neoliberais, cujos 

alertas não se encontram nas bulas que o nosso atual desgoverno 

defende, propala ou comunica (MOLINA NETO et al., 2017, p.100). 

 

A organização curricular proposta, constituída pelos itinerários formativos e, 

dentro destes, pelas áreas, disciplinas obrigatórias e optativas e pelos campos de estudos 

e práticas, não parece um currículo rico e diversificado, mas sim volátil, fragmentado e 

eclético. “Quanto mais a difusão do conhecimento foi regida pelas leis de mercado, 

mais superficial e imediatista vai-se tornando o conhecimento oferecido aos indivíduos 
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e mais superficiais e imediatistas vão-se tornando as necessidades intelectuais desses 

indivíduos” (DUARTE, 2006, p. 147). 

Dessa forma, o conhecimento que não “serve” de modo imediato para o mercado 

de trabalho torna-se desnecessário, principalmente, nas escolas das periferias dos 

grandes centros urbanos. Estas poderão fatalmente optar pelo itinerário da formação 

técnica e profissional, o que revela a falta de expectativa quanto ao futuro dos jovens 

das classes trabalhadoras. 

 

Entretanto, as escolas privadas que optarem por trabalhar, visando à 

aprovação em vestibulares e no ENEM, poderão formar estudantes 

para tal finalidade. As escolas públicas, por sua vez, voltarão seus 

esforços para os anseios do mercado e a formação de mão-de-obra 

para as indústrias por meio da reforma realizada de maneira 

impositiva pelo executivo federal e, quando muito, serão beneficiários 

de programas que visam reforçar um bom desempenho nas avaliações 

que compõem o SAEB. De uma forma ou de outra, a formação 

humana será marginalizada, porque a educação pública vai formar 

mão-de-obra e a educação privada treinará alunos para acesso à 

educação superior (COSTA et al., 2018, p. 181). 

 

Entende-se que a inclusão da Educação Física no Ensino Médio como “campo 

de estudos e práticas” abre precedentes para que os seus supostos conteúdos sejam 

contemplados em outros itinerários escolares, projetos extracurriculares ou espaços de 

treinamento esportivo ou de ginástica fora da escola. Assim, essa inclusão é 

descaracterizada ainda mais como um componente curricular importante para o 

desenvolvimento na adolescência. Conforme consta do documento da BNCC (2018), a 

palavra “práticas” refere-se a procedimentos e atividades compreendidos, nesse campo, 

como uma linguagem. Ou seja, as práticas corporais são consideradas formas de 

linguagens presentes em cada grupo cultural, sendo as representações distintas em cada 

sujeito e com vários tipos de movimentos característicos de uma identidade cultural.  

Um dos dilemas e dos desafios, não só da Educação Física, mas dos outros 

campos do conhecimento que integrarão o “campo de estudos e práticas”, é a 

possibilidade de descaracterização total dos conhecimentos. Este permitirá que os 

sistemas de ensino autorizem que profissionais com pouco ou nenhum conhecimento 

possam desenvolver projetos e práticas que possivelmente não vão sair do cotidiano e 

daquilo que os estudantes já vivenciam. 
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 Na Educação Física, considerando-se sua própria construção histórica, corre-se 

o risco de se ver, nas escolas, atletas e ex-atletas profissionais, pedagogos, ou até ex-

alunos ligados ao esporte de alto rendimento com grande experiência empírica, 

simpatizantes de atividades físicas, licenciandos em Educação Física ou em Pedagogia, 

ou até mesmo militares, a ocuparem esse campo de atuação (MOLINA et al., 2017). 

Além disso, a reforma também pode abrir espaço para convênios com clubes e 

escolinhas de iniciação esportiva, que trabalharão apenas com esportes, dentre outras 

estratégias que poderão contribuir para acabar, de vez, com o direito dos jovens do 

Ensino Médio a uma Educação Física escolar que contribua de maneira efetiva no 

desenvolvimento dos estudantes adolescentes. 

No documento da BNCC/2018, evidenciam-se quais são as competências e 

habilidades que os estudantes devem desenvolver em relação às práticas corporais, 

sendo desafiados a refletir sobre tais práticas na utilização do cotidiano para o 

autoconhecimento. Deste modo, os estudantes aprofundarão seus conhecimentos sobre 

as potencialidades e os limites do próprio corpo, bem como sobre a importância de se 

assumir um estilo de vida ativo e desenvolver conhecimentos de movimentos 

relacionados à manutenção da saúde. 

Nesse contexto, a Reforma do Ensino Médio e a BNCC, para esse nível de 

ensino, estão atreladas ao projeto de educação neoliberal-burguês e contribuem, 

efetivamente, para o retrocesso da disciplina Educação Física no Ensino Médio, talvez 

até mesmo para o seu desaparecimento. Assim, no desenvolvimento epistemológico 

desta tese, a partir das contradições da realidade concreta, percebe-se a emergência de 

se repensar os fundamentos teóricos e pedagógicos da Educação Física no Ensino 

Médio, bem como evidenciar sua necessidade no processo geral de desenvolvimento 

dos adolescentes. Está-se, portanto, diante de um ponto de inflexão do movimento 

crítico da Educação Física escolar, que muito tem feito para a resistência contra-

hegemônica desde os anos de 1980. Essa pesquisa pretende, assim, contribuir para essa 

resistência. 

De acordo com Mészáros (2008, p. 55), “[...] a principal função da educação 

formal é agir como um cão de guarda autoritário para induzir ao conformismo 

generalizado em determinados modos de internalização, de forma a subordiná-los às 

exigências da ordem estabelecida”. Neste ínterim, a Educação Física no Ensino Médio é 

guiada por uma perspectiva de formação vinculada a um determinado projeto social. 
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Talvez esteja aí a sua força política e a sua importância formativa. Estas não 

poderão ser compreendidas e defendidas sem se aprofundar na apreensão pedagógica 

das contribuições da Educação Física no Ensino Médio para o desenvolvimento dos 

estudantes adolescentes, principalmente aqueles que estão na escola pública. 

Trata-se de defender, conforme Saviani (2012, p. 71), “[...] a apropriação pelas 

camadas populares das ferramentas culturais necessárias à luta social que travam, 

diariamente, para se libertar das condições de exploração em que vivem”. Entende-se, 

portanto, que se fazem necessários certos conhecimentos psicológicos e pedagógicos 

que possam orientar quanto ao trato da relação entre ensino, aprendizagem e 

desenvolvimento na Educação Física escolar, tendo os conteúdos desta disciplina – seus 

conceitos e práticas – como base. 

Concorda-se com Mészáros (2008, p. 48), quando o autor afirma que: “[...] 

apenas a mais ampla das concepções de educação nos pode ajudar a perseguir o objetivo 

de uma mudança verdadeiramente radical, proporcionando instrumentos de pressão que 

rompam a lógica mistificadora do capital”. Assim, esta pesquisa parte de uma Educação 

Física como produção cultural e política, pautada por uma concepção de humanização 

articulada ao mundo do trabalho e, enquanto espaço criador, uma prática social para 

além dos princípios mercadológicos. Defende-se que se pode encontrar, na teoria 

histórico-cultural do desenvolvimento e na teoria do ensino desenvolvimental, 

conhecimentos psicológicos e pedagógicos que muito ajudarão a superar os dilemas e 

desafios da Educação Física no Ensino Médio. 

 

1.3 O DESENVOLVIMENTO NA ADOLESCÊNCIA E A ATIVIDADE DE ESTUDO 

DA EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO MÉDIO 

 

A atividade de estudo da Educação Física no Ensino Médio brasileiro, ao 

contrário do que as atuais reformas educativas e curriculares para este nível de ensino 

parecem levar a entender, tem um papel relevante e em muito pode contribuir no 

processo de desenvolvimento do adolescente. Nas recentes reformas curriculares para o 

Ensino Médio, como já visto, a Educação Física aparece como um campo do 

conhecimento secundarizado no processo geral de educação escolar dos jovens desta 

etapa da Educação Básica. 

Nesse momento histórico da educação brasileira, a Educação Física escolar se 

torna um componente curricular secundarizado cujos conhecimentos são questionados 
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sem relação com a importância e a necessidade na formação dos jovens do Ensino 

Médio. Desta maneira, esta tese apresenta uma concepção contra-hegemônica de 

valorização dos conhecimentos e práticas do campo disciplinar da Educação Física, na 

escola, e de reflexão sobre sua contribuição para o desenvolvimento humano, 

particularmente na etapa da adolescência. 

Nesse sentido, a reflexão sobre a Educação Física como disciplina escolar e 

como objeto da atividade de estudo, bem como sua importância na formação dos 

adolescentes no Ensino Médio, necessariamente precisa estar articulada à reflexão sobre 

o processo histórico-cultural de desenvolvimento humano. De acordo com Soares 

(2012), para fundamentar o ensino da Educação Física, a perspectiva sobre o 

desenvolvimento humano que tem predominado nas últimas décadas está condicionada 

às ciências biológicas. Essa perspectiva ignora, ainda, a mediação dos elementos 

históricos articulados às experiências sociais dos indivíduos, naturaliza as 

determinações da totalidade social e nega as especificidades subjetivas diante das 

condições da prática social.  

Para Castellani Filho (1988), trata-se de uma concepção histórica da Educação 

Física escolar que considera o desenvolvimento fruto da maturação anatômica e 

fisiológica, bem como das reações naturais de adaptação do organismo ao meio via 

aptidão física. Tal compreensão tem como eixo a concepção dualista de ser humano: um 

corpo físico/biológico separado de uma mente que pensa, sendo a cultura um meio de 

civilização ao qual o sujeito deve se adaptar. 

 

O desenvolvimento caracteriza-se por uma sequência fixa de 

mudanças morfológicas e funcionais no organismo que, todavia, 

ocorrem em diferentes velocidades de indivíduo para indivíduo. 

Caracterizar o estágio de desenvolvimento, portanto, não pode ser 

realizado apenas através de idade cronológica, mas sim através da 

idade biológica. [...] outro critério é a caracterização da maturação 

biológica do organismo classificado em estágios de desenvolvimento 

pubertário, baseado nas funções sexuais, contudo a sequência do 

desenvolvimento é sempre a mesma (GO TANI et al., 1988, p. 54-55). 

 

Essa perspectiva de desenvolvimento, ainda que se pretenda constituir numa 

abordagem científica, acaba por realizar uma análise metafísica, atomística e funcional.  

Uma perspectiva que está restrita a conhecimentos aparentes e específicos, 

desarticulados dos nexos que compõem a totalidade complexa e histórico-cultural do 

desenvolvimento humano. São concepções de desenvolvimento sustentadas em supostas 
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leis naturais, que perdem de vista a necessária reflexão ontológica diante das questões 

epistemológicas. 

Predomina-se, desta maneira, uma compreensão de desenvolvimento que parte 

da escala animal filogenética em direção à espécie humana, numa concepção 

quantitativa, cronológica, mecânica, linear, unilateral e fragmentada de construção do 

desenvolvimento (VIGOTSKI, 2004). 

 

No sistema mencionado, o desenvolvimento e o ensino são 

considerados processos independentes um do outro. Em relação a essa 

questão o desenvolvimento é apresentado como um processo 

submetido a leis naturais e transcorre em forma de maturação 

enquanto que o ensino é compreendido como a utilização puramente 

externa das possibilidades que surgem no processo de 

desenvolvimento (DAVÍDOV, 1988, p. 27, tradução nossa). 

 

Vigotski (2004), ao tratar das teorias psicológicas, ajuda a entender que esta 

perspectiva biologicista e evolucionista de desenvolvimento humano predomina em 

razão das condições materiais objetivas de vida das pessoas, decorrentes do modo de 

produção. Marx e Engels (2010, p. 43) destacam que uma organização social produtiva 

“[...] não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, 

por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais”. 

Estamos inseridos numa sociedade onde as circunstâncias sociais coisificam o 

desenvolvimento humano, descolado das condições históricas e culturais e que tende a 

se tornar um processo de desenvolvimento unilateral e deformado, principalmente para 

a classe trabalhadora.  

Para Leontiev (1978, p. 121), “[...] estas relações objetivas engendradas pelo 

desenvolvimento da propriedade privada determinam as propriedades da consciência 

humana nas condições da sociedade de classes”. A atual realidade influencia fortemente 

as concepções sobre o desenvolvimento humano, mesmo diante da extensa produção 

cultural e do alto grau de desenvolvimento tecnológico e científico. Em lugar de 

fortalecer e impulsionar o desenvolvimento, essa realidade promove um 

embrutecimento e empobrecimento do indivíduo e tende a deformar suas capacidades 

físicas, mentais e emocionais. Estas, por sua vez, são consideradas instrumentos 

essenciais para a existência e a reprodução da vida humana nas relações sociais.   

 Essa forma de compreender e orientar o desenvolvimento humano incide: nas 

singularidades subjetivas; nas relações com outros seres humanos; na possibilidade ou 
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não de apropriação dos produtos das atividades humanas; nos projetos educacionais e na 

atividade de estudo com a Educação Física no Ensino Médio. Logo, trata-se de um 

cenário real que limita o desenvolvimento humano com base em necessidades de 

adaptação aos interesses do mercado, ou seja, do ponto de vista de desenvolvimento e 

preservação do capital formar para adaptação é uma decorrência do modelo social 

almejado. 

Leontiev (1978, p. 166) desvela que a essência do desenvolvimento humano se 

estabelece na interdependência dialética entre objetividade e subjetividade, que surge e 

se concretiza na atividade: “[...] as forças e faculdades físicas e mentais apenas 

realizam, sob a sua forma prática, na especificidade da atividade humana, aquilo que 

constitui o seu conteúdo psicológico”. 

Assim, os fundamentamos para a compreensão histórico-cultural do 

desenvolvimento humano e do desenvolvimento do adolescente desta pesquisa somente 

se efetivam, em sua totalidade, pela mediação da atividade. Neste contexto, considera-se 

a atividade como princípio da ação transformadora do homem sobre a realidade, que é 

também, dialeticamente, princípio motor de seu desenvolvimento psíquico. 

A atividade realiza-se por meio da ação que se direciona, inicialmente, para a 

produção das condições materiais, e se desdobra na formação de novas atividades não 

materiais, como o movimento corporal. Leontiev (1978) assegura que a atividade cria 

necessidades, capacidades e condições cada vez mais complexas para o 

desenvolvimento humano, fazendo a mediação entre a subjetividade do indivíduo e o 

mundo circundante. 

A teoria histórico-cultural do desenvolvimento humano considera a 

interdependência entre subjetividade e objetividade, bem como a relação entre ensino, 

aprendizagem e desenvolvimento, no sentido de construir novas condições para 

potencializar um desenvolvimento completo e harmonioso de todas as aptidões, 

propriedades e capacidades humanas (VIGOTSKI, 1997). 

Por meio dessa abordagem teórica, o desenvolvimento do ser humano deve ser 

compreendido como uma unidade de natureza biológica e cultural, resultado de 

mediações da realidade material concreta. O desenvolvimento é o processo de 

internalização da cultura produzida pela humanidade. Para Vigotski (2017, p. 35), “[...] 

o homem é um ser social, que, fora da interação social, ele nunca desenvolverá em si 

aquelas qualidades, aquelas propriedades que têm sido desenvolvidas como resultado da 

evolução histórica de toda a humanidade”.  
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A teoria histórico-cultural supera a concepção dos processos inatos biológicos e 

do modelo de interação adaptativa como base do desenvolvimento, que consideram que 

as capacidades, habilidades e aptidões humanas são biologicamente herdadas. Na 

perspectiva histórico-cultural, as atividades culturais formam, com a estrutura biológica 

e psicológica, a dinâmica que põe em marcha o desenvolvimento, compreendendo o 

biológico e o cultural como uma unidade contraditória. 

 

Durante o processo do seu desenvolvimento ontogênico, o homem 

realiza necessariamente as aquisições da sua espécie, entre outras as 

acumuladas ao longo da era sócio-histórica. Todavia, as aquisições do 

desenvolvimento histórico da humanidade acumulam-se e fixam-se 

sob uma forma radicalmente diferente da forma biológica sob a qual 

se acumulam e se fixam as propriedades formadas filogeneticamente 

(LEONTIEV, 1978, p. 164).  
 

Para o autor, a consciência se constitui na dependência da realidade material e 

histórica de vida da pessoa. Alterando-se as condições externas, haverá implicações nas 

condições internas de seu desenvolvimento, processo considerado como a expressão 

ideal do psiquismo. Estas relações provêm de uma atividade inicialmente exterior ao 

indivíduo, mediada pela cultura. Elas criam particularidades na consciência e se 

transformam em atividade interna, num movimento do interpsíquico para o 

intrapsíquico, conforme a lei genética geral do desenvolvimento elaborada por Vigotski 

(2001). 

Vigotski (1991) diz que a base do desenvolvimento do psiquismo humano se 

expressa pela consciência, composta pelo cérebro, como base material orgânica, e pela 

linguagem, expressa pela relação entre pensamento e palavra, base material-cultural que 

constitui o plano interno por meio da atividade. A “natureza” do desenvolvimento do 

psiquismo, portanto, é cultural, mas em unidade com a existência material biológica.  

Entende-se que a teoria histórico-cultural do desenvolvimento humano ajuda a 

superar as concepções sustentadas numa compreensão biologicista e evolucionista de 

desenvolvimento, bem como a elaborar a defesa do papel e da importância da atividade 

de estudo da Educação Física no Ensino Médio para o desenvolvimento do adolescente. 

Na apreensão do psiquismo humano como o seu principal objeto de investigação, a 

teoria histórico-cultural não separa o desenvolvimento do psiquismo (da consciência e 

da personalidade) dos grandes problemas da prática social. 
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A concepção histórico-cultural do desenvolvimento humano que sustenta essa 

investigação se aprofunda na necessária reflexão sobre as particularidades que 

caracterizam o período da adolescência no sistema de periodização histórico-social. 

Nesse sistema, se evidenciam a atividade de estudo, a comunicação íntima pessoal e o 

trabalho (ANJOS, 2017) como atividades principais nesse período da vida. Essas 

concepções são de essencial importância para a compreensão do desenvolvimento do 

adolescente e para a análise do experimento didático realizado nesta pesquisa. 

 

1.3.1 Comunicação íntima pessoal, estudo e trabalho: as atividades principais do 

período da adolescência 

 

A análise da periodização do desenvolvimento humano, na teoria histórico-

cultural, leva a considerar as atividades principais ou nucleares para o desenvolvimento 

do adolescente. Este período da vida do ser humano é entendido como a época de 

transição entre a infância e a vida adulta. Ou seja, a luta e tensão entre os traços de 

permanência de infantilidade e o surgimento de elementos da vida adulta, predominando 

a articulação de três atividades nucleares que impulsionam o desenvolvimento: a 

comunicação íntima pessoal, a atividade de estudo e a atividade de trabalho/profissional 

(DUARTE; ANJOS, 2016). 

É muito importante se aprofundar na compreensão psicológica dessas atividades, 

consideradas como “guias” do desenvolvimento que orientam, de maneira geral, os 

processos formativos do psiquismo do adolescente. Trata-se de um procedimento de 

análise importante para inserir adequadamente a Educação Física como uma mediação 

neste processo, como se verá no momento de apresentação e análise do experimento 

didático realizado. 

A comunicação íntima pessoal, o estudo e o trabalho são atividades nucleares 

consideradas essenciais para o desenvolvimento do adolescente, representando a síntese 

histórica e cultural das principais atividades que predominam na vida social coletiva 

desses indivíduos. De acordo com Davídov (1988, p. 46, tradução nossa), “[...] as 

diferentes características específicas das atividades socialmente úteis dos adolescentes 

são manifestas e mais vívidas no trabalho produtivo e criativo que eles realizam”.  

Essas atividades, pautadas pelo princípio criativo, estão articuladas entre si, pois 

exercem predominância nas situações da prática social. Promovem, ainda, por meio de 

suas contradições internas, o surgimento de novas atividades, compostas por 
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necessidades, objetivos, tarefas, ações e operações que influenciam tanto o próprio 

desenvolvimento da atividade quanto os processos formativos do psiquismo 

(DAVÍDOV; SLOBÓDCHIKOV, 1991). 

Assim, entender as atividades nucleares é como buscar o sentido de se 

compreender a vida do adolescente, dentro da prática social, bem como as situações que 

exigem o surgimento de novas necessidades. Desta forma, as atividades nucleares 

propiciam-se melhores condições, nesta tese, de analisar os processos formativos do seu 

psiquismo e as possibilidades de mediação da Educação Física no desenvolvimento. 

 

O desenvolvimento cognitivo ocorre à medida que são acionadas 

situações que exigem novas operações, e, socialmente, são colocados 

à disposição do ‘adolescente’ instrumentos que possibilitam uma nova 

ação sobre o objeto. Para que isso ocorra, é necessário que as 

operações cognitivas sejam mediadas, isto é, sejam, anteriormente, 

realizadas por alguém que já as domine, para, posteriormente, serem 

apropriadas pelo sujeito, por meio de um processo de modelização 

(SFORNI, 2004, p. 40). 

 

Todavia, no desenvolvimento do adolescente, essas atividades-guias somente se 

constituem e cumprem efetivamente suas funções quando mediadas por instrumentos 

culturais na interação intencional de indivíduos mais experientes, dentro de 

determinadas condições históricas e sociais. Essas atividades obtêm sua gênese e 

manifestam-se somente em determinadas circunstâncias, na vida em sociedade, ligadas 

às contradições da totalidade social que estão sempre em movimento e tendem a ser 

transformadas ao longo da história. 

Nas atuais condições em que ocorre o desenvolvimento dos adolescentes, 

percebe-se um contexto no qual as atividades-guias são submetidas às tensões e aos 

conflitos do mundo objetivo, num estado de crise permanente da realidade, ocasionado 

pela contradição entre capital e trabalho. 

 

A influência do meio sobre o desenvolvimento do pensamento nunca 

tem tanto significado quanto na idade de transição. Por este nível de 

desenvolvimento intelectual se diferenciam agora cada vez mais os 

habitantes da cidade e do campo, o menino e a menina, as crianças 

que procedem de distintos estratos sociais e classes. É evidente que a 

essa idade os fatores sociais influenciam diretamente sobre o processo 

de desenvolvimento do pensamento (VIGOTSKI, 1996, p. 44, 

tradução nossa). 
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Percebe-se, na atual sociedade, o cerceamento do acesso às riquezas materiais e 

não materiais que impactam, de diferentes maneiras, as atividades humanas, 

comprometendo o desenvolvimento do adolescente. Trata-se de uma realidade 

contraditória que atinge a estrutura, as propriedades, a organização, a dinâmica das 

atividades guia do desenvolvimento e, consequentemente, os processos formativos do 

psiquismo. 

Cria-se, assim, um círculo vicioso, desumano e contraditório na situação 

concreta de vida em que as atividades-guias são realizadas. Os adultos e os outros 

jovens, que são a fonte humana e social do desenvolvimento na atividade de 

comunicação íntima pessoal, estão, como o indivíduo adolescente, numa conjuntura 

social e numa estrutura de vida. Nestas, predominam-se o pragmatismo, o utilitarismo, a 

competitividade e o individualismo. 

A educação escolar que estabelece e desenvolve, de maneira efetiva e 

predominante, a atividade de estudo, se vê também imersa nessa conjuntura e orientada, 

em sua ação pedagógica, pelos princípios mercadológicos. Quanto à atividade de 

trabalho como atividade vital para a vida dos seres humanos, a situação desumana 

intensifica-se ainda mais, pois se concretiza num contexto direto, pautado pela 

exploração e alienação da vida. 

 

O trabalhador labora sob o controle do capitalista, a quem pertence 

seu trabalho. O capitalista cuida para que o trabalho seja realizado 

corretamente e que os meios de produção sejam utilizados de modo 

apropriado, a fim de que a matéria-prima não seja desperdiçada e o 

meio de trabalho seja conservado, isto é, destruído apenas na medida 

necessária à consecução do trabalho. O capitalista paga, por exemplo, 

o valor da força de trabalho por um dia. Portanto, sua utilização, como 

a de qualquer outra mercadoria — por exemplo, um cavalo — que ele 

aluga por um dia, pertence-lhe por esse dia (MARX, 2013, p. 262). 

 

Para ilustrar essa conjuntura que atinge as atividades-guias dos adolescentes no 

Brasil, ressaltam-se duas pesquisas. Uma é de dezembro de 2018, realizada pelo 

Movimento Todos pela Educação, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PnadC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)11. Esta demonstra a terrível realidade em que se encontra o nível educacional 

dos jovens do nosso país que, de cada 10 brasileiros com 19 anos (cerca de 1,1 milhões 

                                                             
11Disponível em: www.agenciadenoticias.ibge.gov.br. Acesso em: 8 jul. 2018. 
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de jovens), quatro não haviam concluído o Ensino Médio em 2018. Essa é a idade 

considerada limite para o término dessa etapa de ensino. Dentre esses jovens que não 

haviam concluído o Ensino Médio, 62% não frequentam mais a escola e, destes, 55% 

pararam de estudar ainda no Ensino Fundamental. Se no Ensino Médio a taxa de conclusão 

ainda é baixa, no fundamental o cenário não é muito diferente: 24,2% do total dos jovens de 16 

anos ainda não concluíram esta etapa de estudo. Entre eles, 23% não estão mais na escola 

(IBGE, 2019). 

Os dados da outra pesquisa, de 2019, também do IBGE, demonstram 

que, atualmente, no Brasil, a população desempregada ultrapassa os 13,4 milhões de 

pessoas e cresceu 10,2% (mais 1,2 milhão de pessoas) frente ao trimestre de outubro a 

dezembro de 2018 (12,2 milhões) (IBGE, 2019). Essa realidade comprova 

subordinações que empobrecem, de maneira predominante, as atividades nucleares dos 

processos formativos do desenvolvimento na adolescência, principalmente, da classe 

trabalhadora. 

 

Com o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, desenvolve-se 

também o proletariado, a classe dos operários modernos, os quais só 

vivem enquanto têm trabalho e só têm trabalho enquanto seu trabalho 

aumenta o capital. Esses operários, constrangidos a vender-se a 

retalho, são mercadoria, artigo de comércio como qualquer outro; em 

consequência, estão sujeitos a todas as vicissitudes da concorrência, a 

todas as flutuações do mercado (MARX; ENGELS, 2010, p. 46). 

 

Dessa maneira, a partir das contradições da realidade material de vida, ressalta-

se a importância para esta tese de se compreender sobre as especificidades das 

atividades principais da vida no período da adolescência. O intuito é construir 

fundamentos teórico-metodológicos para orientar a pensar o ensino de Educação Física 

para o desenvolvimento dos adolescentes. 

Em contraposição a essa cultura de desigualdade que permeia a consciência 

social, a dinâmica, entre as atividades-guias, não se manifesta na vida dos adolescentes 

de maneira isolada e estanque. Ela está inter-relacionada e em alternância de 

prevalência, segundo as condições concretas de vida dos adolescentes, numa dinâmica 

de superação por incorporação. Logo, essas atividades se entrecruzam, completam, 

requalificam e se modificam, de acordo com o nível de complexidade promovido pelas 

situações enfrentadas pelos adolescentes na vida social e nas necessidades que surgem 

no âmbito das próprias atividades. 
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De acordo com Vigotski (2009, p.171), “[...] é precisamente com o auxílio dos 

problemas propostos, da necessidade que surge e é estimulada, dos objetos colocados 

perante o adolescente que o meio social circundante o motiva e o leva a dar esse passo 

decisivo no desenvolvimento do seu pensamento”. É na realização das atividades que 

surgem, se desenvolvem e se transformam necessidades, motivos, objetivos, ações e 

operações, que por sua vez estão na dependência dialética do conteúdo – do objeto. 

 

Sem dúvida, o mais importante que distingue uma atividade de outra é 

o objeto da atividade. É o objeto da atividade que lhe confere a mesma 

e determinada direção. O objeto da atividade é seu motivo real. Por 

isso, este pode ser tanto externo como ideal, tanto dado 

perceptualmente como existente só na imaginação, na ideia 

(LEONTIEV, 1983, p. 62). 

 

A gênese de uma atividade principal se encontra nas contradições de outra 

atividade, ocasionada pelas situações da vida social compostas pela necessidade de 

enfrentamento, tensões e problemas sociais, culturais, educacionais e econômicos. No 

entanto, ao observar os adolescentes, não se pode considerar que os resultados das 

atividades, no seu desenvolvimento, são efeitos das implicações inerentes às questões 

internas e isoladas das próprias atividades, como um modelo a ser aplicado a todos. 

A passagem de uma atividade a outra dependerá das inter-relações criadas e 

desenvolvidas, pois todas as atividades, em cada momento histórico, têm suas 

peculiaridades e características para contribuir com os processos de desenvolvimento de 

cada adolescente. Tais características e o nível de complexidade das atividades 

nucleares que orientam o desenvolvimento psíquico do adolescente, desde a sua origem, 

estão disponíveis no mundo objetivo, na estrutura dos seus conteúdos. 

 

Desde o nascimento, o sujeito está rodeado de um mundo objetivo 

criado pelo homem, ou seja, alimentos, vestuário, simples 

instrumentos, e a linguagem, as proposições, os conceitos, as ideias, 

refletidas na linguagem. Pode dizer-se que o desenvolvimento mental 

do sujeito se inicia em um mundo humanizado (LEONTIEV, 1978, p. 

64). 

 

As contradições que compõem e movimentam a dinâmica das atividades-guias 

se efetivam entre a necessidade e a capacidade de o indivíduo lidar com o conteúdo, a 

forma dessas contradições e o modo de vida que se estabelece na prática social. Para 

Leontiev (2017, p. 45), no “[...] indivíduo concreto, ainda que o desenvolvimento de 
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suas necessidades dependa de suas condições pessoais de vida, estão condicionadas, de 

todo modo, pelas relações sociais e pelo lugar que tal indivíduo ocupa nesse sistema de 

relações”. 

Com base em Vigotski (1996), Elkonin (1998) e Anjos (2017), dentre as 

contradições que promovem a gênese e a dinâmica das atividades e a orientação do 

desenvolvimento dos processos de neoformações do psiquismo, neste período histórico-

social transitório da vida humana, ressaltam-se a tensão e a luta, entre: a permanência 

dos traços infantis; a necessidade de sua superação por incorporação destes, e o 

surgimento de elementos da vida adulta que devem ser selecionados, apropriados e 

objetivados. Verificam-se, assim: a máxima necessidade de inter-relação com o outro; o 

avanço da consciência de si na realidade; o reconhecimento de sua interdependência e a 

repulsão pelas relações sociais em razão destas conquistas. 

Vigotski (1996, p. 16, tradução nossa) informa que “[...] o espírito de 

contradição se manifesta também no conteúdo de seu pensamento, ou seja, no conteúdo 

de seu pensamento há momentos contraditórios”. Para o adolescente lidar com estas 

contradições, suprir as necessidades que surgem deste processo e ter a capacidade de 

superar as situações em direção ao desenvolvimento, salienta-se a extrema importância 

das mediações culturais que devem ser apropriadas e objetivadas no decorrer da vida 

social, mediadas pelas atividades-guias. 

No processo de formação da personalidade do adolescente, a atividade de 

comunicação íntima pessoal se sobressai pelo estabelecimento da necessidade das 

relações sociais com os adultos e outros adolescentes. Na atividade de estudo, 

evidenciam-se a aproximação com o conhecimento teórico, a assimilação dos conceitos 

científicos e o desenvolvimento do pensamento teórico. Já na atividade de trabalho, 

enfatiza-se a construção de abstrações mais complexas, através das finalidades 

constituídas pelo pensamento conceitual e da elaboração de ações teóricas e práticas 

conscientes para a transformação da realidade e de si.  

Conforme Duarte e Anjos (2017), as novas exigências das atividades, produzidas 

nas situações sociais, são internalizadas como conquistas do psiquismo e produzem 

novas necessidades para o processo contínuo de requalificação da formação psicológica. 

A cada predominância de atividade em virtude das novas capacidades que surgem, o 

adolescente a incorpora, também, como conquista psíquica, tornando-se força motriz 

para o seu desenvolvimento. O desenvolvimento é, portanto, um processo cultural que 

produz a formação e reconstrução de novas ações e operações psicológicas, além de 
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necessidades de novas relações formativas em razão do nível de complexificação que as 

funções psíquicas alcançaram. 

Na atividade-guia de comunicação íntima pessoal, as características gerais são a 

aproximação do adolescente com outros adolescentes e adultos. Estas são constituídas 

nos enfrentamentos intensos com a realidade de seu entorno e da superação dos 

conflitos criados em si, na interdependência entre subjetividade e objetividade. Nesta 

atividade, podem surgir o sentimento de maturidade e o delineamento de uma visão de 

mundo e de formas de lidar e dominar sua conduta dentro das relações sociais. Isso 

ocorre em razão da possibilidade de se reproduzir, de maneira refletida, as 

possibilidades de vida e as opiniões predominantes no coletivo existente entre os 

adultos e adolescentes. 

De acordo com Vigotski (1996, p. 18, tradução nossa), “[...] o mundo das 

vivências internas, desconhecido para a criança pequena, se revela agora ao adolescente 

e constitui uma esfera de enorme importância no conteúdo de seu pensamento”. Nesse 

mundo constituído por relações sociais, a interdependência com outros adolescentes se 

manifesta em suas qualidades formativas, principalmente, ao valorar e se apropriar das 

atitudes dos adolescentes que estão em sua volta, considerando enormemente a opinião 

social da coletividade e a conduta dos outros adolescentes. Ou seja, o desenvolvimento 

do adolescente se movimenta a partir do outro. 

O adolescente, nessa atividade nuclear, amplia, diversifica e enriquece os 

círculos de relações sociais. Essas relações estão carregadas de conteúdo cultural, que 

possibilitam aprofundar novas relações de apropriações e objetivações, influenciadas 

pelos interesses do coletivo de adolescentes e promovidas pelas mediações. Uma das 

características da atividade de comunicação íntima pessoal que se pode destacar se 

manifesta na família, nos afazeres do cotidiano, na escola e no trabalho, onde aparece a 

ênfase na divisão social do trabalho como um fator importante para o desenvolvimento. 

Nesses âmbitos sociais, o adolescente, atrelado às mudanças das 

responsabilidades e às cobranças para a vida futura, começa a ter mais obrigações e 

exigências e a se perceber como mais independente diante das tarefas. Assim se 

estabelece, de maneira mais efetiva, a necessidade de colaboração do trabalho com 

outros pela cooperação, quando o conteúdo principal do seu desenvolvimento passa do 

objeto para outro adolescente dentro de uma esfera social da vida em comum. 

 

Portanto, não é a comunicação intimamente pessoal dos adolescentes, 
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mas sim a comunicação que mantêm ao realizarem diversos tipos de 

atividades socialmente úteis que serve como base real para o 

desenvolvimento das novas formações psicológicas típicas dos 

adolescentes (DAVÍDOV, 1988, p. 46, tradução nossa). 

 

No processo de desenvolvimento dessas novas formações psicológicas na 

atividade de comunicação íntima pessoal, o adolescente tende a reproduzir, pelo 

conteúdo objetivo, as normas mais gerais das inter-relações sociais e culturais existentes 

entre os adultos. Ele procura parecer-se com estes nas ações projetadas e, logo, 

reproduz, como referência, condutas, ações, hábitos, maneiras de proceder na realidade 

e com outros seres humanos. Trata-se de um processo contínuo de comparação e 

identificação dos modelos presentes nas relações sociais que incorporará, como base em 

si, para projetar o seu futuro. 

Ainda nesse processo, o adolescente observa, na vida e na conduta das outras 

pessoas, comportamentos que, muitas vezes, são por ele imitados, pois se vê de acordo 

com os olhos dos outros. Ele também reproduz as leis e normas morais e éticas mais 

gerais, criando uma consciência social interiorizada que, ao mesmo tempo, provoca a 

necessidade de conhecer suas próprias particularidades e refletir sobre as próprias 

situações da vida. 

 

À medida que é ampliada sua inserção nas relações sociais e, ao 

mesmo tempo, desenvolvido o pensamento conceitual — que 

permitirá alcançar profundo conhecimento tanto da realidade social 

externa quanto de sua realidade psíquica interna, surge no adolescente 

a necessidade de conhecer suas próprias particularidades, o que o leva 

à realidade uma análise de sua personalidade como meio para 

organização suas inter-relações e sua atividade social (PASQUALINI, 

2013, p. 83). 

 

A atividade de estudo é também uma atividade-guia no período da adolescência.  

Por ser altamente relevante no âmbito social e cultural da coletividade, leva o 

adolescente à análise de sua personalidade e à ampliação da comunicação íntima pessoal 

e do trabalho, articulada à preparação para a vida adulta.  

 A atividade de estudo, na teoria histórico-cultural, tem como características: o 

aprofundamento da formação dos conceitos; a ênfase na construção do pensamento por 

conceitos; o trato com o conhecimento teórico e o desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores, por meio das transformações das necessidades, dos objetivos, 
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motivos, das ações e operações. 

 

A evolução do conteúdo do pensamento é um processo de 

desenvolvimento cultural, histórico e socialmente condicionado que 

supera, por incorporação, as bases elementares e estruturais do 

psiquismo. O núcleo dessa evolução reside, por sua vez, na formação 

de conceitos, que sintetiza em suas diferenças formas o movimento 

evolutivo do pensamento na “adolescência” (MARTINS, 2013, p. 

215). 

 

A atividade de estudo, de acordo com as mediações realizadas, promove um 

impulso decisivo no desenvolvimento geral do adolescente, em todas as suas dimensões 

— cognitiva, física, ética e estética —, e orienta o aprofundamento do processo de 

formação do psiquismo em níveis cada vez mais altos, envolvendo abstrações e 

generalizações. Vigotski (2009) diz que o processo de formação do psiquismo tem como 

um dos eixos centrais de seu desenvolvimento a instrução escolar. Essa tese foi 

continuamente desenvolvida pelas gerações posteriores de psicólogos da teoria 

histórico-cultural, particularmente por Elkonin e Davídov. 

O processo de mediação mais importante que constituirá o conteúdo da atividade 

de estudo, seu objeto e seu objetivo, é o processo de assimilação e formação de 

conceitos científicos na escola. O processo geral de formação de conceitos, na teoria 

histórico-cultural, é entendido como o emprego funcional: da palavra ou de outro signo 

orientado à atividade da compreensão; do desmembramento e da discriminação de 

traços; da abstração, generalização e síntese, como parte fundamental e indispensável de 

todo o processo da formação de conceitos. O conceito é um processo de operação 

intelectual de uso funcional e consciente do significado das palavras, como modo de 

compreensão dos objetos e dos fenômenos da realidade transferidos para o pensamento.  

É na formação de conceitos que o pensamento se realiza na palavra (VIGOTSKI, 2001).  

Por meio da mediação cultural, os indivíduos internalizam signos e significados 

sob a forma generalizada dos conceitos. No período da adolescência, segundo Vigotski 

(1996), esse processo atinge sua potencialidade máxima. A atividade intelectual, 

realizada por meio da atividade de estudo, impulsionará todas as possíveis mudanças 

psicológicas, desenvolvendo no adolescente o pensamento por conceitos. De acordo 

com esse autor, “[...] o adolescente, na idade de transição, assimila pela primeira vez o 

processo de formação de conceitos, uma passagem a uma nova e superior forma de 

atividade intelectual – o pensamento por conceitos – chave de todo o problema do 
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desenvolvimento do pensamento” (p. 9, tradução nossa). 

Vigotski (2009, p. 237) pontua que “[...] a formação dos conceitos surge sempre 

no processo de solução de algum problema que se coloca para o pensamento do 

adolescente”. O pensamento por conceitos também permite o domínio do próprio 

pensamento no emprego do significado das palavras, e não em seu sentido estático e 

isolado em forma de definição, mas nos processos vivos de pensamento e de solução 

dos problemas, que compõem a situação concreta de vida do adolescente frente às 

contradições da realidade concreta. 

 

O pensamento por conceitos e o meio mais adequado para conhecer a 

realidade porque penetra na essência interna dos objetos, já que a 

natureza dos mesmos não se revela na contemplação que se põe de 

manifesto na dinâmica do objeto, em seu desenvolvimento vinculado a 

todo o resto da realidade. O vínculo interno das coisas se descobre 

com ajuda do pensamento por conceitos, já que elaborar um conceito 

sobre algum objeto significa descobrir uma série de nexos e relações 

do objeto dado com toda a realidade, significa incluí-lo no complexo 

sistema de fenômenos (VIGOTSKI, 1996, p. 24, tradução nossa). 

 

Na atividade de estudo, portanto, a assimilação e a formação dos conceitos 

científicos ‒ que é o próprio processo de generalização e subjetivação dos 

conhecimentos teóricos das diferentes disciplinas escolares ‒ levam a um nível 

qualitativamente superior ao pensamento por conceitos. Segundo Davídov (1988), 

quando a atividade de estudo é adequadamente organizada e considera esses princípios 

do desenvolvimento, é possível, desde a escola primária, conduzir os estudantes ao 

desenvolvimento do pensamento teórico. 

O pensamento teórico é a capacidade de operar com os conceitos científicos a 

partir da assimilação ativa e criativa da evolução dos significados das palavras, nas 

diferentes ciências e disciplinas escolares. Sem este pensamento, não é possível alcançar 

a essência das contradições da realidade, as leis e propriedades dos diferentes objetos e 

fenômenos que constituem o movimento da totalidade concreta. No adolescente, o 

pensamento por conceitos e o pensamento teórico lhe permitirão dominar e conduzir o 

fluxo dos próprios processos psicológicos, o que, por sua vez, implica o 

desenvolvimento de sua personalidade e da sua concepção de mundo. 

Na situação concreta de vida do adolescente, emerge-se a necessidade de uma 

nova atividade, a atividade de trabalho/profissional. 
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[...] na idade de transição se produz um importantíssimo avanço no 

desenvolvimento da atividade prática do ser humano, ela primeira vez 

se faz possível e evidente que o homem pode dominar o trabalho 

profissional, que é a representação concreta do pensamento prático 

(VIGOTSKI, 1996, p. 25, tradução nossa). 

 

A atividade de trabalho/profissional pode levar o adolescente a aprofundar a 

atividade de estudo e a construir novas perspectivas de futuro, satisfazendo suas 

necessidades de realização pessoal. 

 

[...] o trabalho como fator central de todo desenvolvimento intelectual 

tem um papel decisivo na tomada de consciência dos próprios 

processos de comportamento e seu domínio, a transferência das 

formas de conduta, que se dão na vida coletiva do adolescente, à 

esfera interna da personalidade, o gradual desenvolvimento de novas 

formas de conduta, a transferência ao interior de uma série de 

mecanismos externos, a socialização da linguagem interna 

(VIGOTSKI, 1995, p. 143, tradução nossa). 

 

De acordo com a análise de Sforni (2004, p. 84), “[...] as funções do pensamento 

dependem do que constitui o fundamento desse processo; ou seja, a possibilidade de 

níveis diferenciados de pensamento depende do caráter das operações que estão 

disponíveis ao intelecto”. Logo, a atividade de trabalho leva à necessidade de 

assimilação e desenvolvimento de novas ações e operações, que se caracterizam pela 

articulação de todas as outras ações e operações desenvolvidas no decorrer da realização 

das outras atividades principais. Além disso, a atividade de preparação para o trabalho 

representa, de maneira mais real, a possibilidade de se operar, efetivamente, com: o 

pensamento conceitual; as complexas elaborações de finalidades; abstrações e 

generalizações. 

Essa análise das atividades nucleares ou atividades-guias12 do processo de 

desenvolvimento dos adolescentes demonstra que a adolescência, como um período 

histórico-social do desenvolvimento humano, não pode ser considerada uma das últimas 

etapas, como conclusão do desenvolvimento do homem.  

Trata-se de um estágio de transição, marcado, principalmente, pela possibilidade 

de um grande salto qualitativo no desenvolvimento do intelecto. Há, portanto, a 

possibilidade de articular e promover, cada vez mais, novas abstrações e generalizações 

                                                             
12Na análise das atividades-guias não consideramos como tipos ideais, naturais e deterministas, pois elas 
se alteram e transformam-se de acordo com as condições da realidade histórica e cultural. 
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dentro de novos sistemas de conceitos científicos, bem como desencadear novas 

necessidades e motivos, novas ações e operações. Neste sentido, a periodização 

histórico-cultural do desenvolvimento humano permite reafirmar a necessidade histórica 

e humana da educação escolar nesse processo. 

 

A aprendizagem só é boa quando está à frente do desenvolvimento. 

Neste caso, ela motiva e desencadeia para a vida toda uma série de 

funções que se encontravam em fase de amadurecimento e na zona de 

desenvolvimento imediato. [...] a disciplina formal de cada matéria 

escolar é o campo em que realiza essa influência da aprendizagem 

sobre o desenvolvimento. O ensino seria totalmente desnecessário se 

pudesse utilizar apenas o que já está maduro no desenvolvimento, se 

ele mesmo não fosse fonte de desenvolvimento e surgimento do novo 

(VIGOTSKI, 2009, p. 334). 

 

Entende-se, portanto, que a Educação Física no Ensino Médio é um 

conhecimento importante a ser assimilado pelos adolescentes e muito tem a contribuir 

em seu processo geral de desenvolvimento. No entanto, além da compreensão da 

importância deste conhecimento e de como se dá o processo de desenvolvimento na 

adolescência, é necessário também haver conhecimentos sobre “como” trabalhar 

pedagogicamente com a Educação Física na escola. A fundamentação para tais intuitos 

se completa com os pressupostos da teoria do ensino desenvolvimental. 

 

1.4 ATIVIDADE DE ESTUDO E TEORIA DO ENSINO DESENVOLVIMENTAL: 

CONTRIBUIÇÕES PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO COM A EDUCAÇÃO 

FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 

 

A história da educação e das ideias pedagógicas, no Brasil e no mundo, 

intrínsecas às relações entre sociedade, trabalho e educação, influenciadas pelas 

reestruturações produtivas, revela quão variadas e complexas são as teorias pedagógicas 

voltadas para a educação dos adolescentes no Ensino Médio. Essas teorias são 

compostas por pressupostos teórico-metodológicos que expressam, de diversas 

maneiras, a análise explicativa do fenômeno educativo e o direcionamento do trabalho 

pedagógico. Isso ocorre conforme os interesses e as finalidades históricas de grupos ou 

classes constituídas em determinado contexto econômico, político e cultural. 

As teorias educacionais são compostas por diferentes elaborações de ideias 

conscientes, intencionais e sistematizadas, que envolvem concepções sobre sociedade, 
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conhecimento, homem, formação humana, escola, ensino, aprendizagem e 

desenvolvimento. Apresentam, como propósito geral, o direcionamento das vias e dos 

meios para o desenvolvimento do trabalho pedagógico com maior coerência, 

organização e consistência, segundo as finalidades estabelecidas. Propõem, ainda, os 

princípios, as formas, os procedimentos, os significados e o sentido que devem assumir 

as ações educacionais e o tipo geral de pensamento que os indivíduos, envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, devem assumir (MANACORDA, 2010).  

É a partir desse entendimento que se destacam os pressupostos da teoria do 

ensino desenvolvimental para o trabalho pedagógico na Educação Física no Ensino 

Médio. Sforni (2004) declara que esta teoria pode ser uma espécie de “bússola” para 

orientar o trabalho pedagógico, contudo, não é um receituário a ser seguido de maneira 

mecânica e linear, retirando a autonomia, possibilidade de criação, reflexão, análise, 

planejamento e execução das atividades inerentes ao trabalho docente. 

A teoria do ensino desenvolvimental foi constituída, historicamente, por meio de 

pesquisas experimentais realizadas em escolas-piloto, sendo uma proposta pedagógica e 

didática com base em fundamentos da psicologia histórico-cultural, particularmente 

sobre as relações entre o ensino escolar e o desenvolvimento psíquico humano. É um 

programa de reestruturação da educação escolar construído como suporte para uma 

ampla reforma educativa de ensino geral e profissional na Rússia, ainda no período da 

União Soviética, após três décadas da revolução socialista, entre os períodos de 1950 e 

1960. 

 

Ao longo dessas quase seis décadas de história após o início do 

programa científico, é possível identificar cinco etapas claramente 

definidas sobre a teoria do ensino desenvolvimental na Rússia: 1) 

Idealização, experimentação e concepção do sistema (1955-1975); 2) 

Criação das condições para a universalização do sistema (1975-1983); 

3) Censura, perseguição, dissolução e paralisação do processo de 

implementação do sistema (1983-1986); 4) Implementação do sistema 

como alternativa oficial do Ministério da Educação (1986-1994); 5) 

Internalização e consolidação do sistema (1994-atualidade) 

(PUENTES, 2019, p. 57). 

 

Para Davydov (2017, p. 213), “[...] a situação da educação mudou na sociedade 

socialista, especialmente na época da revolução técnica, em que uma parte importante 

das profissões exigia alta preparação científica e cultural geral, a qual supõe um sistema 

desenvolvido de educação”. Na compreensão dos psicólogos educacionais, filósofos e 
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pedagogos soviéticos da época, a educação escolar daquele país necessitava passar por 

profundas transformações e constituir todo um novo sistema educativo. 

Isso significava a construção de pressupostos teórico-metodológicos sobre a 

educação escolar para acompanhar as transformações econômicas, político-ideológicas 

e culturais das últimas décadas. Destarte, orientaria a realização de uma educação 

escolar que efetivamente contribuísse para elevar o nível da qualidade da aprendizagem, 

com base em um tipo de ensino que promovesse o desenvolvimento de várias 

capacidades dos estudantes. Davídov (1988) destaca que os conceitos de atividade e 

desenvolvimento da teoria histórico-cultural são estruturais na teoria do ensino 

desenvolvimental.  

Segundo esse mesmo autor, os estudos que deram origem à teoria do ensino 

desenvolvimental surgiram, no meio acadêmico e científico pedagógico, 

particularmente na Universidade de Moscou, no Instituto de Psicologia Geral e 

Pedagógica da Academia de Ciências Pedagógicas. Houve um grande grupo de 

pesquisadores que se debruçava sobre a relação entre os processos de ensino escolar e o 

desenvolvimento de crianças e adolescentes, tomando como fundamento o materialismo 

histórico-dialético e a psicologia histórico-cultural de Vigotski e seus colaboradores, 

como Luria e Leontiev. Esses estudos impactaram profundamente o sistema de ensino 

soviético, transformando radicalmente os currículos, os materiais didáticos, a formação 

dos professores e a didática. 

O grupo de pesquisadores, composto por psicólogos, pedagogos e didatas, era 

liderado, de início, por P. Ya. Galperin, Elkonin e Davídov, sendo que, após algumas 

pesquisas em conjunto, o trio se separou. Elkonin e Davídov seguiram um caminho no 

qual deram cada vez mais ênfase à investigação dos processos psicológicos referentes à 

assimilação dos conceitos científicos aprendidos na escola. Eles buscaram, assim, 

elaborar uma teoria do ensino que pusesse em marcha o desenvolvimento intelectual.  

Nesse contexto, Davídov e Elkonin, segundo Libâneo e Freitas (2017), podem 

ser considerados os principais fundadores dessa teoria, pois realizaram uma ampla e 

duradoura investigação pedagógico-didática de intervenção em diversas escolas, 

modificando programas e métodos de ensino e intervindo na formação de um grande 

número de professores. Isso culminou na teoria do ensino desenvolvimental, alçada à 

condição de sistema educacional nacional – Sistema Elkonin-Davídov – na década de 

1970 e, ainda hoje, reconhecidamente é uma teoria do ensino importante, que orienta o 

trabalho escolar em diversas localidades da Rússia.  



75 
 

 

Na segunda metade da década de 1970, o então Ministro da Educação 

da União Soviética e membro do Comitê Central da PCUS, Mikhail A. 

Profkof (1910-1999), propôs a V.V. Davídov a Elaboração de um 

sistema de educação básica para os anos iniciais do nível fundamental 

que incorporasse a concepção teórica criada por ele e os diferentes 

grupos. Essa etapa se estendeu, aproximadamente, entre 1975 e 1983, 

e esteve marcada pela enorme quantidade de demandas práticas que a 

transformação de um projeto teórico passava a impor, ao ser 

implementado em grande escala como sistema oficial alternativo de 

educação pública (PUENTES, 2019, p. 63).  

 

Para Davydov (2017), um dos principais objetivos da teoria do ensino 

desenvolvimental era superar o desenvolvimento insuficiente do pensamento teórico 

que a escola tradicional promovia nos estudantes. De acordo com o autor, o 

desenvolvimento intelectual insuficiente na escola primária e elementar levava a 

problemas de difícil superação no ensino secundário. Guardadas as devidas proporções, 

era também um problema muito parecido com os que se enfrentam hoje no Ensino 

Médio brasileiro, como: evasão escolar; falta de estruturação de um sistema 

educacional; distorções entre idade e série; desinteresse; níveis baixos de aprendizado e 

hegemonia da perspectiva tradicional de educação. 

 Danilov e Skatkin (1975) asseveram que eminentes pedagogos, à época, urgiam 

a necessidade de uma nova teoria pedagógica/didática que, efetivamente, superasse os 

diversos problemas pedagógicos enfrentados à época. Essa teoria ressaltaria a 

necessidade do conhecimento científico e contribuiria para o desenvolvimento 

intelectual e político das crianças e dos adolescentes, por meio do ensino de diferentes 

disciplinas escolares, articuladas à preparação para o trabalho, em particular, na Escola 

Média ou secundária. 

 

Em geral, o conteúdo do ensino na escola média prevê a formação de 

uma imagem científica do mundo, o domínio dos métodos gerais 

fundamentais de trabalho, que constituem a base de todos os tipos e 

gêneros possíveis de atividade com os quais o aluno vai encontrar 

quando sai da escola, o domínio dos meios para cristalizar suas 

potencialidades cognoscitivas, assim como também o 

desenvolvimento de qualidades físicas, volitivas, morais e estéticas, 

etc. que lhes serão imprescindíveis para exercer suas funções cidadãs 

(DANILOV; SKATKIN, 1975, p. 84, tradução nossa). 

 

O intenso desenvolvimento da pesquisa sobre a psicologia pedagógica foi 
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alcançado na União Soviética na primeira metade do século XX. Esse desenvolvimento 

e a possibilidade de realização de um grande número de pesquisas longitudinais sobre o 

ensino escolar, realizadas por Elkonin, Davídov e seus numerosos colaboradores na 

segunda metade do século XX, permitiram que a teoria do ensino desenvolvimental se 

consolidasse e ampliasse sua influência para outros países.  

 

A didática desenvolvimental surge e se consolida no período da ex-

União Soviética (1917-1991) sob a influência de pelo menos quatro 

paradigmas teóricos e metodológicos importantes: a filosofia, a 

fisiologia, a pedagogia e a psicologia. Na América Latina, essa 

concepção só foi amplamente divulgada e conhecida em Cuba, onde 

passou a ser assumida de maneira oficial pelo Ministério da Educação 

no processo de aperfeiçoamento do sistema nacional de ensino 

realizado a partir da década de 1970 (PUENTES; LONGAREZI, 

2017, p. 188). 

 

A principal tese da teoria do ensino desenvolvimental foi confirmada por meio 

de um grande número de experimentos de ensino realizados por Davídov (1988; 2017) e 

sua equipe em escolas. Nesta tese, a assimilação dos conceitos científicos, por meio da 

correta organização da atividade de estudo, constitui a gênese da formação de um novo 

e especial tipo de neoformação psíquica, denominada pelo autor de pensamento teórico. 

O ensino escolar engendra a formação e o desenvolvimento nos estudantes do 

pensamento teórico, na medida em que eles, no processo de assimilação dos conteúdos 

escolares, realizam ações mentais de abstração e generalização substantivas dos 

conceitos, que envolvem a análise, a síntese e a reflexão.  

 Na teoria do ensino desenvolvimental, o estudante tem um papel ativo e 

eminentemente criativo na realização de sua própria atividade de estudo. Neste ínterim, 

a formação do pensamento teórico não se dá por meio da assimilação passiva do 

conhecimento escolar, transmitido pelo professor conforme o ensino tradicional. Nesta 

teoria, o pensamento teórico vai se formando no estudante, assim que ele realiza 

determinadas tarefas de estudo organizadas pela professora ou pelo professor, que o 

levam a mobilizar determinadas ações e operações mentais.  

 

Dessa maneira, a atividade de estudo seria o segmento da atividade 

que começa com a formulação da tarefa de estudo e termina com sua 

solução. Com o estabelecimento da tarefa, foi possível precisar a 

especificidade do enfoque teórico defendido, isto é, não apenas o 

domínio por parte do estudante dos modos de ação, dos fundamentos 

que sustentam os modos de ação e dos princípios de ação, mas 
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também as mudanças qualitativas do desenvolvimento psíquico do 

estudante que ocorrem sobre esta base, as reestruturações e o 

enriquecimento (PUENTES; LONGAREZI, 2017, p. 198). 

 

Segundo Libâneo e Freitas (2017), a atividade de estudo é organizada a partir da 

proposição de um conjunto de tarefas. Seu objetivo é formar o pensamento teórico e se 

constitui da unidade, entre: a atividade; o objetivo da atividade; as ações que 

estabelecem esta atividade; as condições para que as ações efetivamente se realizem e as 

correspondentes operações que precisam ser realizadas para o cumprimento das ações. 

O ensino será realmente desenvolvimental quando o estudante compreender e 

assumir o que e como estudar, transformando, assim, seus motivos para o estudo e 

sentindo a necessidade de realizar as tarefas que lhe foram propostas. A atividade de 

estudo, portanto, concretiza-se em tarefas que devem levar os estudantes à necessidade 

de resolver situações problemáticas que exijam o domínio dos conceitos científicos para 

sua resolução: “O caráter consciente pode ser verdadeiramente realizado somente se os 

educandos não recebem conhecimentos prontos, se eles mesmos revelam as condições 

de sua origem” (DAVYDOV, 2017, p. 219). 

Assim, a atividade de estudo organizada pelo professor por meio da proposição 

de tarefas de estudo é, para Davídov (1988), o bom ensino que se adianta ao 

desenvolvimento. A tarefa de estudo se molda na estrutura da atividade proposta por 

Leontiev (1978) – motivo, objetivo, ações e operações. O conteúdo da tarefa de estudo 

precisa estar relacionado e direcionado ao conceito que o professor pretende que o 

estudante aprenda para que ocorra a atividade de estudo. 

Para Davídov (1988), o desenvolvimento seria a constituição dessa capacidade 

mental especial, mediada pelos conhecimentos presentes nos componentes curriculares, 

efetivada na atividade de estudo por meio de ações e operações mentais provocadas por 

uma tarefa. Estas permitem ao estudante analisar, planejar e agir para solucionar 

diferentes problemas e constituir processualmente neoformações psíquicas.  

 

[...] ao entendermos que o objetivo do currículo escolar é a elevação 

do pensamento teórico dos indivíduos, o desenvolvimento da 

personalidade e da concepção de mundo, a educação física, como 

disciplina do currículo escolar, contribuirá com esse processo de 

formação na medida em que trabalhar na direção da superação do 

pensamento sensorial em direção ao pensamento conceitual e este 

processo só se dará pela transmissão de conceitos científicos, requisito 

ao desenvolvimento do autodomínio da corporalidade, que não poderá 
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ser realizado sem o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores (FERREIRA, 2015, p. 244). 

 

Sforni (2004, p. 42) salienta que, para a teoria do ensino desenvolvimental, “[...] 

essa aquisição não se faz de outra forma senão na forma de aprendizagem dos conceitos. 

Apropriar-se do conteúdo das várias formas de consciência social é apropriar-se de 

formas de desenvolvimento do pensamento como um legado social”. Nesse processo 

potencializado pela apropriação do conteúdo escolar, constituído como um conjunto de 

conceitos científicos, o pensamento teórico integra e desenvolve qualitativamente o 

processo geral de formação e desenvolvimento da consciência e da personalidade. 

 

É indispensável partir de fundamentos histórico-sociais mais amplos, 

que correspondam realmente ao processo integral de realização do 

desenvolvimento psíquico do homem e suas capacidades. [...] a 

realização exitosa deste sistema permitiu a uma série de cientistas 

soviéticos, em particular ao eminente psicólogo L. S. Vigotski, 

formular a teses de o ensino e a educação determinam o caráter do 

desenvolvimento psíquico. Por isso se pode falar, com todo direito, da 

existência real do “ensino e da educação desenvolventes” (DAVÍDOV, 

1988, p. 4, tradução nossa). 

 

Nesse sentido, entende-se que o trabalho pedagógico com a Educação Física no 

Ensino Médio não pode ser a transmissão direta de conceitos e movimentos corporais 

pelo professor. Na atividade de estudo os estudantes precisam pensar, analisar, projetar e 

ressignificar o objeto do conhecimento e os conceitos que constituem esse objeto. As 

tarefas de estudo propostas pelo professor são o que, efetivamente, colocam o estudante 

em atividade de estudo.  

 

O estudante encontra-se efetivamente em atividade de estudo quando 

analisa o objeto do conhecimento (o conteúdo escolar), com a 

orientação do professor e a colaboração de outros estudantes, na 

tentativa de reproduzir o percurso trilhado pelos cientistas na 

descoberta e conceituação do conhecimento teórico, ou seja, quando 

se apropria do objeto desde sua gênese, passando pelo seu 

desenvolvimento/transformação até a completa formalização dos 

conhecimentos teóricos. Trata-se de apreender os modos que foram 

generalizados em termos de ações materiais e cognitivas com relação 

ao objeto de conhecimento que torna possível o desenvolvimento das 

funções psíquicas superiores (ROSA; SYLVIO, 2016, p. 442-443).  

 

O princípio do caráter científico é a forma de se compreender os conteúdos 
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escolares. Somente operando mentalmente com os conceitos é que será possível 

compreender a realidade concreta enquanto síntese de múltiplas determinações 

complexas nas relações entre singularidade, particularidade e totalidade de maneira 

consciente. Trata-se de um procedimento especial de reflexo mental da realidade, por 

meio da ascensão do abstrato ao concreto, ligado à formação de abstrações e 

generalizações teóricas (DAVÍDOV, 1988).  

Na organização da atividade de estudo na Educação Física no Ensino Médio, 

portanto, é preciso colocar os estudantes em situações de aprendizagem que os levem, 

por meio da formação de conceitos e movimentos corporais, a revelar: as propriedades, 

a estrutura, organização e dinâmica do conteúdo, estabelecendo relações com a prática 

social. Ensinar torna-se a maneira de ajudar os estudantes a constituírem um modo geral 

de ação, ao mesmo tempo psíquica e da prática corporal via movimento, sobre o 

conteúdo, que dependerá da realização de ações/operações conceituais e motoras. Ou 

seja, o desenvolvimento dos estudantes dependerá não só do conteúdo a ser 

internalizado, mas também do modo como agem mentalmente e corporalmente, a partir 

de e com esse conteúdo. 

 

A condição de contemplar o percurso lógico do próprio conteúdo, a 

regularidade do processo de aprendizagem e a singularidade do 

desenvolvimento do aluno revelam a complexidade do ato de ensinar. 

Na organização da atividade educativa, é fundamental ter clareza 

quanto à intencionalidade e aos instrumentos adequados para alcançar 

os objetivos, mas garantindo flexibilidade suficiente para permitir 

mudanças de rumos conforme as necessidades surgidas na interação 

entre alunos e professores e o novo objeto de aprendizagem (SFORNI, 

2004, p. 185). 

 

Compreende-se que os pressupostos do ensino desenvolvimental podem 

possibilitar às professoras e aos professores de Educação Física do Ensino Médio 

melhores condições de propiciar aos alunos a internalização e o domínio consciente, de 

maneira autônoma e arbitrária, das formas do pensamento por conceitos em relação 

dialética com os movimentos da cultura corporal. 

 De acordo com Taffarel et al. (2012, p. 39), “[...] a cultura corporal pode ser 

identificada como formas de representação material e simbólica de realidades vividas 

pelo homem, historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas”. Os conhecimentos 

da cultura corporal, com base nos pressupostos da teoria do ensino desenvolvimental, 

devem, deste modo, ser compreendidos como objetos do conhecimento, núcleo 
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conceitual mais amplo e geral da Educação Física, composto por um conjunto de 

atividades corporais historicamente produzidas. 

Dentre as diversificadas atividades corporais elaboradas no decorrer da história 

da cultura corporal, destacam-se a ginástica, os jogos, as brincadeiras, os esportes, as 

danças e as lutas, transformadas, no nosso entendimento, em conhecimentos clássicos 

desse campo. 

 

Clássico é aquilo que resistiu ao tempo, tendo uma validade que 

extrapola o momento em que foi formulado. Define-se, pois, pelas 

noções de permanência e referência. Uma vez que, mesmo nascendo 

em determinadas conjunturas históricas, capta questões nucleares que 

dizem respeito à própria identidade do homem como um ser que se 

desenvolve historicamente, o clássico permanece como referência para 

as gerações seguintes que empenham em apropriar-se das objetivações 

humanas produzidas ao longo do tempo (SAVIANI; DUARTE, 2012, 

p. 31). 

 

A teoria do ensino desenvolvimental pode, portanto, contribuir para se superar 

pedagogicamente as dicotomias e dualidades que historicamente retrataram a Educação 

Física no Ensino Médio. Ajudará, ainda, a compreender a dialética entre a prática social, 

os conceitos da cultura corporal e os movimentos corporais.  

 

[...] o desenvolvimento do psiquismo é fundamental para a apreensão 
do mundo externo, ou seja, graças ao desenvolvimento do psiquismo é 
possível ao educando compreender a realidade que o circunda 
implicando, consequentemente, também, na condição de realizar os 
mais complexos e ricos movimentos corpóreos, bem como de conter o 
próprio movimento, por meio da relação entre os processos funcionais 
(como a sensação, a percepção, a atenção, a memória, a linguagem, a 
imaginação, etc.) que compõem o sistema funcional que é o psiquismo 
humano (SILVA, 2018, p. 136). 

 

1.4.1 A organização da atividade de estudo na teoria do ensino desenvolvimental 

 

Nesta tese, defendeu-se que os aportes teóricos da periodização histórico-

cultural do desenvolvimento humano e da teoria do ensino desenvolvimental trazem 

importantes conhecimentos psicológicos e pedagógicos para a Educação Física no 

Ensino Médio. Esses aportes possibilitam à professora e ao professor a elaboração de 

novas perspectivas para a organização do trabalho pedagógico nessa disciplina, de 

forma a colaborar, efetivamente, para o processo de desenvolvimento dos adolescentes. 
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Nesse sentido é importante esclarecer os princípios que sustentam o ensino 

desenvolvimental: a lógica dialética na formação do pensamento teórico; o processo de 

desenvolvimento do pensamento por conceitos; a atividade de estudo e a organização 

desta por meio da proposição de tarefas de estudo e suas correspondentes ações. 

De acordo com Rosa (2019), baseando-se em Marx, Engels, Lênin e Kopnin, 

Davídov (1982; 1988) analisa o problema do conhecimento e da organização do ensino 

escolar inicialmente fazendo uma crítica ao ensino tradicional. Segundo o autor, este é 

totalmente fundamentado na lógica formal e leva a uma forma de organização do ensino 

que reproduz nos estudantes o pensamento empírico. 

 

Realmente, ao longo de centenas de anos, a finalidade social principal 
da educação em massa consistiu em inculcar, à maioria dos filhos dos 
trabalhadores, somente aqueles conhecimentos e habilidades sem os 
quais é impossível obter uma profissão mais ou menos significativa na 
produção industrial e na vida social (saber escrever, contar, ler, ter 
ideias elementares sobre o meio circundante [...]. Essa escola 
cultivava, apoiava e fixava nas crianças, em formas lógicas mais ou 
menos precisas, as leis do pensamento empírico racionalista 
discursivo, próprio da prática cotidiana do homem (DAVYDOV, 
2017, p. 212). 

 

Entende-se, desse modo, que não se trata de substituir uma metodologia de 

ensino por outra, mas é necessário, antes de tudo, superar a lógica formal pela lógica 

dialética, a partir da qual se deve organizar o currículo, a didática e a atividade de 

estudo dos alunos na escola, desde os primeiros anos da escolarização. Ao relacionar o 

método dialético da ascensão do abstrato ao concreto com o ensino escolar, como 

procedimento de conhecimento da realidade, Davídov (1988) ajuda a compreender a 

dialética como princípio da organização da atividade de estudo. Para o autor, a ascensão 

do abstrato ao concreto é, ao mesmo tempo, assimilação dos conceitos científicos e 

desenvolvimento do que o autor denomina de pensamento teórico. 

 

Como se sabe, somente a consciência e o pensamento dialéticos são 

capazes de resolver as contradições. Por isso, o que habitualmente se 

chama “pensamento teórico” em realidade é pensamento dialético. 

Ademais, qualquer forma de consciência e pensamento teóricos 

requerem do homem a orientação não só com respeito a seu conteúdo 

evidente, senão também às formas de estruturação do conhecimento 

(DAVÍDOV; SLOBÓDCHIKOV, 1991, p. 137, tradução nossa). 
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Para se compreender como esse pensamento teórico pode ser desenvolvido nos 

estudantes por meio de uma determinada forma de organização da atividade de estudo, é 

necessário se deter na perspectiva histórico-cultural do processo de formação e no 

desenvolvimento do pensamento por conceitos. Davídov (1982, 1988, 1999) parte dessa 

perspectiva para expor os princípios e processos do ensino desenvolvimental. 

Vigotski (2009) esclarece o processo psicológico do desenvolvimento do 

pensamento por conceitos, ao explicitá-lo por meio de estágios – sincrético, por 

complexos, pseudoconceitos e conceitos. Estes vão sendo superados por incorporação, 

conforme se dá o desenvolvimento ontogenético, por meio da linguagem e da interação 

com as outras pessoas, a partir da lei genética geral por este autor estabelecida: “[...] 

toda função entra em cena duas vezes, em dois planos, primeiro no plano social e depois 

no psicológico, ao princípio entre os homens como categoria interpsíquica e logo no 

interior da criança como categoria intrapsíquica” (VIGOTSKI, 1995, p. 150, tradução 

nossa). 

 

O conceito é impossível sem palavras, o pensamento em conceitos é 

impossível fora do pensamento verbal; em todo esse processo, o 

momento central, que tem todos os fundamentos para ser considerado 

causa decorrente do amadurecimento de conceitos, é o emprego 

específico da palavra, o emprego funcional do signo como meio de 

formação de conceitos (VIGOTSKI, 2009, p. 170). 

 

O estágio inicial é o do pensamento sincrético, no qual o indivíduo parece 

agrupar e relacionar “desorganizadamente” os objetos, aparentemente sem estabelecer 

nenhuma relação entre estes, a partir de sua percepção imediata da realidade. “Na 

percepção, no pensamento e na ação, o ‘sujeito’ tende a misturar os mais diferentes 

elementos em uma imagem desarticulada, por força de alguma impressão ocasional 

(VIGOTSKI, 1995, p. 74, tradução nossa). 

No segundo estágio, que é o do pensamento por complexos, começa-se a se 

desenvolver no indivíduo um maior grau de coerência com a realidade. Neste, inicia-se 

o estabelecimento de relações objetivas entre os objetos e as outras pessoas – os 

complexos –, que têm um sentido funcional e se baseiam ainda não num vínculo lógico 

e abstrato, mas ainda concreto e com a experiência imediata: “[...] o ‘sujeito’ começa a 

unificar objetos homogêneos em um grupo comum, a complexificá-los já segundo as 

leis dos vínculos objetivos que ela descobre em tais objetos [...]. O pensamento por 

complexos já constitui um pensamento coerente e objetivo” (VIGOTSKI, 2009, p. 179). 
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No pensamento por complexos, revela-se um certo caráter associativo das 

palavras, que se apresentam de maneira isolada e não expressam as particularidades do 

objeto, mas do grupo de objetos. Este é organizado num denominador comum, um 

núcleo complexo. Os significados das palavras estão baseados na afinidade entre os 

objetos dentro de conexões e as relações estabelecidas de acordo com algum atributo 

funcional que se sobressai na experiência da criança. 

O pensamento por complexos tem como principal característica a percepção de 

traços comuns entre os objetos e fenômenos. Neste estágio de desenvolvimento do 

pensamento, o autor define cinco tipos ou etapas de pensamento por complexos: 

associativo, coleção, cadeia, difuso e o pseudoconceito.  

No complexo associativo, há um núcleo de referência a partir do qual o 

indivíduo discrimina determinado grupo de elementos. Essa referência pode se alterar a 

qualquer momento, dependendo da percepção sobre algum atributo que se destaque, 

como já mencionado. 

No complexo coleção, a característica marcante é a formação de grupos por 

contraste – no qual são evidenciadas as diferenças entre os objetos encontradas pela 

criança –, que levam à necessidade de destacar relações de semelhanças e diferenças 

entre os objetos. 

 

Essa fase longa e persistente no desenvolvimento do pensamento 

infantil tem suas raízes muito profundas na experiência prática e direta 

da criança, e nesse pensamento a criança sempre opera com coleções 

de objetos que se complementam mutuamente, isto é, opera com um 

conjunto. [...] Um copo, um prato e uma colher; um conjunto para 

almoço formado por um garfo, uma colher, uma faca e um prato; a 

roupa que a criança usa. Tudo isso constitui modelos de complexos-

coleções naturais que a criança encontra no seu dia-a-dia (VIGOTSKI, 

2009, p. 184). 

 

Na etapa seguinte, no complexo em cadeia (ao contrário do complexo 

associativo), na reunião de objetos que formam grupos e na organização de grupos de 

objetos, há, durante o tempo todo, a passagem de um traço a outro. Isso ocorre numa 

combinação dinâmica e temporal, e o que se altera são os significados das palavras, que 

“se deslocam” de acordo com esses vínculos em cadeia, que vão sendo construídos. 

 

Aqui podemos sondar com toda a clareza tátil aquela peculiaridade 

essencial a todo o pensamento por complexos e que o distingue do 
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pensamento por conceitos, no complexo não existe vínculo 

hierárquico nem relações hierárquicas entre os traços. Todos os traços 

são essencialmente iguais em seu significado funcional. Diferem 

essencialmente de todos esses momentos na construção do conceito a 

relação entre o geral e o particular, isto é, entre o complexo e cada um 

dos seus integrantes particulares concretos, e a relação dos elementos 

entre si, assim como a lei de construção de toda a generalização [...] à 

diferença do conceito, o elemento concreto integra o complexo como 

unidade real direta com todos os seus traços e vínculos fatuais. O 

complexo não se sobrepõe aos seus elementos como o conceito se 

sobrepõe aos objetos concretos que o integram (VIGOTSKI, 2009, p. 

186-187). 

 

No complexo difuso, o indivíduo agrupa os objetos ainda com base na percepção 

de imagens concretas. Mas estas conexões, ou melhor, os atributos que o indivíduo 

percebe nos objetos são fluídos, indeterminados e, portanto, difusos. É como se a 

percepção começasse a “se descolar” do objeto concreto em direção à generalização.  

 

[...] o análogo natural do complexo difuso no desenvolvimento do 

pensamento da criança são as generalizações que a criança produz 

precisamente naqueles campos do seu pensamento que não se prestam 

a uma verificação prática, noutros termos, nos campos do pensamento 

não-concreto e não-prático. Sabemos que aproximações inesperadas, 

frequentemente ininteligíveis ao adulto, que saltos no pensamento, que 

generalizações arriscadas e que passagens difusas a criança descobre 

frequentemente quando começa a raciocinar ou pensar além dos 

limites do seu mundinho direto e da sua experiência prático-eficaz [...] 

Aqui a criança ingressa em um mundo de generalizações difusas, onde 

os traços escorregam e oscilam (VIGOTSKI, 2009, p. 189). 

 

A última forma do desenvolvimento do pensamento por complexos é o 

pseudoconceito, elo entre o pensamento por complexos e o pensamento por conceitos. 

A generalização que o indivíduo faz em sua mente e que é capaz de expressar parece 

muito semelhante ao conceito dos adultos, mais ainda é psicologicamente bem diferente 

do conceito. Os pseudoconceitos permitem, por exemplo, que uma criança de três anos 

se comunique verbalmente com um adulto pela semelhança fenotípica entre o 

pseudoconceito e o conceito. 

Finalmente, há na ontogênese o desenvolvimento do pensamento por conceitos, 

que o autor subdivide fases: da abstração e dos conceitos potenciais. A fase da abstração 

ainda está bem próxima dos pseudoconceitos e por vezes aparece repentinamente ainda 

no estágio do pensamento por complexos. É caracterizada por uma abstração dos 
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objetos, baseada na máxima semelhança entre estes. Certos traços que refletem a 

máxima semelhança entre os objetos se sobressaem e são como que “capturados” pela 

atenção dirigida do indivíduo, sendo, portanto, abstraídos dos demais traços:  

 

[...] pela primeira vez aqui se manifesta com toda nitidez um processo 
de abstração. [...] Essa generalização, que a criança cria com base no 
máximo de semelhança, é ao mesmo tempo um processo mais pobre e 
mais rico que o pseudoconceito (VIGOTSKI, 2009, p. 221). 

 

Na fase dos conceitos potenciais, o indivíduo é capaz de abstrair uma única 

característica inerente a todos os objetos que tem diante de si. É uma fase que antecede 

a formação do conceito propriamente dito, pois, embora faça análises e generalizações, 

muitas vezes não é capaz de “traduzir” essa abstração numa palavra, desconhecendo, 

ainda, seu significado. Daí que o conceito pode ser compreendido como a tomada de 

consciência do significado da palavra. 

 

Quando uma palavra nova, ligada a um determinado significado, é 

apreendida pelo sujeito, o seu desenvolvimento está apenas 

começando; no início ela é uma generalização do tipo mais elementar 

que, à medida que a criança se desenvolve, é substituída por 

generalizações de um tipo cada vez mais elevado, culminando o 

processo na formação dos verdadeiros conceitos (VIGOTSKI, 2009, 

p. 246).  

 

O autor considera ainda que o desenvolvimento do pensamento por conceitos se 

dá na relação entre dois grandes sistemas conceituais, que se articulam e se 

interpenetram dialeticamente, mas cujas vias de desenvolvimento são diferentes: os 

conceitos espontâneos e os conceitos científicos, enfatizando-se a importância teórica e 

prática da compreensão do desenvolvimento dos conceitos científicos na idade escolar:  

 

[...] os conceitos científicos, que se formam no processo de 

aprendizagem, distinguem-se dos espontâneos por outro tipo de 

relação com a experiência da criança, outra relação sua com o objeto 

desses ou daqueles conceitos, e por outras vias que eles percorrem do 

momento de sua germinação ao momento de sua formação definitiva 

(VIGOTSKI, 2009, p. 263). 

 

Embora o autor afirme a necessidade de se delimitar os conceitos espontâneos, 

por um lado, dos conceitos não espontâneos (científicos), e por outro, de se 

compreender que a formação de um e de outro ocorre sob diferentes condições – 
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experiência pessoal e imediata concreta e aprendizagem escolar –, há uma relação 

dinâmica entre ambos os processos. É necessário que o indivíduo tenha atingido certo 

nível de desenvolvimento de seus conceitos espontâneos para que possa se apropriar dos 

conceitos científicos. Do mesmo modo, os conceitos científicos aprendidos na escola 

servirão de base para o desenvolvimento de seus conceitos espontâneos. No entanto, 

Vigotski (2010) afirma a necessidade do ensino escolar e do desenvolvimento dos 

conceitos científicos para o desenvolvimento geral das pessoas. 

 

[...] a tomada de consciência se baseia na generalização dos próprios 

processos psíquicos, que redunda em sua apreensão. Nesse processo 

manifesta-se em primeiro lugar o papel decisivo do ensino. Os 

conceitos científicos – com sua relação inteiramente distinta com o 

objeto – mediados por outros conceitos – com seu sistema hierárquico 

interior de inter-relações – são o campo em que a tomada de 

consciência dos conceitos, ou melhor, sua generalização e sua 

apreensão parecem surgir antes de qualquer coisa. [...] Desse modo, a 

tomada de consciência passa pelos portões dos conceitos científicos 

(VIGOTSKI, 2009, p. 290). 

 

De acordo com esse autor (2009, p. 345), “[...] o conceito científico começa 

justamente pelo que ainda não foi plenamente desenvolvido nos conceitos espontâneos, 

ao longo de toda a idade escolar, pelo nível que o conceito espontâneo ainda não atingiu 

em seu desenvolvimento”. Os conceitos espontâneos são como uma estrutura 

indispensável para a apreensão das propriedades dos conceitos científicos, que abrem 

caminho para o desenvolvimento dos conceitos científicos, ao mesmo tempo em que 

estes refinam a compreensão da vida cotidiana. 

Davídov (1988) parte desse entendimento sobre como se dá o processo de 

desenvolvimento dos conceitos científicos e sua importância para afirmar a educação e 

o ensino como um processo necessário e como forma universal do desenvolvimento 

psíquico, da consciência e da personalidade. 

No entanto, o autor entende que o ensino escolar não contribui 

significativamente para o desenvolvimento e não desenvolve plenamente as capacidades 

intelectuais. Ele afirma, ainda, que o ensino tradicional desenvolve nos estudantes um 

tipo de pensamento por ele denominado pensamento empírico, que guarda muitas 

semelhanças com o pensamento por complexos, como descrito por Vigotski (2010).  

Para Davídov (1982, 1988), o pensamento teórico é o próprio processo de 

desenvolvimento psíquico no processo de assimilação e formação de conceitos 
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científicos na escola. No entanto, tal processo se desenvolve apenas quando o estudante 

é colocado em atividade de estudo e realiza certas ações e operações mentais e práticas. 

De acordo com o autor (1988, p. 198, tradução nossa), “[...] uma das hipóteses 

fundamentais de nossa investigação foi supor que as bases da consciência e do 

pensamento teórico se formam nos estudantes durante a assimilação dos conhecimentos 

e atitudes no processo da atividade de estudo”. 

 

Para compreender o que é a “atividade de estudo” e o “pensamento 

teórico” se deve, antes de tudo, prestar atenção ao conceito mais geral 

de “atividade”. Segundo a dialética materialista, a atividade é a 

transformação, pelos homens, da realidade que os circunda. A forma 

inicial de tal transmissão é o trabalho. K. Marx chamou o trabalho de 

atividade criativa do homem. Todos os outros tipos de atividade 

material e espiritual do homem são derivados do trabalho e levam em 

si seu traço principal, a saber, a transformação criativa da atividade, e, 

como resultado, de si mesmo. O conhecido psicólogo soviético A. N. 

Leontiev e seus discípulos, ao investigar a organização concreta da 

atividade humana, descobriram que sua estrutura está determinada por 

necessidades e motivos, a finalidade, as condições e os meios para 

lográ-la, as ações e operações (DAVÍDOV; SLOBÓDCHIKOV, 1991, 

p.127, tradução nossa). 

 

Na teoria do ensino desenvolvimental, o trabalho pedagógico tem como 

principal objetivo a organização da atividade de estudo, atividade em que se concretiza 

a relação ensino, aprendizagem e desenvolvimento. A atividade de estudo é, então, 

constituída por tarefas referentes aos conceitos a serem assimilados. Estas deverão ser 

resolvidas pelos estudantes em conjunto, elaboradas pela professora e pelo professor, de 

modo que os alunos realizem determinadas ações e operações mentais e também 

práticas.  

Estar em atividade de estudo é apropriar-se de modos de ação cognitiva que 

estão na essência do conhecimento teórico a ser assimilado, expresso sob a forma de 

conceitos. Neste sentido, na atividade de estudo, o objetivo maior a ser alcançado é, pela 

assimilação, a transformação qualitativa do psiquismo do sujeito, de sua consciência e 

de sua personalidade. 

 

Davídov procura resolver um dos problemas clássicos da didática: o 

ensino visa o domínio de conteúdos ou a formação dos processos 

mentais? Para ele, os conhecimentos de um indivíduo e suas ações 

mentais (abstração, generalização, análise, síntese, etc.) formam uma 

unidade, de modo que o domínio dos conhecimentos supõe a atividade 
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cognitiva do sujeito. Ou seja, enquanto forma conceitos científicos, o 

indivíduo incorpora as ações mentais, capacidades e procedimentos 

lógicos ligadas a esses conceitos e vice-versa (LIBÂNEO, 2016, p. 

360). 

 

A tarefa de estudo, para Davídov (1988), é a forma como se pode colocar o 

aluno em atividade com o conceito a ser aprendido, de maneira que, ao tentar resolver a 

tarefa: transforme seus motivos para estudar em motivos conscientes; reflita sobre o 

conceito e seu desenvolvimento; faça análises e sínteses; avalie seu próprio percurso e 

seja capaz de realizar, mais adiante, outras tarefas que envolvam o conceito estudado. O 

objetivo é fazer com que os estudantes assumam uma posição ativa e criativa em relação 

à sua própria vida escolar e ao seu desenvolvimento intelectual.  

 

É a atividade de estudo que introduz o aluno na esfera dos 

conhecimentos teóricos e que assegura o desenvolvimento da 

consciência e do pensamento teóricos. A estrutura desta atividade 

inclui componentes tais como a necessidade e os motivos escolares 

cognoscitivos, a tarefa de estudo e as correspondentes ações e 

operações. A especificidade da tarefa de estudo consiste em que 

durante sua solução os estudantes vão dominando o procedimento 

geral de solução de todas as tarefas particulares de estudo 

(DAVÍDOV, 1988, p. 245).  

 

Davídov (1999, p. 3) afirma que a tarefa de estudo “[...] exige dos alunos da 

escola uma análise das condições de origem destes ou daqueles conhecimentos teóricos 

e o domínio das formas de ações generalizadas correspondentes. O aluno descobre no 

objeto sua relação de origem ou essencial”. Logo, a tarefa de estudo seria a condição 

para a atividade de estudo, de forma que o estudante compreenda a origem, a natureza, a 

estrutura, a dinâmica e os nexos dos conceitos estudados num determinado componente 

curricular (rede de conceitos). 

 

A tarefa de estudo que o professor apresenta aos escolares exige deles: 

1) a análise do material factual a fim de descobrir nele alguma relação 

geral que apresente uma conexão regular com as diversas 

manifestações deste material, ou seja, a construção de uma abstração 

substantiva e de uma generalização substantiva; 2) a dedução, baseada 

na abstração e na generalização, das relações particulares do material 

dado e sua síntese em um sistema unificado dessas relações, ou seja, a 

construção de seu “núcleo” deste material e do objeto mental 

concreto; 3) o domínio, neste processo, da análise e síntese, do 

procedimento geral (“modo geral”) de construção do objeto estudado 

(DAVÍDOV, 1988, p. 26, tradução nossa). 
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Para que os estudantes cheguem à generalização substancial do objeto de estudo, 

é importante ao professor(a) conhecer as características e as forças motrizes do período 

de desenvolvimento em que se encontram e dos conteúdos de sua área ou disciplina, 

para que possam elaborar tarefas que criem as condições gerais e necessárias. O 

objetivo é que eles possam, no processo de resolução de tais tarefas, tomar consciência 

das próprias ações e operações. Essa tomada de consciência é, no ensino 

desenvolvimental, o processo de formação dos conceitos. 

 

O conceito aparece aqui como a forma de atividade mental por meio 

da qual se reproduz o objeto idealizado e o sistema de suas relações, 

que em sua unidade refletem a universalidade ou a essência do 

movimento do objeto material. O conceito atua, simultaneamente, 

como meio de sua reprodução mental, de sua estruturação, ou seja, 

como ação mental especial. Ter um conceito sobre um ou outro objeto 

significa saber reproduzir mentalmente seu conteúdo (DAVÍDOV, 

1988, p. 73, tradução nossa). 

 

De acordo com Sforni (2004, p. 123), “[...] o conceito é muito mais que uma 

nova informação sobre um grupo de objetos, é um conhecimento que permite o 

refinamento dos sentidos em relação aos objetos e fenômenos, bem como o 

aprimoramento da ação sobre eles”.  Neste contexto, formar um conceito não é recebê-

lo na sua forma pronta e acabada como uma definição dada pela professora ou pelo 

professor, mas agir mentalmente sobre o objeto de estudo.  

Na elaboração das tarefas de estudo, é importante que a professora e o professor 

identifiquem os conceitos mais gerais que constituem o conteúdo da disciplina, 

iniciando, por meio destes, a organização da atividade de estudo. Davídov (1988) 

denomina tais conceitos mais gerais de “conceito nuclear” ou “célula”. Isso é necessário 

porque as tarefas de estudo deverão conduzir o movimento do pensamento dos 

estudantes do geral para o particular, subvertendo, assim, o modo tradicional com que 

comumente organizam-se as aulas – dos conceitos simples para os mais complexos.  

O conceito nuclear é uma referência explicativa e sintética do objeto de 

conhecimento e expressa, de maneira universal, particular e singular, a origem, a 

natureza, os princípios, a estrutura, os nexos e a dinâmica do que está sendo estudado. O 

núcleo conceitual, ao ser trabalhado dentro de um plano de tarefas a serem solucionadas 

pelos estudantes, necessariamente vai estabelecer as relações com outros conceitos, 

colocando em evidência a rede conceitual que deve ser apreendida. O conceito nuclear e 
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o conteúdo escolar, na tarefa, coexistem numa relação estrutural de generalidade e 

interdependência. 

 

Por seu conteúdo, o conceito teórico aparece como reflexo dos 

processos de desenvolvimento, da relação entre o universal e o 

singular, da essência e dos fenômenos; por sua forma aparece como 

procedimento da dedução do singular a partir do universal, como 

procedimento de ascensão do abstrato ao concreto (DAVÍDOV, 1988, 

p. 152, tradução nossa). 

 

Para Vigotski (2009, p. 398), “[...] o significado da palavra não é senão uma 

generalização ou conceito. Toda generalização, toda formação de conceitos é o ato mais 

específico, mais autêntico e mais indiscutível de pensamento”. Ao se mobilizar 

ativamente para solucionar a tarefa, o processo de assimilação e a formação do conceito, 

os estudantes estão formando uma base generalizada de significados (expressos sob a 

forma de síntese nos conceitos) na consciência, que incidem qualitativamente no 

desenvolvimento da consciência e da personalidade. 

Além da identificação do conceito nuclear como objeto da tarefa de estudo, esta 

tarefa precisa se consumar a partir de uma situação-problema, entendida como o ponto 

de convergência entre o sujeito da aprendizagem, o conceito e a prática social. A 

situação-problema objetiva desencadear o processo de assimilação e a formação do 

conceito, mobilizando certas ações mentais – atenção dirigida, análise, reflexão, 

transformação dos motivos e das necessidades ‒ para estudar. Esta situação-problema, 

que por vezes coincide com a própria tarefa de estudo, orienta o pensamento do 

estudante na resolução das tarefas. E, o mais importante, pode transformar os motivos 

para estudar e desenvolver o interesse pelo estudo dos objetos do conhecimento que 

constituem a disciplina. 

 

[...] fica claro que o sentido e o papel gerais da tarefa de estudo no 

processo de assimilação serão, em princípio, os mesmos que têm o 

problema de estudo. Como afirmam os especialistas em ensino de 

caráter problemático, os conhecimentos não se transmitem aos alunos 

de forma já pronta, senão que são adquiridos por estes no processo da 

atividade cognoscitiva autônoma em presença de uma situação 

problemática. Assinalamos que o ensino de caráter problemático, 

como a atividade de estudo, está internamente ligado com este nível 

teórico de assimilação dos conhecimentos e com o pensamento teórico 

(DAVÍDOV, 1988, p.181, tradução nossa). 

 



91 
 

Outro princípio importante da organização da atividade de estudo, para o ensino 

desenvolvimental, é a importância da cooperação entre os estudantes na realização das 

tarefas de estudo, que devem ser realizadas sempre de forma coletiva e colaborativa. A 

interação é imprescindível na organização da atividade de estudo dos estudantes do 

Ensino Médio, uma vez que a comunicação íntima pessoal com outros adolescentes é, 

junto com a atividade de estudo, a atividade-guia do desenvolvimento desse período.  

Além disso, de acordo com Davídov (1982), a necessidade do diálogo, na 

resolução de uma tarefa conjunta, exige articulação entre o pensamento verbal e a fala 

intelectual, bem como incide no desenvolvimento de motivos e novas necessidades para 

o estudo. Davídov (1988) menciona a necessidade de se engendrar nos estudantes uma 

disposição afetiva em relação ao estudo: o desejo de aprender. 

Em contraposição ao ensino tradicional, o ensino desenvolvimental defende uma 

organização da atividade de estudo em que os estudantes se envolvam plenamente e 

ativamente nas situações de estudo. Isso só pode ser concretizado por meio da 

proposição de tarefas a serem resolvidas por eles, coletivamente e colaborativamente.  

 

As necessidades e os motivos educacionais direcionam as crianças 

para a obtenção por eles de conhecimentos como resultados da 

transformação do material dado. Tal transformação expõe no material 

as relações internas ou essenciais, cujas considerações permitem ao 

aluno da escola acompanhar a origem das manifestações externas do 

material assimilado. A necessidade educacional vem a ser aquilo que 

o aluno da escola tem de experimentar de forma real ou mental, este 

ou aquele material com o fim de desmembrar nele o essencial-geral do 

particular, com o fim de observar as suas interligações (DAVÍDOV, 

1999, p. 2). 

 

Na tarefa, relações estabelecidas entre objetivos, a transformação dos motivos e 

o engendramento de necessidades e do desejo de aprender incidem diretamente nos 

modos de realizar as tarefas ‒ no conjunto de ações e operações necessárias ‒ e na 

necessidade do aprofundamento do conhecimento sobre os conceitos que são o objeto 

da tarefa. 

 

Assim, a necessidade da atividade de estudo estimula os estudantes a 

assimilar os conhecimentos teóricos; os motivos, a assimilar os 

procedimentos de reprodução destes conhecimentos por meio das 

ações de estudo, dirigidas a resolver as tarefas de estudo (recordemos 

que a tarefa é a unidade do objetivo da ação e das condições de 

alcançá-lo) (DAVÍDOV, 1988, p. 178, tradução nossa). 
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De acordo com Elkonin (2017, p. 166), “[...] a atividade de estudo tem uma 

estrutura bastante complexa. Basicamente, ela é composta por: 1) motivos de estudo-

cognitivo, 2) tarefas de estudo e suas ações de estudo, 3) controle, 4) avaliação. O 

componente principal seria a tarefa e as ações de estudo”. Assim, as tarefas precisam ser 

elaboradas para conduzir o estudante a realizar certas ações de estudo que, na teoria do 

ensino desenvolvimental, correspondem à reprodução, pelo pensamento, do movimento 

dialético do abstrato para o concreto.  

É necessário deixar bem claro que não se tratam de “passos didáticos” para que 

o professor siga ao refletir sobre a elaboração das tarefas, mas sim de ações mentais que 

precisam ser realizadas pelos estudantes. Portanto, a tarefa deve ser elaborada de tal 

forma que necessariamente os estudantes realizem estas ações e suas correspondentes 

operações. 

 

[...] a tarefa de estudo é resolvida pelos escolares mediante o 

cumprimento de determinadas ações, que passamos a enumerar: 

transformação dos dados da tarefa com o fim de colocar em evidência 

a relação universal do objeto estudado; modelação da relação 

diferenciada em forma objetal, gráfica ou por meio de letras; 

transformação do modelo da relação para estudar suas propriedades 

em “forma pura”; construção de um sistema de tarefas particulares que 

podem ser resolvidas por um procedimento geral; controle sobre o 

cumprimento das ações anteriores; avaliação da assimilação do 

procedimento geral como resultado da solução da tarefa de estudo 

dada. Cada uma destas ações está composta das correspondentes 

operações, cujo conjunto muda segundo as condições concretas em 

que se resolve uma ou outra tarefa de estudo (como é sabido, a ação 

corresponde com a finalidade da tarefa; suas operações, com as 

condições desta (DAVÍDOV, 1988, p. 181, tradução nossa). 

 

Tais ações e operações vão sendo realizadas e se consolidando umas às outras no 

decorrer da realização da tarefa. Também não há uma linearidade a ser obedecida pelo 

estudante, em que a realização da tarefa seja percorrer um caminho que vai da primeira 

à sexta ação de estudo.  

 

[...] Em sua atividade de estudo os escolares reproduzem o processo 
real pelo qual os homens criam os conceitos, imagens, valores e 
normas. Por isso o ensino escolar de todas as disciplinas deve 
estruturar-se de maneira que, em forma concisa, abreviada, reproduza 
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o processo histórico real de generalização e desenvolvimento dos 
conhecimentos (DAVÍDOV, 1988, p. 173-174, tradução nossa). 

 

A primeira ação de estudo analisada por Davídov (1982) é a transformação dos 

dados da tarefa, cuja finalidade é descobrir a relação universal do objeto, que se 

expressa, como já mencionado, no conceito. A transformação dos dados da tarefa – 

refletir sobre como esta tarefa poderá ser resolvida, quais são as ações e operações 

mentais e objetivas necessárias para realizar a tarefa – é ao mesmo tempo a 

transformação do próprio conteúdo a ser assimilado. Ao refletir sobre as formas de 

realizar a tarefa, o estudante está pensando sobre a integralidade do objeto de 

conhecimento, que, como também já foi dito, não pode ser revelado pronto e acabado 

pela professora ou pelo professor. 

 

Os alunos precisam reunir as informações e dados presentes no 

problema examiná-los para em busca da relação geral universal do 

objeto, destacando o núcleo dessa relação como base genética e fonte 

de todas as suas características e peculiaridades. Essa análise 

representa o primeiro momento do processo de formação do conceito. 

Por exemplo, no estudo de “célula” pode ser questões do tipo como 

surge uma célula, de que forma os elementos constitutivos de uma 

célula estão inter-relacionados na produção da vida etc. (FREITAS, 

2016, p. 412). 

 

Com base na interpretação de Freitas (2016), a ação de modelação é a 

reconstituição da relação universal do objeto enquanto representação demonstrativa 

(objetal, concreta) do objeto em estudo, por meio de textos, desenhos, gráficos, 

maquetes, simbolizações, dentre outras possibilidades. A construção de um modelo 

permite que o estudante reproduza idealmente e materialmente, por meio de novas 

análises e sínteses, o conceito que está estudando. Segundo Davídov (1988, p. 182, 

tradução nossa), “[...] é importante assinalar que os modelos de estudo constituem o elo 

internamente imprescindível no processo de assimilação dos conhecimentos teóricos e 

dos procedimentos generalizados da ação”. Nesta ação, o estudante reproduz e 

identifica, no modelo, as características internas do conceito, e reflete sobre aquilo que 

não se manifesta imediatamente à sua percepção. 

 

É importante assinalar que os modelos de estudo constituem o elo 

internamente imprescindível no processo de assimilação dos 

conhecimentos teóricos e dos procedimentos generalizados da ação. 
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Ademais, nem toda representação pode ser chamada de modelo de 

estudo, só aquela que fixa, justamente, a relação universal de certo 

objeto integral e garante sua análise ulterior. Porque no modelo de 

estudo se representa certa relação universal, encontrada e diferenciada 

no processo de transformação dos dados da tarefa, o conteúdo deste 

modelo fixa as características internas do objeto, não observadas de 

maneira direta. O modelo de estudo, como produto da análise mental, 

pode logo ser um meio especial da atividade mental do homem 

(DAVÍDOV, 1988, p. 182-183, tradução nossa). 

 

A ação seguinte é a transformação do modelo para estudar suas propriedades, ou 

seja, um processo de análise, reelaboração e reconstrução desse modelo, de forma a 

apreender e generalizar a totalidade nas propriedades. A transformação do modelo 

permite ao estudante desvelar particularidades do objeto de estudo em forma conceitual. 

Logo, aquelas propriedades identificadas quando da elaboração do modelo agora são 

abstraídas substantivamente. Para Davídov (1988, p. 183, tradução nossa), “[...] o 

trabalho com este modelo aparece como o processo pelo qual se estudam as 

propriedades da abstração da relação universal”. 

 

A introduçaõ de mudanças no modelo consiste em introduzir 

alterações na relaçaõ geral universal, ou nos elementos que a 

compõem, de modo que altera- se o núcleo dessa relaçaõ e, 

consequentemente, o resultado. Por exemplo, qualquer mudança em 

um dos elementos essenciais que constituem o núcleo do conceito 

célula resultará em alterações que a descaracterizam enquanto célula, 

ou provocam alterações significativas que podem gerar consequências. 

Ao compreender isso os alunos reforçam a base genética universal do 

objeto célula, identificam seu vı́nculo com relações particulares que 

interferem na forma pela qual se apresenta na realidade e 

compreendem que está sujeita a um processo de transformaçaõ 

(FREITAS, 2016, p. 413).  

 

A ação de estudo seguinte – construção de um sistema de tarefas particulares que 

podem ser resolvidas por um procedimento geral – implica a internalização de um modo 

geral de ação que pode ser novamente empregado pelo estudante na resolução de outras 

tarefas que envolvam o conceito. É muito comum, no ensino tradicional, que os 

estudantes não consigam “operar com os conceitos” em situações distintas daquela em 

que o professor lhes ensinou e deu exemplos. É comum também que, ao iniciar um novo 

ano letivo, pareça à professora ou ao professor que os estudantes aprenderam muito 

pouco no ano anterior. Quase sempre se diz que os alunos não se recordam do que 
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aprenderam e não reiteram o que lhes foi ensinado. Numa perspectiva 

desenvolvimental, na verdade, pode-se dizer que os estudantes não conseguem realizar 

generalização substantiva dos conceitos estudados.  

 

O caráter eficaz deste procedimento se verifica, justamente, na 

solução de tarefas particulares; os escolares as enfocam como 

variantes da tarefa de estudo inicial e imediatamente, como que ‘de 

golpe’ separam em cada uma a relação geral, orientando-se por onde 

podem aplicar o procedimento geral de solução assimilado” 

(DAVÍDOV, 1988, p. 183, tradução nossa). 

 

A capacidade de resolver tarefas particulares por meio de um procedimento geral 

(ou até mesmo de se colocar questões e problemas novos sobre o objeto em estudo) 

coincide com a generalização substantiva. Ou seja, o conceito e os modos de ação foram 

apreendidos, de tal forma, que o estudante consegue percebê-los e aplicá-los quando se 

encontra diante de novas situações escolares, ou até mesmo diante de situações do 

cotidiano que lhes exijam o pensamento por conceitos. 

 

Nesta ação, os alunos resolvem várias tarefas tendo como base a 

relação geral universal e seu vínculo com relações particulares. As 

tarefas particulares são variantes da tarefa inicial e os alunos 

identificam em cada uma delas a presença do da relação universal 

como se fosse um procedimento geral para pensar e analisar o objeto 

em todas as situações reais e concretas. Exemplificando, o professor 

pode formular diversas tarefas em que os alunos utilizarão a relação 

universal de célula para analisar diferentes tipos de célula do corpo 

humano. Os alunos serão capazes de identificar e analisar suas 

propriedades ainda que estes diferentes tipos possam apresentar 

variações morfológicas e funcionais, pois há entre eles uma base 

interna universal comum (FREITAS, 2016, p. 413-414). 

 

De acordo com Davídov (1988),  

 

Quando conseguem resolver novas tarefas a partir dos conceitos e 

procedimentos apreendidos na tarefa inicial [...] é como se os próprios 

estudantes tivessem construído o conceito, ainda que sob a direção 

sistemática do professor (ao mesmo tempo, o caráter desta direção 

muda paulatinamente e cresce, também paulatinamente, o grau de 

autonomia do estudante (DAVÍDOV, 1988, p. 184, tradução nossa). 

 

Destacam-se, finalmente, dois modos de ação que têm como finalidade a 

reflexão sobre as próprias ações e operações e que são ligados a todas as ações 
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anteriores: o controle e a avaliação. A ação de controle ocorre ao longo da realização de 

toda a tarefa. Os estudantes são constantemente instigados e motivados pela professora 

e pelo professor a refletirem sobre os próprios modos de ação, na busca pela resolução 

da tarefa: comparar, refazer, retroceder, reelaborar. 

 

O controle consiste em um exame qualitativo substancial do resultado 

da aprendizagem em comparação com o objetivo do ensino e, nesse 

sentido, equivale à avaliação dos alunos por si próprios, tendo como 

referência o conteúdo de suas ações, examinando seus fundamentos e 

verificando a correspondência com o que pede a tarefa. Os alunos 

realizam uma reflexão consciente e crítica sobre sua atividade de 

estudo, pensam sobre suas ações mentais e visando reorganizá-las, se 

necessário (FREITAS, 2016, p. 414-415). 

 

Segundo Davídov (1988), a ação de controle, cuja realização deve ser 

incentivada pelo professor ao longo da realização da tarefa, está relacionada à ação de 

avaliação. Esta, para além de ser a avaliação do professor a respeito do desenvolvimento 

alcançado pelos estudantes, de fato é a autoavaliação do estudante a respeito do seu 

próprio processo de realização da tarefa. 

 

A ação de avaliação permite determinar se o modo generalizado de 

solução da tarefa de estudo dada foi assimilado ou não (e em que 

medida), o resultado das ações de estudo correspondente (e em que 

medida) ou não a seu objetivo final. Ao mesmo tempo, a avaliação 

não consiste em uma simples afirmação desses momentos, mas no 

exame qualitativo substancial do resultado da assimilação em sua 

comparação com o objetivo. É a avaliação que informa aos alunos se 

tem resolvido ou não a tarefa de estudo (DAVYDOV, 2019, p. 226). 

 

Libâneo (2016) sintetiza da seguinte forma o tipo de desenvolvimento 

promovido pela realização ativa e criativa das tarefas de estudo, elaboradas a partir dos 

princípios e das ações mentais a serem realizadas. Assim, a partir de um determinado 

conteúdo escolar (conceito nuclear e rede de conceitos previamente identificados pelos 

docentes), os estudantes são conduzidos a: realizar a tarefa com a orientação da 

professora e do professor; a formar uma representação mental do conteúdo em estudo; a 

captar a relação geral, o princípio lógico que forma o conceito nuclear; “[...] a 

assimilação de conhecimentos de caráter mais geral e abstrato precede os 

conhecimentos particulares concretos, sendo esse o caminho para a formação do 

pensamento teórico-científico” (LIBÂNEO, 2016, p. 361-362). 
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Os conhecimentos do homem se encontram em unidade com suas 

ações mentais (abstração, generalização, etc. “Os conhecimentos não 

surgem à parte da atividade cognoscitiva do sujeito e não existem sem 

relação com ela” (RUBINSTEIN). Por isso é legítimo considerar os 

conhecimentos, de um lado, como o resultado das ações mentais que 

implicitamente contém em si, por outro lado, como processo de 

obtenção deste resultado, no qual encontra sua expressão o 

funcionamento das ações mentais. Em consequência, é totalmente 

aceitável designar com o termo “conhecimento” o resultado do 

pensamento (reflexo da realidade) e o processo de sua obtenção (ou 

seja, as ações mentais). “Todo conceito científico é ao mesmo tempo 

uma construção do pensamento e um reflexo do ser” (RUBINSTEIN). 

Deste ponto de vista, o conceito constitui simultaneamente o reflexo 

do ser e um procedimento da operação mental (DAVÍDOV, 1988, p. 

174, tradução nossa). 

 

A organização da atividade de estudo, por meio das tarefas de estudo e de suas 

correspondentes ações e operações, permite aos estudantes a assimilação e a conversão 

do conteúdo escolar, sintetizado sob a forma de conceitos. Na teoria do ensino 

desenvolvimental, corresponde ao processo de formação e desenvolvimento do 

pensamento teórico. O pensamento teórico é, em síntese, a capacidade de operar 

mentalmente com o conceito, reproduzindo, por meio de abstrações e generalizações 

substantivas, o movimento dialético do abstrato ao concreto, como explicitado no início 

deste item.  

 

Pensar os conceitos nessa perspectiva implica reconhecer que a sua 

apropriação não se resume à definição e à memorização. É preciso que 

eles estejam inseridos em uma atividade na qual sua função como 

ferramenta seja explícita. Não se trata apenas de uma relação do aluno 

com o objeto, mas de sua imersão nos procedimentos e capacidades 

presentes nas relações interindividuais que conferiram ao objeto seu 

significado cultural. Isso implica privilegiar a possibilidade de 

realização de operações mentais facilitadas pelo novo conceito 

(SFORNI, 2004, p. 179). 

 

Desse modo, uma das atribuições centrais da organização da atividade de estudo 

desenvolvida passa a ser a formação, no estudante, do sistema generalizado de conceitos 

sobre um determinado componente curricular. Além disso, a atividade de estudo 

promove as condições para se ampliarem as conexões objetivas, a identificação das 

relações casuais, o controle do curso do próprio pensamento e das sínteses construídas, 
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até se chegar a um nível elevado de compreensão e aplicação do sistema de conceitos.  

Considera-se, finalmente, que, a partir da perspectiva do ensino 

desenvolvimental aqui apresentada, o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento não 

são processos independentes e se correlacionam como forma e conteúdo, num processo 

único, ou seja, na atividade de estudo. 
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2 ATIVIDADE DE ESTUDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO E A 

FORMAÇÃO DO PENSAMENTO TEÓRICO: RELAÇÕES ENTRE O 

CONCEITO, O MOVIMENTO CORPORAL E O PENSAMENTO 

 

Este capítulo tem como eixo central o início da análise dos dados do 

experimento didático, a partir das três primeiras tarefas de estudo. Inicia-se pela 

compreensão conceitual da capoeira, considerada uma manifestação cultural e objeto de 

estudo utilizado no experimento. Em seguida, discutir-se-ão as características 

específicas que compuseram a estrutura, organização e dinâmica da realização do 

experimento didático, que traz importantes análises para a apreensão dos indícios de um 

tipo de desenvolvimento formado pela mediação pedagógica da Educação Física no 

Ensino Médio, pautado no aporte teórico-metodológico da teoria do ensino 

desenvolvimental. Diante a análise dos dados do experimento didático, busca-se neste 

capítulo ver os limites, dificuldades e avanços para se estabelecer uma atitude ativa e 

participativa dos estudantes na atividade de estudo da Educação Física e possibilidades 

para a formação do pensamento teórico e de movimentos corporais a partir do conceito 

de capoeira. 

 

2.1 OS CONCEITOS DE LUTA E CAPOEIRA COMO OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

 

De acordo com Sforni (2015), um conceito, para que seja apropriado e 

convertido em instrumento de pensamento pelo estudante, não lhe deve ser apresentado 

em seu estágio final, sob a forma de uma definição. O desenvolvimento psíquico não 

ocorre quando o estudante se apropria apenas da síntese conceitual expressa em sua 

definição, já que este seria um dos maiores equívocos do ensino tradicional. Assim, a 

formação de um conceito como ato de pensamento naõ é um percurso espontâneo e 

muito menos o acionamento da memória pela definição que, por sua vez, não requer do 

estudante operar mentalmente com o objeto. 

Ainda conforme a autora, ao elaborar a tarefa de estudo, é fundamental que o 

pesquisador ou o professor analise o conteúdo do conceito que será objeto de 

conhecimento da tarefa e do pensamento do estudante. 
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Orientamo-nos pela seguinte indagaçaõ: esse conceito permite 
compreender e atuar sobre quais fenômenos? Para tanto, assumimos o 
pressuposto de que conhecer a origem e o desenvolvimento do 
conceito, na história, ajuda-nos a identificar sua essência como 
instrumento da atividade humana (SFORNI, 2015, p. 391).  

 

Trata-se de, num primeiro momento, situar o objeto do conhecimento em seu 

processo lógico e histórico. 

 

O lógico reflete naõ só a história do próprio objeto como também a 
história do seu conhecimento. Daı́ a unidade entre o lógico e o 
histórico ser premissa necessária para a compreensão do processo de 
movimento do pensamento, da criaçaõ da teoria cientı́fica. À base do 
conhecimento dialético do histórico e do lógico resolve-se o problema 
da correlaçaõ entre o pensamento individual e o social; em seu 
desenvolvimento intelectual individual o homem repete em forma 
resumida toda a história do pensamento humano. A unidade entre o 
lógico e o histórico é premissa metodológica indispensável na soluçaõ 
de problemas de inter-relaçaõ do conhecimento e da estrutura do 
objeto e conhecimento da história de seu desenvolvimento (KOPNIN, 
1978, p. 186). 

 

Os conceitos de luta e capoeira são aqui considerados uma unidade dialética, um 

único objeto de conhecimento a ser apropriado pelos estudantes. As relações 

universal/particular e particular/universal entre “luta” e “capoeira” expressam uma 

estrutura conceitual que se completa com uma série de outros conceitos, numa rede de 

conceitos a ser assimilada ativamente pelos alunos na realização das tarefas de estudo. A 

capoeira, mais do que uma luta genuinamente afro-brasileira, é considerada uma 

manifestação cultural dentro das complexas relações sociais, econômicas e culturais 

brasileiras, cujas raízes estão na escravidão africana.  

Esse objeto abarca diversos significados sociais, culturais específicos e os mais 

genéricos próprios da Educação Física, que dizem respeito ao conceito de luta, 

entendido aqui como uma das práticas corporais componentes da cultura corporal13. 

 
Na perspectiva da reflexão sobre a cultura corporal, a dinâmica 
curricular, no âmbito da Educação Física, tem características bem 
diferenciadas da aptidão física. Busca desenvolver uma reflexão 

                                                             
13O conceito de cultura corporal foi trabalhado no capítulo anterior. Todavia, cabe ressaltar nossa 
concepção enquanto um produto das relações sociais do ser humano considerado ser social na vida em 
sociedade. A essência do seu desenvolvimento advém da categoria trabalho como atividade criadora, 
produtora, realizadora, transformadora da expressão da práxis humana e baseada nas contribuições de 
Marx (2013) e Lukács (2013). Este conceito tem como matriz científica a história que está atrelada a 
transformações das forças produtivas e relações de produção numa relação constitutiva com a cultura, 
política, economia, ciência e arte. 
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pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo que 
o homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela 
expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte, 
malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que podem ser 
identificados como formas de representação simbólica de realidades 
vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente 
desenvolvidas (TAFARREL et al., 2012, p. 39). 

 

A partir da década de 1980, intensifica-se, dentro da acepção do conceito de 

cultura corporal, a legitimação da capoeira enquanto um importante objeto do 

conhecimento que deveria compor o ensino de Educação Física escolar.  

 
A década de 1980, além de ter sido um dos momentos principais da 
reestruturação social do Brasil e ter servido como um marco nas 
transformações na área de Educação Física, caracterizou-se também 
como um período fértil na produção de debates e material 
bibliográfico referente à Capoeira, principalmente por parte dos 
mestres dessa manifestação cultural. Um dos fatores que favoreceu 
essa produção foi, sem dúvida, a disseminação da Capoeira no país 
(SILVA, 2002, p. 184). 

 

Depois desse período, a capoeira foi reconhecida como patrimônio cultural 

brasileiro, e a roda de capoeira, considerada patrimônio cultural imaterial da 

humanidade, aumentou o número de adeptos no Brasil e no mundo. Assim, abriram-se 

novos espaços para a prática da capoeira que, em seguida, passou a ser conteúdo de 

ensino obrigatório nas escolas, inicialmente a partir do campo dos ensinamentos afro-

brasileiros, estendendo-se para a disciplina de Educação Física.  

O ensino da capoeira nas escolas é, em nosso entendimento, um dos mais ricos 

conteúdos do grande acervo histórico-cultural da cultura corporal. A capoeira sintetiza a 

história econômica, social e cultural do Brasil e ajuda a compreender a constituição do 

ser social nacional, desde os grandes aspectos econômico-produtivos às diversas 

especificidades dos movimentos corporais. Para Falcão (2004, p. 331), “[...] se, na 

prática concreta da capoeira intersecionam aspectos psicológicos, políticos, culturais, 

econômicos da vida em sociedade, ela deve ser experimentada, problematizada, 

teorizada e reconstruída coletivamente”. 

Em sua essência, a capoeira possui elementos do jogo e da dança que se 

interpenetram e, numa intrincada relação recíproca, caracterizam esse tipo de luta como 

uma das mais complexas, contraditórias, instigantes e formativas. Entendem-se o jogo e 

a dança como atividades culturais, produtos das ações humanas no mundo objetivo, 

entendidos como fator de desenvolvimento. Podem ser considerados atos de 
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intencionalidade que resultam em criar e imaginar a realidade que nos leva a agir 

independentemente e de maneira consciente, pautados por escolhas e decisões. De 

acordo com Taffarel et al. (2012, p. 81), “[...] considera-se a dança uma expressão 

representativa de diversos aspectos da vida do homem. Pode ser considerada como 

linguagem social que permite a transmissão de sentimentos, emoções da afetividade 

vivida nas esferas da vida social”. 

Segundo Falcão (2004, p. 153), “[...] esta é uma constatação que diferencia a 

capoeira das outras modalidades de luta, à medida que os componentes ‘jogo’ e ‘dança’ 

redimensionam o conceito dessa manifestação cultural”. Os conceitos de luta e capoeira 

necessariamente conduzem a uma pluralidade temática e multidisciplinar com outras 

áreas do conhecimento, envolvendo questões sociais, filosóficas, econômicas, culturais 

e artísticas, consideradas na elaboração das tarefas parte de uma rede conceitual. 

Nesse sentido, a apropriação dos conceitos de luta e capoeira permite afirmar 

que esse objeto de conhecimento, por ser constituído de elementos estéticos, históricos, 

artísticos, filosóficos, éticos, culturais, sociais e corporais. Desta forma, também se pode 

compreender, do ponto de vista do desenvolvimento psicológico dos estudantes do 

Ensino Médio, a escolha do conceito de capoeira para a realização do experimento 

didático. 

 

[...] quando estudamos o conceito em ação, descobrimos uma lei 
psicológica de suma importância, que dá fundamento à nova forma de 
pensamento e lança luz sobre o caráter do conjunto da atividade 
intelectual ‘do adolescente e sobre o desenvolvimento da 
personalidade e da concepção de mundo desse adolescente 
(VIGOTSKI, 2009, p. 229). 

 

A capoeira, como uma prática cultural brasileira de efetivo valor para a 

formação e o desenvolvimento do adolescente, tem como uma de suas principais 

determinações sua constituição na forma de luta pela libertação dos negros escravizados 

no Brasil e os significados dos movimentos corporais. Esta também foi alimentada por 

diversos motivos, como pela desigualdade, diversidade cultural, pelos preconceitos 

sociais e pela necessidade de protegê-la como expressão da cultura humana. 

Estudos históricos evidenciam que os primeiros passos da capoeira no Brasil 

foram estruturados a partir da perversa relação de injustiça social, dentro de um 

contexto caracterizado por um movimento libertário e de resistência, que entrelaçou a 

cultura africana e brasileira expressa em movimentos corporais.  
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Para que a capoeira se torne profícua, torna-se necessário buscar um 
entendimento dos nexos e determinantes históricos que plasmaram 
suas configurações ao longo do seu desenvolvimento histórico para 
que possamos identificar elementos simbólicos reais, de luta e 
resistência que a alçaram à condição de prática libertadora das amarras 
impostas pela opressão dos dominantes e pelas amarras autoimpostas 
por força da ideologia, também dominante, que sutilmente amordaça a 
sensibilidade e o espírito criativo (FALCÃO, 2004, p. 92). 

 

A capoeira, no Brasil, constituiu-se e se desenvolveu como uma conflituosa e 

contraditória possibilidade de afirmação das comunidades à margem da sociedade, 

principalmente a comunidade negra, diante dos mecanismos de segregação econômica, 

cultural e social. Seu referencial cultural embrionário é africano e não se restringiu a 

uma prática exclusiva dos negros escravizados, pois incorporou elementos culturais de 

várias procedências. Trata-se de uma manifestação que se afirmou como um bem 

cultural com nítidos traços africanos, mas jamais foi uma manifestação homogênea, 

tendo incorporado vários elementos culturais. Desde os seus primeiros registros 

conhecidos, tem-se apresentado como uma prática “pluriétnica” (FRANÇA, 2018). 

Não se pode afirmar, ao certo, o local exato do surgimento dessa manifestação. 

Por isso, pensou-se a capoeira como produto do desenvolvimento de forma 

diversificada em várias partes do Brasil, com uma grande diversidade cultural incluída 

nesse processo, suas especificidades e formas diferentes de se manifestar. 

 

No Brasil, períodos e fatos históricos como a escravidão, os regimes 
autoritários de Getúlio Vargas e dos militares, influenciaram, 
sobremaneira, os códigos da capoeira, outorgando-lhes características 
multifacetadas. Essa manifestação sempre representou um palco de 
tensões em que forças conservadoras e revolucionárias incidiram 
sobre ela. Este aspecto é de especial interesse pedagógico à medida 
que a relação da capoeira com esses fatos, revitalizados através de 
rituais e de cantigas, ao serem tratados pedagogicamente, podem 
configurar-se como importantíssimos elementos de explicação de sua 
realidade concreta (FALCÃO, 2004, p. 312). 

 

Em 1890, para impedir o avanço da prática da capoeira, oficializou-se a 

criminalização da capoeira em todo o território nacional. Um dos fatos era que as elites 

do Brasil Imperial a tratavam como um defeito inerente a certa camada social e poderia 

ser uma ameaça ao poder da classe dominante. Mesmo nesse contexto, essa 

manifestação cultural criou valores, representações e conhecimentos que expressavam 

uma dinâmica de resistência e luta através dos movimentos corporais.  
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Os capoeiras eram da “ralé”, mas eram valentes e corajosos para enfrentar a 

opressão das elites, tratando-se de uma prática de luta criada no Brasil pelo “oprimido”, 

com o exclusivo objetivo de lutar contra o “opressor”. Na dinâmica social, o fundo 

dessa questão não está na relação entre branco e negro, mas na relação da exploração da 

força de trabalho, na condição de “luta de escravo em busca da liberdade”, para acabar 

com a grande discriminação e o preconceito de todos os tipos, bem como com a 

desigualdade, que era o eixo de toda essa totalidade (ALVES, 2011).  

 

Essas referências significativas, extraídas do arcabouço histórico, 
gestual e ritualístico da capoeira, somente poderão ser adequadamente 
exploradas a partir da articulação de, pelo menos, três dimensões 
estruturantes do processo didático pedagógico: a institucional-
organizacional, a institucional-pedagógica e a filosófico-
epistemológica (FALCÃO, 2004, p. 145). 

 

No processo pedagógico, a capoeira pode ser abordada pelas três dimensões 

supracitadas, com ênfase na gestualidade, que envolve gestos corporais e, ao mesmo 

tempo, criatividade e liberdade nos movimentos. Pode ser praticada por meio dos toques 

dos instrumentos, pelo ritmo do pandeiro e do atabaque, que necessitam manter a 

pulsação para não sobressair o volume harmonioso dos berimbaus que articula com os 

movimentos corporais. Neste contexto, ditam-se a variação dos ritmos dos movimentos 

corporais e a fantasia criada durante uma roda movimentada em forma de jogo com 

mistura da dança. 

A capoeira, ao expressar a luta e a resistência de um povo, mesmo discriminado 

e injustiçado, criou a superação das condições dadas e manifestas: dentro da roda e da 

prática social; nas gingas e malícias do jogo de capoeira e da vida; na entonação das 

cantigas; no ritual da roda e nos movimentos/golpes de ataque e defesa; na mandinga; 

nos valores sociais; na ancestralidade; nos jogos; nos corpos e na gestualidade usados 

com rapidez e cadência. 

 

A capoeira encerra em seus movimentos a luta de emancipação do 
negro no Brasil escravocrata. Em seu conjunto de gestos, a capoeira 
expressa, de forma explícita, a “voz” do oprimido na sua relação com 
o opressor. [...] Isso leva a entender a riqueza de movimento e ritmos 
que a sustentam, e a necessidade de não separá-la de sua história, 
transformando-a simplesmente em mais uma “modalidade esportiva”. 
A Educação Física brasileira precisa, assim, resgatar a capoeira 
enquanto manifestação cultural, ou seja, trabalhar com a sua 
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historicidade, sem retirar do seu movimento cultural e político que a 
gerou (TAFFAREL et al., 2012, p. 75). 

 

De acordo com Falcão (2004, p. 60), “[...] daí a exigência de tratá-la 

pedagogicamente em sintonia com o conjunto de forças confrontacionais que possam 

resistir e transformar essa perversa realidade”. Nas primeiras atividades registradas na 

história, os capoeiras encontravam-se e jogavam capoeira sem a preocupação de ensinar 

ou aprender. Apesar disso, aprendiam e ensinavam, educavam e educavam-se, mas de 

forma assistemática, sem a preocupação com o desenvolvimento amplo das capacidades 

dos seus praticantes, guiados, em sua maioria, pelo senso comum (SILVA, 2002). 

A capoeira, nesse cenário, passou a ter outra conotação e assumiu diversas 

características pedagógicas, como um conteúdo da Educação Física, incorporando um 

caráter eclético, como: ginástica, esporte, jogo, dança, luta, mas tendo como pano de 

fundo a busca para ser aceita na sociedade, adentrando os recintos fechados como a 

escola. Neste sentido, a história social da capoeira, no Brasil, é um conhecimento 

imprescindível para a apropriação dos conceitos de luta e capoeira. 

 

O conhecimento da história do conceito é importante nesse processo, 
não para transformar-se automaticamente em conteúdo escolar, mas 
para buscar a sua essência como produção humana, para compreender 
o seu lugar como síntese na interação dos homens com o meio, e, 
assim, priorizar ações que permitem que a qualidade nova que a 
síntese conferiu às ações humanas ao longo da história seja também 
qualidade nova para o aluno que dela se apropria (SFORNI, 2004, p. 
130). 

 

Partindo-se da análise das condições objetivas, pode-se compreender a capoeira 

como um conceito que contém traços da cultura afro-brasileira, manifesto em seu 

acervo musical, gestual e ritualístico. No entanto, apesar de se notar algumas similares 

manifestações culturais, analisar o processo civilizatório afro-brasileiro e sua 

inquestionável influência na consolidação do arcabouço técnico-gestual-ritualístico, 

pautado pela diversidade cultural, torna-se um dos eixos para a compreensão deste 

conceito. Entende-se ser a capoeira uma prática corporal que acolhe a todos, 

independentemente de raça, cultura, etnia e língua.  

A capoeira se expressa num gingado que combina luta, jogo e dança, em que o 

corpo e a mente, como um todo, se embalam ao som de berimbaus, pandeiros, atabaque, 
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cantos e palmas. Representa, também, a cultura descrita em círculos no espaço da roda, 

fazendo com que os adolescentes lutem no jogo dançando e joguem e dancem lutando. 

 
A capoeira jamais pode ser admitida como um “pacote” de enunciados 
e fundamentos a serem defendidos e domesticados, nem tampouco, 
como um tesouro a ser protegido dos danos do tempo, mas como um 
complexo temático que não começa e nem termina nele mesmo e que, 
ao transformar os interesses, emoções individuais e particularidades 
psicológicas em fatos sociais comprometidos com a transformação das 
condições de produção da vida, promove alterações significativas no 
desenvolvimento (FALCÃO, 2004, p. 334). 

 

A capoeira é um conceito altamente desenvolvente, uma vez que é resultante de 

um conjunto de experiências de movimentos corporais que expressam o lógico e o 

histórico de uma sociedade. A observação apurada de uma roda de capoeira não garante, 

com segurança, uma transcrição, na essência, do que acontece em cada jogo de roda de 

capoeira, muito menos os conhecimentos que envolvem esse conceito. O seu jogo pode 

dizer muita coisa e contém uma rede de conceitos que vão requerer uma complexa 

análise. No jogo de capoeira, ocorre uma negociação gestual refletida, em que cada 

jogador é desafiado pela imprevisibilidade dos golpes mediados pela ginga. Todos os 

golpes e contragolpes partem da ginga, que é a movimentação “básica” da capoeira. 

A ginga é o que caracteriza a capoeira, o que a diferencia das outras modalidades 

de lutas e impede o confronto direto entre os jogadores, caracterizando-a como luta 

quase sem contato físico direto. Como o enfrentamento é indireto, em geral, não se 

bloqueiam os golpes do outro jogador. Estes são mesclados com um número indefinido 

de negaças, esquivas e fintas improvisadas a partir das possibilidades e condições de 

cada capoeirista, numa espécie de dramatização ou tapeação do confronto direto. 

Para Falcão (2004), a eficiência dos próprios golpes de capoeira e o principal 

recurso tático dessa luta-jogo-dança é, sem dúvida, a surpresa da criatividade e da 

imaginação, que deve vir acompanhada de “mandingas” e “malícias”. A articulação do 

ritmo musical com a expressão gestual de movimentos corporais, o contexto histórico 

representativo com grande significado para a maioria da população e a orquestra 

composta de instrumentos percussivos remetem a capoeira à condição de uma das raras 

manifestações culturais com estas características no mundo todo. 

O berimbau é quem dita o ritmo. A música cantada (cantiga), muitas vezes de 

improviso, alimenta a imaginação e, junto com as palmas em roda, intensifica a relação 

inseparável do movimento corporal com o psiquismo. Além do jogo de movimentos 
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corporais materializados na roda, as mensagens das cantigas contribuem para a 

efetivação de um jogo verbal entre linguagem oral e corporal, logo, uma manifestação 

como bandeira de resistência cultural e um campo de lutas em prol de uma sociedade 

menos desigual. 

Na capoeira, os movimentos corporais remontam às origens dessa manifestação 

e se expressam através de golpes desequilibrantes e acrobáticos, numa alternância 

constante de ataques que se convertem em defesas, e defesas que se convertem em 

ataques. Convém observar que o jogo e a dança contribuem para uma dissimulação do 

componente luta, à medida que, via de regra, não se efetiva um confronto direto, mas 

uma constante simulação de ações e reações refletidas, mediadas pela ginga e todo um 

conjunto complexo de signos, significados e sentidos. Estas fazem com que o jogo, a 

dança e a luta se interpenetrem como o desenvolvimento mental e físico. 

Nessa luta-jogo-dança, o capoeira mais habilidoso é aquele que mostra que pode 

acertar um golpe, mas não o faz e, com isso, possibilita a continuidade da própria luta-

jogo-dança como ação que impulsiona a elaboração de novas operações. 

 

Os rituais do jogo e da roda de capoeira contribuem nos processos de 
ensino aprendizagem que são relevantes para a afirmação da 
identidade, a formação do sujeito crítico; trabalhar valores como: 
solidariedade, humildade, respeito, hierarquia, obediência, 
cooperação, empatia, tolerância; troca de conhecimento; resgate 
histórico e cultural; consciência corporal; valências físicas como 
agilidade, força, flexibilidade, resistência. Esses processos educativos 
são fruto de elementos corporais, estéticos, éticos, artísticos, 
filosóficos, técnicos e culturais (FRANÇA, 2018, p. 42). 

 

A capoeira é uma atividade inserida no mundo da cultura e um conjunto de 

elementos objetivos (ato motor, estilo, técnica, tática etc.) e subjetivos (sensações, 

emoção, representação intelectual, imaginação etc.). Saber como agir nas diversas 

singularidades da luta como núcleo conceitual da capoeira é possuir como objeto o 

controle da ação corporal do outro14. Esse controle é quando se domina o espaço para 

controlar os elementos constitutivos, as regras, a dinâmica de ataque e defesa, a análise 

e a percepção e os conhecimentos estratégicos e táticos sobre os quais podem se elevar a 

consciência do movimento corporal e a psique humana a níveis complexos. O sujeito 

                                                             
14 Cabe ressaltar a importância do professor(a), na organização da atividade de estudo na teoria do ensino 
desenvolvimental, enfatizar a especificidade da Educação Física – movimento corporal – e não ficar 
restrito na discussão geral do conceito no sentido histórico, político e cultural na intenção de oferecer uma 
formação política. 
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controla o ritmo do combate, fazendo com que fique diminuído ou potencializado, e 

cada participante tem que desempenhar os papéis de atacante e defensor, mas o 

essencial é estabelecer uma oposição mútua entre objetivos. 

Afirma-se, portanto, que a aprendizagem dos conceitos de luta e capoeira, em 

sua rede de conceitos, por meio da realização das tarefas de estudo, muito pode 

contribuir para a produção de conhecimentos sobre o ensino de Educação Física no 

Ensino Médio. Entretanto, a potencialidade desses conceitos para o desenvolvimento 

dos estudantes adolescentes somente pode ser efetivada através de uma boa organização 

da atividade de estudo composta por tarefas, levando-os a operar mentalmente com os 

conceitos pelas ações mentais, no intuito de desencadear formas qualitativas do 

pensamento teórico. 

 

2.2 ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE ESTUDO NA EDUCAÇÃO FÍSICA: 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS TAREFAS DE ESTUDO 

 

O experimento didático, realizado com base na teoria do ensino 

desenvolvimental, se inicia na organização da atividade de estudo, que é a proposição 

de tarefas de estudo planejadas pelo professor. Exige-se, assim, do estudante, um tipo de 

atividade mental (realização de ações e operações mentais) em relação aos conceitos (no 

caso desta pesquisa, os conceitos de luta e capoeira). 

No ensino tradicional, numa situação de assimilação passiva do conteúdo, 

quando o professor transmite simplesmente aos estudantes as definições e características 

dos conceitos a serem trabalhados, as ações e operações mentais de análise, síntese, 

abstração e generalização substantivas não são exigidas. Para Sforni (2004, p. 174), 

“[...] a passagem da ação para a operação, possibilitada pela exigência de uma nova 

ação, evidencia uma nova qualidade de pensamento, ou seja, revela um processo de 

desenvolvimento psíquico”. 

Para revelar esse processo de desenvolvimento psíquico, cada tarefa de estudo 

foi planejada de forma a colocar os estudantes, efetivamente, em atividade de estudo, 

sendo também preparadas as condições objetivas e materiais necessárias para que os 

estudantes realizassem as tarefas. O experimento didático organizado sob a forma de 

tarefas possibilitou acompanhar o movimento da aprendizagem assim que os estudantes 

realizavam as ações e operações de estudo necessárias para a resolução das tarefas. 
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Uma das primeiras considerações que se pode fazer é que a realização das 

tarefas permitiu aos estudantes estarem em atividade de pensamento, de maneira ativa, 

com os conceitos de luta e capoeira. Isso é fundamental, de acordo com a teoria do 

ensino desenvolvimental, para a formação do pensamento teórico. 

 

Em primeiro lugar, o pensamento dos escolares se move 
orientadamente do geral ao particular (no começo buscam e fixam a 
célula geral inicial do material a estudar e logo, apoiando-se nela, 
deduzem as diversas particularidades do objeto dado). Em segundo 
lugar, tal assimilação está orientada a que os escolares coloquem de 
manifesto as condições de origem do conteúdo dos conceitos que 
assimilam. Os alunos primeiramente descobrem a relação geral inicial 
em certa área, constroem sobre sua base a generalização substancial e, 
graças a isto, determinam o conteúdo da célula do objeto estudado, 
convertendo-a em meio para deduzir relações mais particulares, ou 
seja, em conceito (DAVÍDOV, 1988, p.175, tradução nossa). 

 

De acordo com Sforni (2004, p. 121), “[...] o que revela o conceito não é o 

objeto ou a palavra, mas seu movimento constitutivo como produto e, ao mesmo tempo, 

como elemento orientador das ações humanas”. No planejamento das tarefas de estudo, 

foi necessária a identificação do núcleo conceitual luta, enquanto princípio geral na 

relação com o conceito capoeira. Considerou-se a necessidade de levar o estudante ao 

estabelecimento da relação de conceitos mais complexos para os mais simples, bem 

como a pensar os conceitos na relação do geral para o particular, sendo o geral 

entendido como “[...] algo que se repete, é estável, o invariante definitório das diversas 

propriedades dos objetos, ou seja, constitui o essencial” (DAVÍDOV, 1988, p. 101, 

tradução nossa). 

Segundo Davídov (1999), a tarefa de estudo, ao criar condições de colocar os 

estudantes nesse processo de formação dos conceitos, evidencia também a forma e o 

conteúdo que o constituem, por meio de modos de ações e operações com o conceito 

mobilizador das funções psíquicas. Desta maneira, alteram-se as formas qualitativas de 

pensamento ao desenvolver, qualitativamente, as funções psíquicas superiores como a 

percepção, atenção voluntária, memória lógica, o pensamento e a linguagem. 

No ensino desenvolvimental, como já visto, a assimilação do conceito precisa 

reproduzir o movimento do pensamento do abstrato ao concreto pensado. O abstrato, 

nesta perspectiva, não é a prática analisada, refletida e elaborada na forma teórica e 

conceitual, é o ponto de partida da tarefa de estudo, entendido como a análise singular 

existente como parte inicial para a formação da rede de conceitos que constitui um 
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conceito particular e que deverá ser assimilado como objeto de estudo (DAVÍDOV, 

1982). 

No entanto, essa abstração inicial não pode ser reproduzida pelo estudante 

apenas em seus aspectos do pensamento empírico, como comumente se faz no ensino 

tradicional. Ensinar o conceito de capoeira, no sentido tradicional, seria, no máximo, 

elencar as características gerais dessa luta, solicitar ao estudante que memorizasse os 

fatos históricos e reproduzir seus golpes básicos. Para o ensino desenvolvimental, ao 

ensinar dessa forma, o professor não estaria formando no estudante o conceito teórico 

de capoeira, mas no máximo o conceito empírico de capoeira. 

A tarefa de estudo objetiva levar o estudante à essência do objeto estudado. Ele 

deve conseguir estabelecer o fundamento elementar mais geral presente nas 

manifestações particulares do objeto, o que significa, no ensino desenvolvimental, o 

mesmo que reproduzir teoricamente o conceito. 

 

O autor elenca três exigências em relação à forma como se constitui a 
abstração teórica e, portanto, aquela capaz de promover o movimento 
do pensamento de ascensão do abstrato ao concreto. A primeira delas 
se refere ao modo como essa abstração precisa remeter às condições 
nas quais um determinado objeto ou fenômeno analisado surge na 
realidade concreta. Aqui se explicita o rompimento desse tipo de 
abstração em relação àquela possibilitada pelo pensamento empírico; 
neste, a abstração reflete apenas os elementos sensorialmente 
observáveis e dados como tal. Na abstração possibilitada pelo 
pensamento teórico, faz-se necessária a reprodução mental dos 
fenômenos inter-relacionados, que determinam o surgimento e 
desenvolvimento de uma dada manifestação concreta observada 
(SOUZA; FEROLA; COELHO, 2020, p. 404). 

 

Desse modo, a aprendizagem dos conceitos luta e capoeira, na realização das 

tarefas de estudo desta investigação, ocorreu conforme as ações e operações mentais 

foram sendo realizadas pelos estudantes no movimento de ascensão do pensamento do 

empírico-abstrato para o concreto-teórico. O acompanhamento e a observação atenta do 

experimento didático possibilitaram identificar e analisar as causas processuais das 

mudanças que levaram os estudantes a novas formas de pensamento, por meio de 

indícios que revelaram a assimilação e o desenvolvimento dos conceitos de luta e 

capoeira. 

Esse experimento didático foi realizado no Colégio Estadual Polivalente Frei 

João Batista, na cidade de Anápolis-GO, no segundo semestre de 2019, em duas turmas 

da 2º série do Ensino Médio. Naquele período, a escola totalizava 1.820 estudantes 
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matriculados, distribuídos em 52 turmas, em três turnos de funcionamento, contando 

com 45 professores e 16 funcionários administrativos. O turno noturno atende somente 

ao Ensino Médio e conta com um total de cinco turmas; o turno vespertino possui 23 

turmas da segunda fase do Ensino Fundamental, e o turno matutino, período em que se 

realizou o experimento didático, contava com 24 turmas de Ensino Médio. 

O colégio está situado em um bairro de médio porte, considerando sua extensão, 

próximo ao centro urbano e de fácil acesso ao transporte público. Abarca toda a região 

noroeste da cidade, sendo que a maior parte dos estudantes reside em outros bairros, e 

possui: biblioteca, sala de vídeo com recursos como projetor, data show e 

computadores, instrumentos de percussão, laboratório de ciências, quadra poliesportiva 

e um extenso pátio, ambos com cobertura. 

As aulas de Educação Física no Ensino Médio são estruturadas de acordo com as 

orientações curriculares da Secretaria Estadual de Educação, que prevê uma aula de 50 

minutos, uma vez por semana15. Para a realização do experimento didático, foram 

selecionadas duas turmas do 2º ano do Ensino Médio do turno matutino que, no início 

do experimento, estavam sem professor regente de Educação Física, em razão da 

finalização do contrato temporário do professor responsável pelas turmas. Logo após o 

início do experimento, um novo professor foi contratado para assumir as aulas, ficando 

acordado com o grupo gestor da escola e com o professor que este os acompanharia, 

sem participar de maneira ativa do desenvolvimento do experimento didático. 

Para a elaboração das tarefas de estudo, analisaram-se: a Proposta Curricular de 

Educação Física da Secretaria Estadual de Educação de Goiás para a 2ª série do Ensino 

Médio; o Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar; o plano de ensino anual da 

disciplina, disponibilizado no Sistema de Acompanhamento de Planejamento (SIAP), e 

as características gerais dos estudantes, por meio de um questionário respondido por 

eles antes do início do experimento. O questionário e os documentos foram utilizados 

para realizar um diagnóstico geral da escola, da disciplina Educação Física e dos 

sujeitos da pesquisa. 

                                                             
15É importante observar que, a partir de 2020, começou, em toda a rede estadual de ensino de Goiás, a 
implementação da Reforma do Ensino Médio e da BNCC. Conforme o Documento Curricular de Goiás 
(DCGO/2020), a Educação Física não será disciplina obrigatória para a 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, 
quando o estudante fará a opção por áreas específicas de estudo, denominadas de itinerários formativos. 
No 1º ano do Ensino Médio, a Educação Física continua sendo disciplina obrigatória com uma aula 
semanal, mas com mudanças consideráveis a serem analisadas pelos pesquisadores da área. No 
documento de 2020, foi criada uma disciplina, no grupo das eletivas, denominada “Desporto e 
motricidade”, que traz conhecimentos específicos do campo da Educação Física. 
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Foram planejadas cinco tarefas de estudo realizadas ao longo de nove encontros 

denominados de sessões de aula. Participaram efetivamente do experimento didático 61 

estudantes, sendo que uma turma será representada pela letra “A” (Turma A), composta 

por 31 estudantes, e a outra turma será representada pela letra “B” (Turma B), com 30 

estudantes. Cabe ressaltar que as turmas tinham72 estudantes matriculados, dos quais 

sete haviam abandonado a escola, e quatro não estavam frequentando as aulas de 

Educação Física por motivos médicos. Os estudantes tinham idade entre 16 e 17 anos, 

numa média igual de homens e mulheres. Não havia qualquer estudante com algum tipo 

de deficiência física ou mental que necessitasse de atendimento ou de condições 

especiais. 

O questionário teve como objetivo: apreender dados que permitissem traçar um 

perfil e fazer uma caracterização geral dos estudantes; identificar concepções e 

expectativas relacionadas à Educação Física; identificar as condições atuais de formação 

e conhecimentos que os estudantes já possuíam a respeito dos conceitos de luta e 

capoeira. 

Identificou-se que: 45estudantes se dedicam aos estudos e não trabalham, sendo 

que, dos 16 estudantes que trabalham, a maioria está vinculada a programas como o 

primeiro emprego ou a estágios; 42 estudantes nunca haviam estudado sobre ou 

praticado capoeira e, dos 19 que já haviam tido aulas de capoeira na escola, 14 disseram 

que recordavam de poucos conhecimentos. 

De acordo com os dados obtidos pelos questionários, 37 estudantes não 

realizam, de maneira frequente, qualquer prática corporal fora da escola; aqueles que 

praticam atividade são, na maioria, do sexo masculino, e destacaram a prática de “jogar 

futebol”; 32 estudantes ressaltaram que raramente gostam de participar das aulas de 

Educação Física, sendo que 15 afirmaram que gostam de participar apenas quando 

podem “jogar futebol”; 42 estudantes utilizam entre duas ou mais horas por dia nas 

redes sociais, e nenhum destacou não utilizar redes sociais menos de 30 minutos por 

dia; 48 estudantes afirmaram que consideram razoável o nível de relacionamento entre 

os colegas da sala, e os outros 13 disseram que consideram alto e muito bom o nível de 

relacionamento, porque moram no mesmo bairro. 

 
Tabela 1 - Perfil dos estudantes que participaram do experimento didático. 

Número de estudantes que entregaram o questionário 61 (100%) 

Dedicam-se aos estudos e não trabalham 45 
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Raramente gostam de participar das aulas de Educação Física 32 

Não realizam, de maneira frequente, nenhuma prática corporal fora da escola 37 

Utilizam redes sociais entre duas ou mais horas por dia  42 

Consideram razoável o nível de relacionamento entre os colegas de sala 48 

Não deixariam a escola em razão do trabalho 58 

Fonte: questionário aplicado pelo pesquisador. 

 

Quanto às concepções e expectativas sobre a Educação Física: 40 estudantes 

afirmaram ter baixa motivação para participarem das aulas de Educação Física; 37 

estudantes afirmaram que, na maioria das vezes, não gostam de participar das aulas, e 

alguns ressaltaram como motivo a questão da repetição das aulas recreativas ou de 

esportes; 53 estudantes destacaram que a expectativa para aprender capoeira era baixa, e 

49 afirmaram que, na opinião deles, a capoeira não tem contribuição alguma a oferecer 

em sua formação. 

 
Tabela 2 - Concepções e expectativas sobre a Educação Física. 

Têm baixa motivação para participarem das aulas de Educação Física 40 

Na maioria das vezes, não gostam de participar das aulas 37 

Têm expectativas baixas para aprender capoeira 53 

Acham que a capoeira não contribui para sua formação 49 

Fonte: questionário aplicado pelo pesquisador. 

 

Quanto às condições formativas atuais: 52 estudantes disseram que consideram 

baixo o nível de dificuldade em relação ao estudo e à participação nas aulas de 

Educação Física, principalmente em razão da repetição de conteúdos e de, na maioria 

das vezes, as aulas se limitarem à recreação; 47 afirmaram que as aulas de Educação 

Física não contribuíram de maneira significativa para sua formação; 48 estudantes 

afirmaram ter um nível baixo de conhecimentos sobre capoeira e luta, sendo que 

somente três disseram saber vários movimentos, em razão de terem realizado aulas de 

capoeira fora da escola. 

São preocupantes os dados levantados pelo questionário, que revelam que: 47 

estudantes consideram não conhecer de maneira específica quais os conteúdos e saberes 

que a Educação Física trabalha, sendo que 14 destacaram os estudos sobre o “corpo 

humano” e “esportes” como prováveis conhecimentos proporcionados pela Educação 



114 
 

Física, e 42 estudantes nunca haviam estudado ou praticado capoeira na vida. Cabe 

ressaltar que, na proposta curricular da Rede Estadual de Ensino de Goiás, em todos os 

anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, está previsto o trabalho pedagógico 

com o conteúdo capoeira no eixo temático luta.  

 
Tabela 3 – Conhecimentos dos estudantes sobre capoeira e condições formativas. 

Consideram baixo o nível de dificuldade para estudar os conhecimentos de 
Educação Física  

52 

Consideram que as aulas de Educação Física não contribuem para sua formação  47 

Não possuem qualquer ou muito pouco conhecimento sobre capoeira  48 

Afirmam não saberem com quais conhecimentos e saberes a Educação Física 
trabalha  

47 

Nunca haviam estudado ou praticado capoeira na vida 42 

Fonte: questionário aplicado pelo pesquisador. 

 

A definição das turmas que participariam do experimento didático teve como 

critérios alguns fatores internos e externos, entre os quais se têm: turmas em que a 

maioria dos estudantes estudou junto desde a fase final do Ensino Fundamental, na 

mesma instituição; turmas com características diferentes, ressaltadas pela coordenação 

em relação ao comportamento disciplinar e ao desempenho nas notas; as aulas no 

mesmo dia da semana, facilitando a realização do experimento por parte do pesquisador. 

Em cada turma foi desenvolvido o mesmo experimento didático, totalizando 

uma sequência de nove sessões de aulas de 50 minutos cada. Duas aulas, em razão de a 

tarefa de estudo proposta ter sido em forma de oficina, foram realizadas com as duas 

turmas em conjunto. O primeiro encontro com os estudantes não foi considerado uma 

sessão de aula, pois: não foi dado início às tarefas; foram feitas a apresentação do 

projeto, a entrega do termo de anuência livre esclarecido para os responsáveis, a 

aplicação do questionário e a divisão dos estudantes em grupos.  

Os grupos foram organizados pelos próprios estudantes, com a nossa supervisão, 

e permaneceram os mesmos ao longo de todo o experimento didático. Na Turma A, 

foram construídos sete grupos e, na Turma B, seis grupos, cada um com quatro a sete 

integrantes. A divisão das turmas em grupos atende a um dos princípios do ensino 

desenvolvimental, de que toda tarefa de estudo realizada coletivamente16 atribui uma 

                                                             
16Não é exatamente a organização da turma em grupos que assegura o trabalho coletivo. A organização 
em grupos pode ser utilizada em qualquer abordagem teórica e não se configurar de fato como trabalho 
coletivo. O que assegura o trabalho coletivo é a interdependência das ações dos alunos, a necessária 
colaboração entre eles. 
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perspectiva especial para a aprendizagem e o desenvolvimento. Isso é importante para o 

desenvolvimento do pensamento teórico, principalmente na adolescência, em que a 

atividade de comunicação íntima pessoal e a atividade de estudo são as atividades-guia 

do desenvolvimento psíquico. 

No final das três primeiras tarefas de estudo, as anotações e outras atividades 

escritas realizadas pelos estudantes foram recolhidas. Os espaços utilizados para a 

realização do experimento foram a sala de aula, sala de vídeo e quadra poliesportiva. Os 

materiais utilizados nas tarefas de estudo foram um vídeo sobre a temática capoeira, 

áudios com músicas de capoeira, instrumentos de percussão (pandeiros, atabaques, 

chocalhos) e cinco textos científicos (Apêndices A, B, C, D e E)17. 

O planejamento das tarefas de estudo fundamentou-se, inicialmente, nos 

princípios didáticos, nas ações docentes e no modo geral de organização do ensino, com 

base na teoria do ensino desenvolvimental, indicado por Sforni (2015, 2017). O alvo era 

construir as tarefas de forma a levar os estudantes ao envolvimento ativo e criativo com 

os conceitos de luta e capoeira. 

 
Quadro 1– Princı́pios didáticos e ações docentes. 

1. Princı́pio do ensino que 
desenvolve 

a) Avaliação do nıv́el de desenvolvimento atual e previsaõ do nı́vel 
de desenvolvimento esperado.  
b) Uso de atividades com os conceitos que mobilizem as funções 
psı́quicas superiores.  
c) Criação de situações em que os estudantes expressem 
verbalmente o que e como estão pensando (como estão atuando 
mentalmente com os conceitos).  

2. Princı́pio do caráter ativo da 
aprendizagem 

a) Elaboração de situações-problema que permitam inserir o 
estudante no horizonte investigativo que deu origem ao conceito.  
b) Previsão de momentos em que os alunos dialoguem entre si, 
elaborem sı́nteses coletivas, mesmo que provisórias.  
c) Orientação do processo de elaboração de sı́nteses conceituais 
pelos estudantes.  

3. Princıṕio do caráter consciente da 
atividade 

a) Elaboração de atividades que tenham potencial para promover o 
modo de ação geral com o conceito.  
b) Previsão de ações mentais para que o conteúdo central da 
atividade seja o foco da consciência dos estudantes.  
c) Atenção para as explicitações verbais dos estudantes, as quais 
sinalizam se eles estão estabelecendo relação entre o particular e o 
geral.  

4. Princıṕio da unidade entre o plano 
material (ou materializado) e o 

verbal 

a) Organização de atividades que coloquem em interação o plano 
material ou materializado (ilustrativo) e a linguagem verbal (oral e 
escrita).  
b) Uso de textos cientı́ficos e clássicos da respectiva área de 

                                                             
17 No apêndice, estão os seguintes textos: “Aspectos do desenvolvimento da capoeira: plurietnia, 
resistência e transnacionalidade” (Apêndice A); “Do “boca-a-boca” à internet: a mobilidade da capoeira e 
a ressignificação da cultura” (Apêndice B); “A capoeira como sistema de significação cultural” (Apêndice 
C); “Iê... como fazer ... camará” (Apêndice D) e “Capoeira — um jeito mandingueiro de ser” (Apêndice 
E). 
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conhecimento.  

5. Princı́pio da ação mediada pelo 
conceito 

a) Análise da gênese do conceito no seu aspecto lógico-histórico 
para buscar o que é nuclear no conceito.  
b) Elaboração de problemas desencadeadores, cuja solução exige do 
aluno a mediação do conceito.  
c) Inclusão de novos problemas de aprendizagem no final do 
processo de estudo para analisar se os alunos operam mentalmente 
com o conceito. 

Fonte: Sforni (2015, p. 393).  
 

 
Quadro 2 - Modo geral de organização do ensino. 

1. Ponto de partida 
Pensar no sujeito, no objeto e nos 

processos afetivos/cognitivos 

a) Análise da gênese do conceito no seu aspecto lógico-
histórico para buscar o que é nuclear no conceito. Análise do 
conceito a ser ensinado. 
b) Avaliação do nı́vel de desenvolvimento atual e previsão do 
nı́vel de desenvolvimento esperado. Análise do sujeito da 
aprendizagem. 
c) Escolha de atividades com os conceitos que mobilizem as 
funções psıq́uicas superiores. Análise dos processos 
cognitivos. 

2. Planejamento das ações 
Das ações externas às internas: o plano 
material materializado (ilustrativo), a 

linguagem verbal (oral e escrita) e o plano 
mental.  

a) Elaboração de problemas desencadeadores, cuja solução 
exige do aluno a mediação do conceito (plano material ou 
materializado: uso de materiais, experimentos, problemas...). 
b) Previsão de momentos em que os alunos dialoguem entre 
si, elaborem sı́nteses coletivas, mesmo que provisórias 
(linguagem ‒ reflexão e análise). 
c) Uso de textos cientı́ficos e clássicos da respectiva área de 
conhecimento (linguagem cientı́fica). 
d) Orientação do processo de elaboração de sı́nteses 
conceituais pelos estudantes (união entre linguagem dos 
estudantes e linguagem cientı́fica). 

3. Avaliação 

a) Inclusão de novos problemas de aprendizagem no final do 
processo de estudo para analisar se os alunos operam 
mentalmente com o conceito (açaõ no plano mental, uso do 
conceito como mediador, generalização). 

Fonte: Sforni (2017, p. 93-94).  

 

 Os conhecimentos pedagógico-didáticos dos quadros acima orientaram, 

inicialmente, o planejamento das tarefas de estudo. Entretanto, durante a realização do 

experimento didático, surgiram dados de pesquisa interessantes que foram inseridos no 

planejamento, principalmente nas duas últimas tarefas de estudo, envolvendo novos 

princípios didáticos e a ação de estudo da prática do movimento corporal. Com base na 

análise desses dados, novos e importantes elementos pedagógico-didáticos foram 

construídos nas relações com as tarefas de estudo. Estes ajudaram na elaboração do 

quadro abaixo, no qual foram indicados os elementos estruturais para o planejamento 

das tarefas de estudo com conceitos de Educação Física no Ensino Médio. 
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Quadro 3 – Elementos estruturais do planejamento das tarefas de estudo da Educação Física no Ensino 
Médio com os conceitos de luta e capoeira utilizados no experimento didático desta pesquisa. 

Princípios didáticos  Plano docente 
Ações docentes para a 
organização do ensino 

Ações de 
estudo 

nucleares a 
serem 

realizadas pelos 
estudantes 

1) Ensinar por conceitos 
para impulsionar o 

desenvolvimento da 
consciência e da 

personalidade dos 
estudantes, sem recair em 

definições. 
 

2) Propiciar condições para 
a realização de maneira 

ativa e consciente da 
atividade de estudo pelos 
estudantes, orientado pela 
assimilação e formação do 

conceito. 
 

3) Formação de novas 
formas de pensamento pela 

experimentação, 
problematização e 

investigação. 
 

4) Condições para a 
realização de generalizações 
substantivas na atividade de 
estudo da Educação Física. 

 
5) Identificação do sistema 

de conceitos e de 
movimentos corporais para 
a formação da gestualidade 

motora significativa 
 

6) Compreensão da unidade 
dialética entre o conceito, o 

movimento corporal e o 
pensamento. 

 
7)Assimilação ativa dos 

conceitos e dos movimentos 
corporais; estabelecer uma 

relação dialética entre o 
pensamento teórico e as 

ações e operações motoras. 
 

8) Realização de ações de 
estudo que impulsionam o 
movimento do pensamento 
do abstrato para o concreto 

pensado, mediado pelos 
conceitos e os movimentos 

I) Conhecer a 
proposta curricular 
da rede de ensino e 
a organização do 

componente 
curricular. 

 
II) Caracterização 

geral dos estudantes 
e das atividades 

guias do processo 
de periodização do 
desenvolvimento. 

 
III) 

 Compreensão do 
lógico e histórico 

do objeto, dos 
conceitos, do 
movimento 

corporal e do 
sistema conceitual a 
serem trabalhados. 

 
IV) 

Elaboração dos 
procedimentos 

didáticos da tarefa 
de estudo 

 
V) 

Planejamento de 
possíveis episódios 
de ensino nucleares. 

 
VI) 

Análise das 
relações entre 

processos afetivos, 
cognitivos e físicos. 

 
VII) 

Planejamento das 
ações. 

Das ações externas: 
o plano 
material 

materializado 
(ilustrativo), a 

linguagem verbal 
(oral e escrita), o 

a) Diagnóstico do nível de 
desenvolvimento atual e 
previsão do nível de 
desenvolvimento esperado, 
acompanhando as mudanças 
qualitativas. 
b) Estabelecimento de tarefas 
com os conceitos da cultura 
corporal que mobilizem as 
funções psíquicas pela reflexão 
dos significados do movimento 
corporal, estabelecendo a 
relação entre o particular e o 
universal. 
c) Promoção de situações que 
coloquem a necessidade de ir à 
gênese do conceito na interação 
entre teoria e prática. 
d) Orientação para a elaboração 
de sínteses provisórias do geral 
ao particular em direção à 
formação do conceito. 
e) Elaboração de situações-
problema que propiciem 
complexidade, desafios e 
dúvidas, permitindo inserir os 
estudantes no processo 
investigativo conceitual do 
objeto. 
f) Organização de episódios de 
ensino que incentivem a 
construção da imaginação e a 
criatividade sem priorizar o erro 
ou acerto. 
g) Criação de situações em que 
os estudantes expressem, pelo 
movimento corporal, como 
estão assimilando e atuando 
com o conceito na unidade entre 
teoria e prática, corpo e mente, 
o biológico e cultural. 
 h) Estabelecimento de 
intervenções, tendo como base a 
problematização, as afirmações 
dialogadas e explicações 
provocativas para mudanças no 
entendimento, na conduta e no 
interesse. 
i) Construção de formas de 
planejamento de novas 
vivências e socialização em 

1) 
Transformação 
dos dados da 

tarefa, a fim de 
descobrir as 

relações 
fundamentais 
do conceito. 

 
2)Concretizaçã
o das relações 
fundamentais e 
universais do 
conceito por 

meio da 
modelação 

(escrita, oral e 
movimentos 
corporais). 

 
3)Transformaçã

o do modelo, 
identificando as 
particularidades

, com a 
finalidade de 

estudar as suas 
propriedades 
essenciais. 

 
4)Resolução de 

tarefas e 
problemas 

particulares em 
que seja 

necessário 
expressar/utiliz
ar o conceito 

geral 
assimilado. 

 
5)Prática dos 
movimentos 

corporais 
 

6)Controle das 
ações. 

 
7)Avaliação da 
aprendizagem. 
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corporais como significação 
objetiva. 

 
9) Capacidade de operar 

mentalmente e 
corporalmente com o 

conceito, no sentido de 
estabelecer a dependência 

dialética entre o pensamento 
teórico e o movimento 

corporal. 
 

10)Formação da 
gestualidade motora 

significativa como força 
motriz do desenvolvimento 

do movimento corporal 
consciente. 

 
11) Percepção do 

desenvolvimento como 
unidade dinâmica de 
formação global da 

consciência e da 
personalidade do estudante. 

 
12)Prática do movimento 
corporal como unidade 
dialética entre corpo e 
consciência inerente à 

relação entre o biológico, o 
cultural, o psicológico e o 

social. 
 

13) Tomada de consciência 
dos modos de ações em 

direção a novas formas de 
pensamento para o 
desenvolvimento. 

 
14) Interconexão do 

desenvolvimento psíquico 
com o desenvolvimento dos 

gestos motores; atividade 
como a unidade da 

consciência com a vida. 
 

15) Prática do movimento 
corporal como unidade 
dialética entre corpo e 

consciência. 
 

16) Formação do 
desenvolvimento do 
movimento corporal 

consciente. 

movimento 
corporal. 

 
VIII) 

Construir as 
condições, na 

atividade de estudo, 
para que os 
estudantes 

descubram a 
essência, os traços 

peculiares e os 
nexos conceituais 

dos objetos de 
conhecimento da 

Educação Física, o 
que no nosso 

entendimento se 
materializa na 
elaboração de 

tarefas de estudo 
que, ao serem 

resolvidas, 
coloquem em 

evidência a relação 
entre conceito, 

movimento 
corporal e 

pensamento. 
 

X) Auto avaliação. 
 
 

forma de sínteses coletivas, 
utilizando-se a argumentação. 
j) Valorização de momentos que 
os estudantes experimentem, 
discutam, dialoguem e debatam 
sobre caminhos de investigação 
do conceito em ação na forma 
de pensamentos.   
l) Desenvolvimento de maneira 
contínua de novas condições 
para mudanças de ações e 
operações em que se opera o 
conceito, identificando as 
causas que levaram a tais 
mudanças. 
m) Inserção dos estudantes no 
horizonte investigativo da 
historicidade do conceito, 
entendendo-o como produção 
humana na relação entre o 
biológico e o cultural. 
n) Elaboração de tarefas 
particulares que coloquem em 
movimento o conceito pela 
investigação ativa do estudante. 
o) Estabelecimento de nexos 
entre problemas 
desencadeadores da 
aprendizagem que possibilitem 
ao estudante construir, a partir 
do conceito, um sistema 
conceitual. 
p) Inserção dos estudantes em 
momentos de tensão entre os 
conceitos espontâneos e 
conceitos teóricos, 
estabelecendo a relação entre 
pensamento empírico e 
pensamento teórico. 
q) Previsão de ações mentais e 
de movimentos corporais para 
que novas situações e 
possibilidades de trabalho com 
os dados da tarefa venham a 
surgir. 
 

Fonte: elaborado pelo pesquisador, com base em Sforni (2015, 2017), a partir de elementos do 
experimento didático (2019). 
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Nessa perspectiva, de acordo com o quadro abaixo, salientam-se as cinco tarefas 

de estudo realizadas nas nove sessões de aula: 1ª sessão de aula (06/08): primeira tarefa 

de estudo (palavras geradoras e palavras-chave); 2ª sessão de aula (12/08): segunda 

tarefa de estudo (questões-problema); 3ª sessão de aula (19/08): terceira tarefa de estudo 

(vídeo); 4ª sessão de aula (22/08): quarta tarefa de estudo (Oficina); 5ª sessão de aula 

(22/08): quarta tarefa de estudo (oficina); 6ª sessão de aula (26/08): quinta tarefa de 

estudo (documentário); 7ª sessão de aula (29/08): quinta tarefa de estudo 

(documentário); 8ª sessão de aula (03/09): quinta tarefa de estudo (documentário); 9º 

sessão de aula (10/09): quinta tarefa de estudo (documentário). 

  
Quadro 4 – Caracterização geral das tarefas de estudo realizadas no experimento didático desta pesquisa. 

Tarefas de estudo 
Procedimentos 

didáticos 
Episódios de ensino 

1ª (primeira) 
tarefa de estudo:  
Aproximação aos 
conceitos de luta e 

capoeira 
 

Objetivo geral: Levar 
os estudantes a se 
aproximarem dos 
conceitos de luta e 

capoeira e 
começarem a abstrair 

os elementos 
essenciais que 

constituem a relação 
universal desses 
conceitos. Além 
disso, criar uma 
possibilidade de 
diagnóstico geral 

sobre os 
conhecimentos 

prévios dos 
estudantes e 

direcionar, na 
avaliação, as 
necessárias 

mudanças na 
continuidade da 

realização do 
experimento 

didático. 
 
 

1) Em grupo, realizar o 
levantamento de 15 

palavras geradoras, que 
levem os estudantes a 

se aproximar e começar 
a abstrair os elementos 

essenciais que 
constituem os 

conceitos de luta e 
capoeira, para realizar 
um levantamento dos 
conhecimentos gerais 

apropriados pelos 
estudantes sobre a 

temática em questão. 
 

2) Sistematizar as 15 
palavras geradoras, 
identificadas pelo 
grupo no caderno, 
construindo um 

conjunto de ideias 
direcionadas ao 

entendimento dos 
conceitos de luta e 

capoeira, com fins de 
realizar a identificação 
do nível de abordagem 
em que os estudantes 

atualmente se 
encontram. 

 
3) Colocar à disposição 

duas músicas de 
capoeira para todos os 
estudantes ouvirem e 

identificarem 10 
palavras-chave: I) 

“Pretinho: eu não posso 

* Trabalho coletivo dos estudantes como síntese do 
trabalho individual. 
* Entendimento da proposta da tarefa. 
* Escolha das palavras-geradoras. 
* Busca dos significados das palavras geradoras. 
* Escuta das músicas e ladainhas de capoeira. 
* Discussão sobre o caminho a percorrer na 
realização da tarefa de estudo. 
* Diálogo de escolha das palavras geradoras centrais. 
* Reconstrução do repertório de conhecimentos 
apreendidos no decorrer da história pelos estudantes. 
* Identificação das palavras-chave. 
* Escolha das principais palavras- geradoras e 
palavras-chave levantadas pelo grupo. 
* Socialização das palavras-geradoras e palavras-
chave entre os grupos. 
* Construção por cada grupo do quadro de palavras-
geradoras e palavras-chave. 
* As dúvidas levantadas pelos estudantes geradas 
pela tarefa. 
* Questionamentos dos estudantes. 
* Discussão sobre o erro ou acerto durante a 
realização da tarefa como práticas argumentativas. 
* Debate coletivo entre os grupos sobre os termos 
nucleares. 
* Levantamento de hipóteses. 
* Diálogo entre os estudantes e o pesquisador.  
* Tentativas de relacionar capoeira e luta. 
* Mudanças de comportamento no decorrer da tarefa 
de estudo. 
* Observação do desenvolvimento da resolução da 
tarefa de estudo dos outros grupos da turma. 
* Interação dos estudantes com a tarefa de estudo 
durante as intervenções do pesquisador. 
* Expressão de satisfação, alegria e prazer de estarem 
em atividade. 
* Elaboração da relação entre pensamento, 
movimento e palavra. 
* Suposições que emergem da tensão entre o 
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ficar aqui”. 
II) “Paranauê Paraná”. 

 
4) Identificação e 

socialização de cinco 
palavras-geradoras e/ou 

palavras-chave por 
cada grupo para serem 

descritas no quadro 
para a apreensão de 

toda turma, observando 
as semelhanças e 

diferenças entre os 
significados. 

 
5) Organização de um 

debate entre a turma no 
modo de 

problematizações, para 
selecionar cinco termos 

que propiciem a 
orientação para a 
identificação dos 

principais eixos de 
análise sobre os 

conceitos de luta e 
capoeira, tendo em 

vista verificar o lugar 
que os conceitos 

ocupam nos 
argumentos realizados 

pelos estudantes. 
 

conhecimento cotidiano e o conhecimento escolar, no 
sentido de buscar a reprodução do processo e 
desenvolvimento histórico geral dos conhecimentos 
dos conceitos. 

2ª (segunda) tarefa 
de estudo: 

Problematização na 
atividade de estudo 
da Educação Física 

 
Objetivo geral: 

Elaboração, pelos 
estudantes, de oito 
perguntas sobre o 

que eles gostariam de 
saber sobre a 

capoeira, a partir dos 
conhecimentos 

apreendidos com as 
palavras- geradoras e 

as palavras-chave 
construídas na 

primeira tarefa. A 
finalidade dessa 

tarefa foi dirigir as 
ações mentais dos 
estudantes para a 
análise e reflexão 

como processo 
investigativo a 

respeito dos 

1) Construção em 
grupo de oito questões-
problema (perguntas) 

com base nas palavras-
geradoras e palavras-
chave, construídas na 

tarefa anterior, a fim de 
dirigir a atenção dos 
estudantes para as 

dimensões norteadoras 
do conceito que 

provocam 
complexidade, 

desafios, dúvidas e 
dificuldades. 

 
2) Perguntas que 

estejam relacionadas 
aos eixos dimensionais: 

história, política, 
gestualidade 
(movimentos 

corporais) e estrutura 
organizacional 
(elementos e 

mecanismos da roda de 
capoeira), observando a 

* Trabalho coletivo dos estudantes como síntese do 
trabalho individual. 
* Entendimento da proposta da tarefa. 
* Discussão sobre o caminho a percorrer na 
realização da tarefa de estudo. 
* Questionamentos dos estudantes. 
* As dúvidas levantadas pelos estudantes geradas 
pela tarefa. 
* Levantamento de hipóteses. 
* Elaboração da relação entre pensamento, 
movimento e palavra. 
* Identificação dos principais termos da tarefa 
anterior para estruturação da resolução da atual 
tarefa. 
* Levantamento das principais dúvidas sobre os 
conceitos luta e capoeira.  
* Formulação das perguntas. 
* Diálogo entre os estudantes e o pesquisador. 
* Discussão sobre o erro ou acerto durante a 
realização da tarefa como práticas argumentativas. 
* Busca de relações com os eixos dimensionais. 
* Tentativas de relacionar capoeira e luta.  
* Socialização das perguntas. 
* Debate sobre possíveis respostas das perguntas 
elaboradas.  
* Argumentos construídos para justificar a escolha 
das perguntas. 
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conceitos. E, além 
disso, propiciar o 

exercício da 
criatividade, 

possibilitando o 
diálogo e a discussão 

dos conceitos no 
debate coletivo 

gerado pela tarefa. 

forma e o conteúdo dos 
argumentos utilizados 

na construção das 
perguntas para ajudar 

os estudantes a 
chegarem ao caminho 

dos nexos essenciais da 
universidade e das 
particularidades do 

conceito. 
 

3) Socialização de duas 
perguntas de cada 

grupo com toda turma 
com justificativa da 

escolha, com um dos 
intuitos que percebam 
as principais questões 

que percorrem as 
dúvidas, afirmações e 
os questionamentos 

sobre os conceitos de 
luta e capoeira e a 

abertura de possíveis 
caminhos para a 

apropriação de novos 
conhecimentos. 

* Mudanças de comportamento ao decorrer da tarefa 
de estudo. 
* Interação dos estudantes com a tarefa de estudo 
durante as intervenções do pesquisador. 
 

3ª (terceira) 
tarefa de estudo: 
Investigação na 

atividade de estudo 
da Educação Física 

 
Objetivo geral: 

apreender o 
processo histórico 

de desenvolvimento 
e se aprofundar nos 

aspectos particulares 
e singulares da base 

universal, 
constitutivos do 

conceito de 
capoeira, mas não 

por meio da 
exposição oral do 

pesquisador. 
Propiciar a 

continuação do 
desenvolvimento de 

uma atitude 
investigativa, que, 
na teoria do ensino 
desenvolvimental, é 
fundamental para a 
análise, reflexão e 

síntese com e sobre 
os conceitos. 

01)Exposição de um 
vídeo sobre a 

historicidade da 
capoeira, chamado 

“História da capoeira”, 
retirado da plataforma 
YouTube, no formato 
de slides, composto de 

frases, imagens e 
música; exige dos 

estudantes a leitura de 
tais elementos, 

utilizando os conceitos 
de luta e capoeira. 

 
02)Elaboração de 

ideias que ajudem na 
construção dos 
significados das 

palavras-geradoras e 
palavras-chave 

propostas na primeira 
tarefa de estudo e nas 

respostas das perguntas 
construídas na segunda 

tarefa; ideias que 
deveriam ser 

sistematizadas em 
forma de sínteses, 

através de tópicos,no 
decorrer da exibição do 

vídeo. 
 

* Entendimento da proposta da tarefa. 
* Discussão sobre o caminho a percorrer na 
realização da tarefa de estudo. 
* Questionamentos dos estudantes sobre cenas do 
vídeo. 
* As dúvidas levantadas pelos estudantes geradas 
pela tarefa. 
* Diálogo entre os estudantes e o pesquisador. 
* Ajuda dos estudantes para a construção dos 
tópicos. 
* Realização de perguntas para o pesquisador. 
* Problematização e exposições pontuais do 
pesquisador. 
* Reações dos estudantes durante a observação do 
vídeo. 
* Anotações no caderno dos tópicos construídos. 
* Tentativas de entendimento da relação entre as 
imagens, frases e música. 
* Observação dos significados dos movimentos 
dentro do contexto histórico da capoeira. 
* Comparação entre o contexto social da origem da 
capoeira e o atual. 
* Análise da dinâmica de exposição do vídeo. 
* Problematizações realizadas pelo pesquisador. 
* Formulação das perguntas. 
* Diálogo entre os estudantes sobre os 
conhecimentos observados no vídeo. 
* Interação gestual dos estudantes com o vídeo e a 
argumentação do pesquisador. 
* Busca de conhecimentos da tarefa atual para 
responder às tarefas anteriores. 
* Formulação das ideias sistematizadas em forma de 
tópicos. 



122 
 

3) Durante a análise e 
observação do vídeo, 

os estudantes são 
submetidos a 

questionamentos em 
forma de 

problematizações e 
explicações pontuais 

sobre o conteúdo 
apresentado; destacam-
se a análise e reflexão 
das imagens, música e 

frases de diferentes 
situações que se 

relacionam ao contexto 
histórico, político e aos 
movimentos corporais 

(golpes). 

* Participação dos estudantes na tentativa de 
responder às perguntas realizadas pelo pesquisador. 
* Reprodução das informações transmitidas pelo 
vídeo. 
* Mudanças de comportamento no decorrer da tarefa 
de estudo. 
* Distinção do verdadeiro e do falso perante o 
conceito. 

4ª (quarta) tarefa de 
estudo: A 

generalização 
substantiva dos 

conceitos de luta e 
capoeira na 

atividade de estudo 
da Educação Física 

 
Objetivo geral: levar 

os estudantes a 
reproduzirem o 

processo histórico 
de produção e 

desenvolvimento da 
capoeira e nesta 

dinâmica realizarem 
ações e operações 
mentais e motoras 
com maior nível de 

especificidade, 
como a dedução, 
reflexão, análise, 

comparação, síntese 
e a prática de 
movimentos 
corporais dos 

elementos 
particulares e 
singulares que 

compõem uma roda 
de capoeira. 

1) Realização de uma 
oficina ministrada por 

um convidado capoeira 
mestre com o tema: 

“Capoeira e luta como 
manifestações 

culturais”. Trata-se de 
uma situação de 

aprendizagem aberta e 
dinâmica, que 

possibilita a inovação, 
a troca de experiências 

e a construção e o 
contato com 

conhecimentos de 
análise mais 

aprofundada e 
elaborada. 

 
2) Organização de um 
momento de exposição 

dialogada aberta a 
perguntas dos 

estudantes, composta 
de três eixos de 

discussão: história da 
capoeira, movimentos 

políticos e 
gestualidade; buscam-
se nexos conceituais 

que propiciem a 
construção de uma 

unidade de pensamento 
na diversidade de 

conhecimentos sobre 
os conceitos de luta e 

capoeira. 
 

* Entendimento da proposta da tarefa. 
* Diálogo dos estudantes com o capoeira mestre18. 
* Escuta da exposição do capoeira mestre pelos 
estudantes. 
* Realização de perguntas ao palestrante. 
* Questionamentos dos estudantes sobre o 
andamento da oficina. 
* Problematizações do capoeira mestre sobre a 
temática. 
* Realização de vivências sobre a movimentação da 
capoeira. 
* Busca do entendimento da técnica corporal da 
ginga. 
* Diálogo entre os estudantes sobre os 
conhecimentos trabalhados na oficina. 
* Utilização dos conhecimentos das tarefas 
anteriores para a resolução da tarefa atual. 
* Manuseio dos instrumentos de percussão. 
* Distinção do verdadeiro e do falso perante o 
conceito. 
* Escuta das músicas e ladainhas de capoeira. 
* Observação das informações sobre o manuseio do 
berimbau pelo palestrante. 
* A pesquisa de conhecimentos no caderno e texto 
científico na tentativa de contribuir com perguntas 
durante a oficina. 
* Discussão entre os estudantes sobre a dinâmica da 
oficina e a forma de exposição do palestrante. 
* Interação gestual dos estudantes com a exposição 
argumentativa do capoeira mestre. 
* Demonstração do capoeira mestre de alguns golpes 
dentro do ritmo da música de capoeira. 
* Observação dos estudantes da gestualidade 
realizada pelo capoeira mestre e pelos outros 
estudantes da turma. 
* Tentativa de ensino da ginga entre os estudantes. 
* Anotações no caderno de algumas informações da 
oficina. 

                                                             
18Conforme Falcão (2004), capoeira mestre significa uma pessoa especial de muita experiência com a 
capoeira que, ao ser consagrado pelo povo e pelos outros mestres, passa a ser uma referência dentro do 
campo da capoeiragem, constituindo o direito de comandar uma roda de capoeira. 
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3) Demonstração de 
alguns pontos centrais 

sobre a roda de 
capoeira, a fim de 

ampliar o diálogo com 
os estudantes e 

direcionar a abertura de 
condições de vivências 

da gestualidade da 
capoeira enquanto 
jogo, dança e luta, 

desafiando os 
estudantes a realizar 

alguns movimentos, no 
sentido da apreensão de 
questões particulares e 

universais dos 
conceitos. 

* Vivência de alguns estudantes na roda de capoeira 
junto ao capoeira mestre. 
* Mudanças de comportamento no decorrer da tarefa 
de estudo. 
* Interação dos estudantes com a tarefa de estudo 
durante as intervenções do pesquisador. 
* Expressão de satisfação, alegria e prazer de 
estarem em atividade. 
 

5ª (quinta)tarefa de 
estudo:Relação entre 

o sistema de 
conceitos e os 
movimentos 

corporais 
 

Objetivos gerais: 
estabelecer normas 
de ação, refletir e 
analisar sobre o 

tema a ser tratado, 
voltar aos conceitos 
de luta e capoeira já 

trabalhados e 
relacioná-los com o 

tema do 
documentário. 

Levar os estudantes 
à ação 

conscientizada da 
prática dos 

movimentos 
corporais da 

capoeira e provocar 
nos estudantes a 
necessidade de 
estabelecerem a 
relação entre os 
conhecimentos 
apropriados ao 

longo do 
experimento. 

1) Confecção, pelos 
sujeitos pesquisados, 
de um documentário 

em forma de vídeo que 
deveria tratar do 

conceito de 
capoeira/luta e ter 

como tema geral: “A 
roda de capoeira como 
manifestação cultural”; 

a ênfase inicial seria 
dada ao modo de 

organização dos grupos 
na resolução da tarefa 
de estudo que envolve 

as discussões, os 
diálogos e debates 

entre os estudantes e 
com o pesquisador. 

 
2) Elaboração, pelos 

estudantes, da forma e 
do conteúdo do 

documentário, sendo 
disponibilizados texto e 

instrumentos de 
percussão para a 

organização da roda de 
capoeira em cada 

grupo; resgatar a lógica 
e história da capoeira 

como forma e conteúdo 
para o planejamento e 
organização da tarefa. 

 
3) Realização de uma 
apresentação, tendo 

como produto a 
gravação de um vídeo 
de quatro minutos, em 

forma de 
documentário, sobre a 

* Trabalho coletivo dos estudantes como síntese do 
trabalho individual. 
* Entendimento da proposta da tarefa de estudo. 
* Discussão sobre os caminhos a percorrer na 
realização da tarefa de estudo. 
* Questionamentos dos estudantes diante dos 
desafios, da complexidade e das dificuldades durante 
a atividade de estudo. 
* As dúvidas levantadas pelos estudantes geradas 
pela tarefa de estudo. 
* Avaliação pelos estudantes dos modos de execução 
da tarefa de estudo.  
* Levantamento e verificação de hipóteses. 
* Identificação dos principais conhecimentos das 
tarefas anteriores para estruturação da resolução da 
atual tarefa. 
* Construção de procedimentos para a resolução da 
tarefa de estudo. 
* Diálogo entre os estudantes. 
* Discussão do texto científico e utilização na 
apresentação. 
* Realização de pesquisa de maneira autônoma.  
* Vivências sobre a movimentação da capoeira. 
* Busca do entendimento da técnica corporal da 
ginga. 
* Manuseio dos instrumentos de percussão. 
* Escuta das músicas e ladainhas de capoeira. 
* Distribuição de pequenas tarefas realizadas entre 
os estudantes. 
* Realização de perguntas e questionamentos 
direcionados ao pesquisador sobre a tarefa de estudo. 
* Identificação e comparação entre os nexos da rede 
conceitual contida na tarefa de estudo. 
* Criação de alternativas pelos estudantes para 
superar desafios relacionados ao objetivo da tarefa 
de estudo. 
* Organização do grupo para apresentação. 
* Iniciativas de encaminhamentos dos estudantes em 
direção à resolução da tarefa de estudo. 
* Anotações sobre as ideias construídas pelo grupo. 
* Realização de pesquisas externas. 
* Mudanças de comportamento no decorrer da tarefa 
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temática proposta, 
exigindo-se que os 

estudantes construam 
um arcabouço de 

argumentos e realizem 
nexos para a 

apresentação dos 
conceitos de capoeira e 

luta dentro de um 
sistema conceitual. 

 

de estudo. 
* Resgate dos conhecimentos do cotidiano sobre os 
conceitos de luta e capoeira. 
* Comparação de situações da prática social com os 
conceitos estudados.   
* Reelaboração da apresentação do documentário.   
* Reprodução de movimentos corporais inerentes à 
ginga e aos golpes. 
* Superação de limites e desafios perceptíveis. 
* Criação de formas de apresentação do 
documentário. 
* Ações de ensino entre os estudantes. 
* Seleção e comparação das ideias mais adequadas e 
profícuas para a resolução da tarefa de estudo. 
 * Observação dos argumentos em forma de ideias e 
movimentos corporais entre os estudantes do grupo. 
* Construção de modelos representativos para serem 
reproduzidos pelo grupo. 
* Reelaboração da gestualidade em direção à 
consciência do movimento corporal. 
* Exposição de ideias aleatórias para iniciar a 
resolução da tarefa de estudo. 
* Resgate de experiências e relações com a prática 
social.  
* Contextualização das ideias construídas no grupo 
em comparação com os conceitos. 
* Observação do desenvolvimento da resolução da 
tarefa de estudo dos outros grupos da turma. 
* Interação dos estudantes com a tarefa de estudo 
durante as intervenções do pesquisador. 
* Ajuda e incentivos entre os estudantes em prol da 
resolução da tarefa de estudo. 
* Expressão de satisfação, alegria e prazer de 
estarem em atividade. 
* Construção de uma exposição argumentativa sobre 
os conceitos de luta e capoeira. 
* Distinção do verdadeiro e do falso. 

Fonte: quadro elaborado pelo autor, com base nos dados do experimento didático.  
 

De acordo com Davídov (1988, p.181, tradução nossa), “[...] como se sabe, a 

ação corresponde à finalidade da tarefa, suas operações com as condições desta”. Neste 

sentido, o quadro acima apresenta uma síntese descritiva de cada tarefa de estudo, 

segundo a sequência de realização. Em seguida, identificaram-se os principais episódios 

de ensino em que tais indícios emergiram durante a resolução de cada tarefa de estudo, 

ressaltando as principais ações e operações mentais correspondentes. 

As análises dos dados do experimento didático proporcionaram condições para 

se perceber o surgimento de um tipo especial de desenvolvimento no adolescente, 

peculiar à mediação da atividade de estudo da Educação Física, denominado nesta tese 

de desenvolvimento do movimento corporal consciente. 
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2.2.1 Aproximação aos conceitos de luta e capoeira 

 

O experimento didático realizado nesta investigação parte do pressuposto, 

conforme Davídov (1988), de que a aprendizagem dos conceitos e o desenvolvimento 

psíquico dos estudantes estão em relação dialética. No entanto, só haverá esse 

desenvolvimento se os conceitos forem apreendidos durante a resolução das tarefas de 

estudo elaboradas pelo(a) professor(a), composta por ações de estudo e suas 

correspondentes operações. 

Apreender como se dá na atividade de estudo da Educação Física no Ensino 

Médio a relação entre a assimilação ativa dos conceitos e o desenvolvimento dos 

estudantes, sintetiza a problemática desta tese, cuja intenção geral é desvelar como os 

conhecimentos da Educação Física na escola contribuem para o desenvolvimento na 

adolescência. O objetivo da tese pode, assim, ser alcançado, quando se apreendem e 

analisam determinadas particularidades sobre a relação entre o ensino, a aprendizagem e 

o desenvolvimento da Educação Física, por meio da análise das tarefas de estudo 

propostas para a aprendizagem dos conceitos de luta e capoeira. 

A primeira tarefa de estudo deste experimento didático, denominada de 

“aproximação dos conceitos de luta e capoeira”, foi elaborada baseada nos 

procedimentos didáticos explicitados nos quadros apresentados no item anterior. Esta é 

uma tarefa planejada, inicialmente, com base em uma ação de estudo nuclear que, de 

maneira geral, objetivava despertar nos estudantes a necessidade de transformarem os 

dados da tarefa. O objetivo era descobrir as relações fundamentais dos conceitos de luta 

e capoeira e iniciar a aproximação de novas formas de pensamento para o 

desenvolvimento. 

Durante a realização da primeira tarefa, identificaram-se seis episódios de ensino 

que pareceram apontar as situações nas quais se sobressaem os melhores indícios de 

ações e operações mentais com os conceitos realizados pelos estudantes. As ações e 

operações mentais evidenciadas e manifestas, nos episódios de ensino, representam os 

caminhos que os estudantes percorreram para a resolução da tarefa de estudo. 

A finalidade central dessa tarefa, com base na ação de estudo já destacada, foi 

levar os estudantes a se aproximarem dos conceitos de luta e capoeira e começarem a 

abstrair de maneira substancial os elementos essenciais que constituem a relação 

universal desses conceitos. Além disso, criar uma possibilidade de diagnóstico geral 

sobre os conhecimentos prévios dos estudantes e, no processo de aproximá-los dos 
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conhecimentos sistematizados, direcionar as necessárias mudanças na continuidade da 

realização do experimento didático. 

 
Os alunos, de início, não sabem ainda formular de forma autônoma 
tarefas de estudo e realizar ações para resolvê-las. Por enquanto, eles 
são auxiliados pelo professor, mas gradualmente adquirem as 
respectivas habilidades (é nesse processo que se formam a Atividade 
de Estudo autônoma e a capacidade de aprender) (DAVÍDOV, 1988, 
p. 181, tradução nossa). 

 

Durante o início da resolução da tarefa de estudo, diante as dificuldades 

encontradas pelos estudantes para o entendimento da proposta da tarefa, foi necessária a 

ajuda e/ou orientação do pesquisador para que prosseguissem na sua realização, 

principalmente, no momento da ação de estudo das transformações dos dados da tarefa. 

As orientações realizadas buscaram atender aos princípios didáticos do ensino 

desenvolvimental: ressaltar as problematizações em forma de questionamentos e 

perguntas contidas na tarefa de estudo; esclarecimento de dúvidas, sem recair em 

definições; explicitação e explicações pontuais sobre os dados da tarefa para que os 

estudantes, de maneira autônoma, pudessem utilizar ações e operações para a 

continuidade da resolução da tarefa de estudo19. 

 

Imagem 1- Momento de orientação do pesquisador na primeira tarefa de estudo na Turma B. 

 
Fonte: imagem do vídeo 2 (1ª câmera) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

                                                             
19Esta tarefa de estudo ao propiciar aos estudantes a busca e identificação das palavras-chaves e palavras-
geradoras, não significa que os estudantes criaram e decidiram quais as ações e operações que foram 
utilizadas. Na perspectiva de Davídov (1988), não é adequado ser os estudantes quem decidem e optem 
por quais são as melhores ações e operações para solução da tarefa de estudo. O professor(a) é quem 
estabelece na tarefa as ações, operações e condições pelas quais precisa ser resolvida, pois é exatamente 
dessa forma que o professor introduz um “caminho de pensamento” que permite aos estudantes irem 
formando a abstração para depois realizar a generalização com isso formarem um conceito do objeto, 
como síntese entre a relação universal e relações particulares e concretas. 
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As orientações ajudaram os estudantes a enfatizar os processos reflexivos da 

tarefa de estudo, no sentido de se superarem as dúvidas, os desafios, a complexidade e 

os problemas contidos na tarefa20. Além disso, ressalta-se a finalidade de ajudar os 

estudantes no entendimento da tarefa em direção à tomada de consciência das próprias 

ações, assim como retomar o equilíbrio coletivo nas situações de conflitos de opinião e 

argumentos. 

Durante a explicação da proposta da tarefa de estudo, inicialmente, percebeu-se 

os estudantes um pouco dispersos e com a necessidade de orientações do pesquisador, 

entretanto, quanto mais tempo adentravam ativamente na resolução da tarefa de estudo, 

mais envolvidos e interessados ficavam e menos solicitavam a ajuda. 

 

Imagem 2 – Turma A na organização dos grupos do experimento didático. 

 
Fonte: imagem do vídeo 1 (1ª câmera) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 
Imagem 3 - Turma B na organização dos grupos do experimento didático. 

 
Fonte: imagem do vídeo 2 (1ª câmera) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

                                                             
20 Será ressaltado no processo de descrição e análise da primeira tarefa de estudo as principais 
dificuldades e desafios dos estudantes. 
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A primeira tarefa de estudo solicitava que os estudantes fizessem o levantamento 

de 15 palavras-geradoras sobre “luta e capoeira”, a partir do conjunto de conhecimentos 

espontâneos dos integrantes de cada grupo, dentro da prática social. Escreveram-se as 

palavras “capoeira e luta”, na lousa, e solicitou-se que cada grupo, durante 20 minutos, 

levantasse quaisquer palavras21 que, na opinião deles, fossem relacionadas a tais 

conceitos. 

No final da exposição da proposta dessa primeira tarefa de estudo, em ambas as 

turmas, começaram-se os primeiros questionamentos por parte dos estudantes, 

identificados como primeiro episódio de ensino e considerados como início da 

transformação dos dados da tarefa. É interessante destacar, inicialmente, o 

questionamento do estudante 1A22: “[...] professor, como vou saber se a palavra está 

certa ou errada?”. Os estudantes desenvolveram, por meio da tarefa de estudo, 

condições para a construção de questionamentos, sob a forma de outra pergunta. 

Salienta-se, aqui, novamente, a necessidade da elaboração de tarefas de estudo que 

incentivem a construção criativa e a busca de conhecimentos, sem priorizar o erro ou 

acerto. 

Fazer suposições e reflexões que emergem da tensão entre o conhecimento 

cotidiano e o conhecimento escolar, no sentido de buscar a reprodução do processo e o 

desenvolvimento histórico geral dos conhecimentos dos conceitos realizados pelas 

ações de estudo, é uma ação mental importante. Neste sentido, a primeira tarefa de 

estudo parece ter contribuído para a formação de um ambiente investigativo e de 

diálogo, e não na busca do certo e do errado. 

Nesse episódio de ensino, outros estudantes se manifestaram nesse mesmo 

sentido: “Professor, dá aí alguns exemplos de algumas palavras certas!” (2A). “[...] é 

impossível pra gente falar uma resposta de uma tarefa sem saber se está certo ou errado! 

(3A). Outra situação interessante que ilustra esse episódio de ensino é a fala do 

estudante 1B, após realizar o pedido para repetir a explicação da proposta da tarefa de 

estudo, quando ressaltou, entre os estudantes de seu grupo: “[...] os conhecimentos 

deverão sair da nossa cabeça, como mágica. E, se conseguir falar alguma coisa, imagina 
                                                             
21Estas palavras foram denominadas de palavras-geradoras, diferentes das palavras-chave solicitadas no 
segundo procedimento didático da referente tarefa de estudo. Entretanto, no processo de formação do 
conceito, tornam-se uma unidade dialética. 
22Ao longo do texto, a identificação dos estudantes será por números acompanhados pelas letras “A” e 
“B” (Turma A ou Turma B). Cada estudante foi identificado por um número, dentro de uma sequência 
numérica, de acordo com a utilização de sua fala, na exposição da investigação. Não foram todos os 
estudantes que tiveram essa identificação, pois nem todas as falas e intervenções dos estudantes foram 
selecionadas para ilustrar as análises dos episódios de ensino. 
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sem saber se a resposta tá certa ou errada, acho que vai ser difícil dar conta de fazer esta 

tarefa”. Essas falas evidenciam a experiência sociocultural dos estudantes, sendo que 

muitos levantaram essa questão, argumentando que, como nunca haviam estudado ou 

praticado capoeira, seria muito difícil pensar em palavras que se relacionassem à 

capoeira.  

 

Imagem 4 – Explicitação da 1ª tarefa de estudo para a Turma B. 

 
Fonte: imagem do vídeo 2 (1ª câmera) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 
Imagem 5 – Estudantes da Turma A realizando a 1ª tarefa de estudo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 1 (1ª câmera)  capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019 

 

Esse primeiro episódio de ensino leva a considerar que, na escola, raramente os 

estudantes entram em atividade de estudo, mas reproduzem representações de 

conhecimentos empíricos explicitadas pelo professor, assimilados na forma associativa. 

A atitude formada nos estudantes é aguardar a reprodução da definição do 

conhecimento dada pelo professor, de forma linear, mecânica e imediata, sem que 

precise realizar um esforço na realização de ações e operações mentais. 
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No ensino tradicional, os estudantes quase sempre são instigados a apenas 

reproduzir respostas, memorizar definições e repetir movimentos corporais. A 

necessária tensão entre os conhecimentos do cotidiano e os conhecimentos escolares, 

entre o pensamento empírico e a formação conceitual, e a formação de abstrações e 

generalizações com base em ideias e conceitos são basicamente anuladas, não sendo 

necessária a realização de abstrações e generalizações substantivas. 

 
É fato que a atividade mental do estudante é algo subjetivo e não pode 
ser captada diretamente pelo professor; no entanto, resulta em 
manifestações externas, como os gestos e a linguagem oral, que 
podem sinalizar a atividade mental que o aluno está realizando com o 
conteúdo. Mais do que verificar se a resposta do aluno está certa ou 
errada, é preciso observar se, em sua explicitação verbal durante a 
realização das atividades, ele está caminhando em direção à abstração 
e à generalização do conteúdo ou se está preso à situação particular da 
atividade realizada. Nesse sentido, tal explicitação verbal pode se 
apresentar como um diagnóstico da eficácia do ensino sobre a Zona de 
Desenvolvimento Próximo (SFORNI, 2015, p. 385). 

 

Na continuidade da realização da primeira tarefa de estudo, pede-se para todos 

os estudantes prestarem atenção em duas músicas23 de capoeira: “Hoje eu vou me 

libertar: pretinho eu não posso ficar aqui” (AUTOR DESCONHECIDO) e “Paranauê 

Paraná” (AUTOR DESCONHECIDO)24. Os grupos deveriam, a partir das músicas, 

identificar 10 palavras-chave que pudessem ser relacionadas aos conceitos de luta e 

capoeira. As primeiras reações de alguns estudantes foram de riso e estranhamento ao 

ouvirem as músicas, pois muitos se manifestaram e afirmaram que era a primeira vez 

que estavam ouvindo uma música completa de capoeira. 

 
Música 1 – Hoje eu vou me libertar: pretinho eu não posso ficar aqui 

 Eu não posso ficar aqui 
Lá pra senzala eu não quero ir 

Hoje eu vou me libertar 
Vou lá pra Capoeira, vou encontrar Zumbi 

 
Eu não posso ficar aqui 

Lá pra senzala eu não quero ir 
Hoje eu vou me libertar 

Vou lá pra Capoeira, vou encontrar Zumbi 
 

                                                             
23 A escolha das músicas foi em razão das seguintes questões: articulação com o objetivo geral da tarefa 
de estudo; pertencerem ao acervo de músicas clássicas da capoeira; letra diversificada que traz questões- 
problemas; ritmo diversificado; abordam de maneira mais ampla as dimensões do conceito. 
24Link da música 1: https://www.youtube.com/watch?v=fj8BCmeUTO0. Link da música 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=54JRejHOixA. 
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Ainda dentro de um navio negreiro 
Quem eu amava foi embora 

Eu vi filho e mulher sendo amarrado no pé 
E ainda jogado no mar de Angola 

 
Eu não posso ficar aqui 

Lá pra senzala eu não quero ir 
Hoje eu vou me libertar 

Vou lá pra Capoeira, vou encontrar Zumbi 
 

Deus me apareceu de olhos fechados 
Perguntei Oh Deus porque tanto sofrimento? 

Deus me disse que o homem é assim 
Pare e pense um pouquinho 

Jesus morreu na cruz sem ter pecados 
 

Eu não posso ficar aqui 
Lá pra senzala eu não quero ir 

Hoje eu vou me libertar 
Vou lá pra Capoeira, vou encontrar Zumbi 

 
Eu vou me embrenhar na mata 
Vou atrás da minha liberdade 

O feitor não vai me pegar 
Hoje vai comer poeira vou encontrar Palmares 

 
Eu não posso ficar aqui 

Lá pra senzala eu não quero ir 
Hoje eu vou me libertar 

Vou lá pra Capoeira, vou encontrar Zumbi 
 

Posso até não me libertar mais eu tento 
Isso é pra você que só vive no lamento 

Vai atrás do que você quer 
Seja homem ou mulher 

Você é maior do que todos pensam 
 

Eu não posso ficar aqui 
Lá pra senzala eu não quero ir 

Hoje eu vou me libertar 
Vou lá pra Capoeira, vou encontrar Zumbi. 

 

  Música 2 – Paranauê Paraná 
Vou dizer minha mulher, Paraná 

Capoeira me venceu, Paraná 
Paranauê, paranauê, Paraná 
Paranauê, paranauê, Paraná 

 
Vou me embora pra favela, Paraná 

Como já disse que vou, Paraná 
Paranauê, paranauê, Paraná 
Paranauê, paranauê, Paraná 

 
E desvera que o morro, Paraná 
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Se mudou para cidade, Paraná 
Paranauê, paranauê, Paraná 
Paranauê, paranauê, Paraná 

 
Vou me embora dessa terra, Paraná 

Como já disse que vou, Paraná 
Paranauê, paranauê, Paraná 
Paranauê, paranauê, Paraná 

 
Eu aqui não sou querido, Paraná 

Mas na minha terra eu sou, Paraná 
Paranauê, paranauê, Paraná 
Paranauê, paranauê, Paraná 

 
Cantando com alegria, Paraná 
Mocidade é que mata, Paraná 
Paranauê, paranauê, Paraná 
Paranauê, paranauê, Paraná 

O enfeite de uma mesa, Paraná. 
 

Nesse procedimento didático, percebem-se vários estudantes, mesmo sentados, 

demonstrando a relação entre concentração, gestualidade e sistematização escrita, ou 

seja, indícios iniciais da possível construção da relação entre palavra, movimento e 

pensamento. O levantamento de palavras-chave das músicas indicou o segundo episódio 

de ensino que ajuda na análise dessa tarefa de estudo. Ao começar a primeira música, 

percebeu-se que os estudantes, ao ouvirem as frases em forma de ladainhas, começaram, 

de maneira alternada e contínua, a ressaltar, em voz baixa, determinadas palavras e, em 

seguida, expressavam concentração e realizavam alguns simples gestos corporais para 

ajudar na explicação do significado de algumas palavras. 

O estudante 3B várias vezes demonstrou essa relação entre concentração, 

gestualidade e sistematização escrita. De maneira alternada e interconectada, dava 

atenção dirigida às músicas, aos gestos e à escrita, como o movimento de balanceio, 

batia palmas, repetia o refrão da música, balançava o tronco no ritmo da música, 

ensaiava até a simulação de alguns movimentos da ginga e, então, retornava para a 

escrita das palavras. 

 



133 
 

Imagem 6 - Estudantes da Turma B durante a realização da primeira tarefa de estudo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 2 (1ª câmera)  capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

No final da segunda música, perguntou-se ao estudante 3B se ele já tinha 

realizado algum contato com a capoeira, ao que ele respondeu: “Nunca tive 

oportunidade, somente tinha ouvido falar fora da escola, sempre tive vontade de 

aprender alguma coisa”. Este fato reforça um dado demonstrado no item anterior, 

produto da análise dos questionários, de que 42 estudantes, ou seja, quase 70% dos 

sujeitos que participaram do experimento didático, nunca tiveram acesso aos 

conhecimentos ou à prática da capoeira. 

No terceiro procedimento didático da primeira tarefa, solicitou-se que cada 

grupo apresentasse para a turma toda uma palavra-geradora e uma palavra-chave, dentre 

as que eles haviam selecionado. Seriam aquelas duas palavras que acharam mais 

pertinentes para expressar o conceito de luta e capoeira. Foi um momento de intensa 

participação, em que vários membros do mesmo grupo queriam falar as palavras porque 

as haviam escolhido e atribuído significado e sentido. Foram feitos alguns 

questionamentos e algumas intervenções sobre: o porquê do destaque das palavras 

escolhidas; qual o significado destas; como poderia ser explicada a relação com o 

conceito capoeira e luta e como chegaram àquelas considerações.  

 

Quadro 5 – Palavras-geradoras destacadas pelos estudantes durante a socialização com a turma na 
primeira tarefa de estudo. 

Grupos 
Turma “A” Turma “B” 

Grupo 1 Dom, eficiência, postura e agilidade. Religiosidade, autocontrole, expressão, alegria, 

malícia. 

Grupo 2 Desenvolvimento, autoconhecimento, Reflexo, habilidade, chocalho, corrente, 
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valores, instrumentos. gingado. 

Grupo 3 Ritmo, liberdade, disciplina, dança, 

compreensão. 

Roda, negro, multidão, canto. 

 

Grupo 4 Instrumentos, movimento, ritual, 

expressão. 

Dança, movimento, uniforme, berimbau, regras. 

Grupo 5 Tradição, saltos, corda, jogo, treino, 

dedicação. 

Refúgio, acrobacias, música, quilombos, Brasil. 

Grupo 6 Brasil, disfarce, mestre, música, 

tambor. 

Arte, tradição, emoção, ataque, defesa, 

participantes, esporte. 

Grupo 7 Equilíbrio, escravos, graduação e 

estratégia. 

 

Fonte: quadro elaborado pelo autor, com base nos dados do experimento didático, 2019. 
 

Quadro 6 – Palavras-chave destacadas pelos estudantes da primeira tarefa de estudo. 

Grupos 
Turma “A” Turma “B” 

Grupo 1 Sofrimento; preconceito Raiz; protestos 

Grupo 2 Opressão; emoções Respeito; África 

Grupo 3 Arte; alegria Tristeza; exploração 

Grupo 4 Violência; expressão Respeito; miscigenação 

Grupo 5 Cultura africana; sentidos Zumbi dos Palmares; cultura 

Grupo 6 Regras; história Escravidão; liberdade 

Grupo 7 Senzala; tradição  

Fonte: quadro elaborado pelo autor, com base nos dados do experimento didático, 2019. 

 

O momento da socialização das palavras-geradoras e das palavras-chave é o 

terceiro episódio de ensino, no qual os estudantes revelam a busca dos significados das 

palavras-geradoras e das palavras-chave no processo de assimilação dos conceitos de 

luta e capoeira. Para Vigotski (2009, p. 398), “[...] palavra desprovida de significado 

não é palavra, é um som vazio. Do ponto de vista psicológico, o significado da palavra 

não é senão uma generalização ou conceito. Generalização e significado da palavra não 

é senão uma generalização ou conceito”. 

Segue a fala do estudante 4B: “[...] nossa, esta atividade faz a gente fritar o 

pensamento, porque até citar a palavra vai, mas ver o significado e a relação dela com a 

capoeira fica difícil, mas é boa, faz a gente pensar”. Ressaltam-se a relação entre a ação 
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mental provocada no estudante e a ação docente que trata da necessidade de elaboração 

de situações-problema que propiciem desafios e dúvidas. Assim, permitir-se-ia inserir 

os estudantes no processo investigativo conceitual do objeto. 

O estudante 4A, ao tentar explicar como o seu grupo fez as possíveis relações 

das palavras-geradoras e das palavras-chave com os conceitos luta e capoeira, disse o 

seguinte: “[...] até eu que já fiz um ano de capoeira numa escola de capoeira estou 

sentindo dificuldade de primeira, pensei que pra mim seria fácil dizer as palavras, até 

que é, mas buscar as relações delas e os significados foi difícil”. Esta fala ilustra bem o 

que se espera provocar nos estudantes, quando a tarefa de estudo estabelece situações 

que mobilizam a busca dos significados das palavras e novos sentidos, em interconexão 

com os conceitos e, consequentemente, as ações de análise e reflexão. 

Pretendia-se que os estudantes estivessem atentos, não somente para a expressão 

da palavra, mas também para “o que dizer”, “como dizer”, “para que”, “por que” e que 

tivessem consciência do conteúdo e da forma do argumento. De acordo com a 

argumentação apresentada pela maioria dos grupos sobre o significado das palavras-

geradoras e das palavras-chave, perceberam-se: a utilização de conhecimentos do 

cotidiano de cada estudante; a identificação de conhecimentos com base em outras 

palavras já identificadas pelo grupo; a construção de questionamentos e dúvidas sobre 

os próprios pensamentos espontâneos e as possíveis suposições sobre os conceitos. 

O quarto episódio de ensino advém da dinâmica procedimental que a maioria 

dos grupos realizou para selecionar as palavras-geradoras e as palavras-chave durante a 

realização dessa tarefa de estudo. Os estudantes de cada grupo, primeiramente, 

entravam em atividade individualmente, buscando, sozinhos e em si mesmos, resolver a 

tarefa. Isso foi observado na expressão dos estudantes, por meio de gestos e tentativas 

de sistematização, no caderno, de algumas palavras. Ao selecionar determinada palavra, 

um estudante a lançava para apreciação do grupo. Este começava, após argumentação 

de justificativa individual, uma discussão coletiva que envolvia questionamentos dentro 

de cada grupo sobre a aproximação ou o distanciamento da palavra lançada por um 

deles no contexto geral da tarefa. 

O próprio processo de refletir coletivamente sobre a escolha, a pertinência e os 

significados das palavras no debate entre os colegas do grupo, os sentidos atribuídos e 

as tentativas de relacioná-las com o conceito de capoeira revelaram, aos poucos, a 

mudança nos motivos para se realizar a tarefa. Ou seja, do desinteresse e da apatia 

inicial, passou-se para um interesse dirigido e genuíno, manifesto em alguns debates 
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acalorados. Também se percebeu que os estudantes construíram hipóteses que geraram 

mais dúvidas e mais questionamentos sobre os conceitos de luta e capoeira. As 

perguntas realizadas pelos grupos geralmente foram na direção da relação da palavra 

com o conceito, os significados e a relevância para a resolução da tarefa. 

 
Imagem 7– Turma A realizando a primeira tarefa de estudo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 1 (1ª câmera) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 
 

Observou-se que, no decorrer da primeira tarefa de estudo, os estudantes, ao se 

depararem com alguma dúvida ou dificuldade, foram paulatinamente deixando de 

solicitar nossa ajuda e tentavam, primeiramente, buscar a resolução entre eles. Esse 

processo ficou muito evidente quando os estudantes chegavam a fazer uma pergunta, 

em nome do grupo, e antecipavam a explicação do que já tinham realizado. Eles 

levantaram hipóteses, tentaram relacionar outras ideias e levaram em consideração as 

afirmações feitas no grupo. Podemos afirmar que se trata de indícios do processo de 

transformação dos dados da tarefa e da aproximação do núcleo do conceito por meio de 

abstrações e generalizações substanciais. 

Ainda no momento em que os grupos estavam apresentando suas palavras-

geradoras e palavras-chave, destaca-se o quinto episódio de ensino, que diz respeito à 

manifestação de indícios sobre o desejo de aprender e à mobilização da afetividade e do 

domínio da própria conduta durante o processo de resolução da tarefa de estudo. Aos 

poucos, atitudes de respeito pela fala do outro e ajuda recíproca se manifestaram. Os 

estudantes colaboravam uns com os outros para o sucesso do grupo, preocupando-se 

com os limites e as dificuldades de cada integrante, incentivando todos a participarem e 

a partilharem suas ideias. A discussão interna entre os grupos foi sendo organizada 

pelos próprios estudantes. O tom das vozes foi baixando e passaram a ouvir em silêncio 

a argumentação construída pelo outro. 



137 
 

Um sexto episódio é aqui destacado, pois os estudantes, ao não concordarem 

com a escolha de determinada palavra, buscavam, em debate coletivo, uma explicação 

sobre o significado. Eles comparavam outras palavras já selecionadas e começavam a 

questionar o porquê da escolha. Outro momento importante a ser ressaltado é quando se 

argumentava em defesa de alguma palavra com a qual todos concordavam. Neste 

momento, alguns grupos desencadeavam novas palavras-geradoras ou outras palavras-

chave que não haviam sido indicadas, ou novas ideias sobre seus significados em 

relação aos conceitos de luta e capoeira. Os debates exigiram também mais clareza na 

elaboração e na explicitação dos argumentos e na defesa de uma ou outra palavra como 

a mais significativa. 

 

Imagem 8 – Turma A realizando a primeira tarefa de estudo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 1 (1ª câmera) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 
Imagem 9 – Turma B realizando a primeira tarefa de estudo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 2 (1ª câmera) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 
 

Os episódios de ensino até aqui analisados revelam que a primeira ação da tarefa 

de estudo, ou seja, o processo de transformação dos dados da tarefa provocou mudanças 
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significativas na aprendizagem e propiciou o desenvolvimento de ações mentais de 

análise, reflexão e síntese. No entanto, verificou-se também que alguns estudantes ainda 

se fixavam, mesmo no final da primeira tarefa, nas noções empíricas mais aparentes e 

elementares das palavras-geradoras e das palavras-chave que escolheram para relacionar 

aos conceitos de luta e capoeira. A maioria dos estudantes, tanto da Turma A quanto da 

Turma B, começou a construir uma representação geral dos conceitos, a identificar 

algumas propriedades particulares ainda desconectas e isoladas, bem como a iniciar a 

percepção da existência de uma rede conceitual em forma de representações do 

conceito. 

Em seguida, iniciou-se o quarto procedimento didático dessa primeira tarefa de 

estudo, por meio de uma dinâmica de debate entre os grupos. O intuito era selecionar 

um termo geral (termo gerador), com base nas palavras-geradoras e nas palavras-chave, 

com maior amplitude de significados, que representasse os conceitos de luta e capoeira 

para os estudantes. Cada grupo socializou uma palavra-geradora e uma palavra-chave 

em voz alta para iniciar o debate. 

Nesse processo de resolução da tarefa, provocou-se uma investigação sobre os 

possíveis significados e possibilitou-se a análise da intensidade da aproximação com os 

conceitos e a razão da escolha das palavras. Após o debate com a nossa intervenção, 

com o objetivo principal de organização, os grupos da Turma A chegaram ao consenso 

do termo “cultura” e, na Turma B, o termo escolhido foi “história”, denominados pelos 

estudantes como termos geradores na formação do pensamento conceitual sobre 

capoeira. 

 

Tabela 4 – Termos geradores do quarto episódio de ensino da primeira tarefa de estudo25. 

Grupos Turma A Turma B 

Grupo 1 Golpes Religiosidade 

Grupo 2 Valores História 

Grupo 3 Liberdade Negro 

Grupo 4 Cultura Liberdade 

                                                             
25Os termos que compõe a tabela 4, advindas da análise das palavras-geradoras e palavras-chave 
levantadas pelos estudantes durante a realização desta tarefa de estudo, descritas nos quadros 5 e 6, fazem 
parte do sistema conceitual sobre a capoeira previamente planejadas pelo pesquisador como produto da 
resolução da tarefa de estudo. As palavras que não estão na referente tabela fazem parte das 
manifestações sensíveis do fenômeno explicitadas pelos estudantes. 
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Grupo 5 Tradição Brasil 

Grupo 6 Mestre Movimento corporal 

Grupo 7 Escravos  

Fonte: quadro elaborado pelo autor, com base nos dados do experimento didático, 2019. 
 

No final da primeira tarefa de estudo, as turmas ficaram entusiasmadas e 

impressionadas diante da amplitude e grandeza dos conceitos luta e capoeira. Quando as 

turmas foram questionadas se tinham noção da quantidade de palavras, a maioria dos 

estudantes afirmou que não tinha noção e que estava interessada em buscar mais 

conhecimentos para entender e praticar a capoeira. 

 

É importante notar que, aqui, é uma questão de transformação 
proposital das condições de uma tarefa destinada a encontrar, detectar 
e distinguir uma relação completamente definida de certo objeto 
integral. A peculiaridade dessa relação é que, por um lado, atua como 
base genética e fonte de todas as características particulares do objeto 
integral, isto é, sua relação universal. A busca de tal relação é o 
conteúdo da análise mental, que, em sua função de estudo, é o 
momento inicial do processo de formação do conceito necessário 
(DAVYDOV, 2019, p. 224). 

 

Essa primeira tarefa de estudo, de busca e descoberta dos significados da 

vinculação entre as palavras-geradoras, palavras-chave e termos geradores ‒ 

inicialmente ligados aos conhecimentos do cotidiano e ao pensamento espontâneo ‒ 

possibilitou condições necessárias para se perceber o movimento processual das ações e 

operações mentais de análise e síntese, por meio de abstração e generalização na direção 

de formas qualitativas de pensamento e no movimento do pensamento do geral ao 

particular. 

 

Os conhecimentos do homem se encontram em unidade com suas 
ações mentais (abstração, generalização etc.). Os conhecimentos não 
surgem à parte da atividade cognoscitiva do sujeito e não existem sem 
relação com esta. Por isso é legítimo considerar os conhecimentos, por 
um lado, como resultado das ações mentais que, implicitamente, 
contém em si e, por outro lado, como processo de obtenção deste 
resultado em que encontra sua expressão no funcionamento das ações 
mentais (DAVÍDOV, 1988, p. 174, tradução nossa). 

 

É preciso salientar também que, na medida em que os estudantes avançavam na 

realização dessa primeira tarefa, os motivos para estar em atividade de estudo também 
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começaram a se transformar. O desafio de se refletir sobre as palavras-geradoras e as 

palavras-chave, a atenção dirigida às músicas e os debates nos grupos foram se tornando 

prazerosos e, aparentemente, desde essa primeira tarefa, o interesse pela capoeira 

começou a tomar outra direção. 

No processo de transformação dos dados da primeira tarefa ocorrido durante a 

realização desta, novas necessidades aos estudantes de problematizações e buscas 

investigativas sobre os conceitos surgiram, ainda que timidamente. Contudo, isso é 

importante e revela o que, para a teoria do ensino desenvolvimental, significa o início da 

estruturação mental e a transformação dos motivos em necessidades de estudo e vice-

versa. Isso, paulatinamente, pode se converter em novos interesses intelectuais, 

aprendizagens e na ampliação do desenvolvimento, podendo ser analisado nas tarefas 

que se seguiram a esta primeira. 

 

2.2.2 Problematização na atividade de estudo da Educação Física escolar 

 

No ensino desenvolvimental de Educação Física na escola, a problematização 

durante a assimilação ativa pelos estudantes dos conceitos que englobam os objetos de 

conhecimento da cultura corporal está dialeticamente unida à formação do pensamento 

teórico. Isto é de fundamental importância na elaboração das tarefas de estudo nesta 

disciplina e no desenvolvimento na adolescência. A aprendizagem e o desenvolvimento 

ocorrem a partir de uma organização da atividade de estudo que leve à apropriação ativa 

e criativa dos conceitos pela investigação e problematização, e não de sua transmissão 

em forma pronta e acabada (DAVÍDOV, 1999). 

A segunda tarefa de estudo enfatizou a problematização na atividade de estudo 

da Educação Física. A proposta foi a elaboração, pelos estudantes, de oito perguntas 

sobre o que eles gostariam de saber sobre a capoeira, a partir dos conhecimentos 

apreendidos com as palavras-geradoras e as palavras-chave construídas na primeira 

tarefa. 

A finalidade dessa tarefa foi dirigir pela problematização as ações mentais de 

planejamento, análise e reflexão dos estudantes como processo investigativo a respeito 

dos conceitos de luta e capoeira. E, além disso, propiciar o exercício da criatividade, 

possibilitando o diálogo e a discussão dos conceitos no debate coletivo gerado pela 

tarefa, no intuito geral de colaborar para o domínio do próprio comportamento. 
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A essência do desenvolvimento cultural consiste, como temos visto, 
em que o homem domina os processos de seu próprio comportamento. 
Porém, a premissa imprescindível para esse domínio é a formação da 
pessoa, de modo que o desenvolvimento de uma ou outra função 
depende, e está sempre condicionado, pelo desenvolvimento global da 
personalidade (VIGOTSKY, 1996, p. 230, tradução nossa).   

 

Essa tarefa de estudo conforme os episódios de ensino compõe o processo de 

aprendizagem e objetiva desenvolver também processos mentais de transformação e 

criação, levando os estudantes a buscarem as relações básicas e essenciais do conceito. 

Estas, em nosso entendimento, tratam da identificação da correlação entre o mais geral, 

ao caracterizar a luta e as particularidades da capoeira por meio de uma tarefa de caráter 

investigativo e criativo. 

 
Em nosso juízo, a essência da personalidade do homem está ligada a 
suas possibilidades criadoras, a sua capacidade para criar novas 
formas de vida social. A necessidade fundamental do homem como 
personalidade é a de atuar criativamente em relação ao mundo e a si 
mesmo. Em relação a isso se pode dizer que o nível da personalidade, 
na organização psicológica do indivíduo, é o procedimento para 
dominar o futuro próprio com ajuda de ações criadoras (DAVÍDOV, 
1988, p. 97, tradução nossa). 

 

No decorrer da realização da tarefa, ao tentarem entender a proposta de 

pensarem sobre as questões a serem elaboradas, refletiam também a respeito das 

relações fundamentais do conceito capoeira. Isso se refere a uma construção a partir da 

transformação dos dados da tarefa, de uma representação, ou seja, uma modelação da 

relação universal do conceito capoeira sob a forma de texto escrito e, em seguida, de 

relato oral. A tarefa de elaboração das questões ajudou os estudantes a captarem melhor 

algumas características estruturais dos conceitos de luta e capoeira que não foram 

identificadas na tarefa anterior, à medida que construíam correlações entre o geral (luta) 

e o particular (capoeira). 

A realização dessa tarefa e suas respectivas ações de estudo (transformação dos 

dados contidos na tarefa e construção de uma modelação na direção da identificação da 

relação universal do conceito de capoeira) foram desenvolvidas no decorrer de uma 

sessão de aula, dividida em quatro procedimentos didáticos. Destacam-se cinco 

episódios de ensino que permitiram desvelar determinadas ações mentais consideradas 

como indícios do processo de desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes. 

Após o início da elaboração das perguntas, colocou-se uma música de capoeira 



142 
 

intitulada “Mundo enganador” (autor desconhecido, interpretada pelo Grupo de 

Capoeira Abu Dhabi)26 para que os estudantes ouvissem, considerado o segundo 

procedimento didático da tarefa. O objetivo foi permitir que a música levantasse novas 

ideias e problematizações e, ao mesmo tempo, ajudasse os estudantes a elaborarem as 

questões. Deste modo, colocariam em interação o plano material ou materializado (as 

questões), a linguagem verbal, a apreensão do som dos instrumentos, o ritmo e a 

melodia particulares das músicas que acompanham a capoeira e possíveis movimentos 

corporais. 

 
Música 1: “Mundo enganador” (autor desconhecido) 

 
Oi vivemos aqui nessa terra 

Lutando pra sobreviver 
O Lugar onde poucos têm muito 

E muitos sem ter o que comer 
Olhando isso eu fico triste 

Me pergunto qual é a solução? 
Estou feliz por ter a capoeira 

Como forma de expressão 
Capoeira é uma arte 

E arte é obra de Deus. Nesta terra eu não tenho muito (refrão) 
Mas tudo que eu tenho foi Deus que me deu (refrão) 

 
Eu tenho um canarinho cantador 

Berimbau afinado e um cavalo chotão 
E um carinho da morena faceira que me deu 

Seu amor e o menino chorão 
Ah! Meu Deus quando eu partir 

Desse mundo enganador 
Pra meu filho eu deixarei 
Uma coisa de valor, é é é. 

 
Não é dinheiro, não é ouro, não é prata. 

É um berimbau maneiro que eu ganhei do meu avô. (Refrão) 
 

Ô, ô, ô, Meu berimbau que toca Iúna e benguela 
Toca paz, e toca guerra e toca até chula de amor. 

 
Não é dinheiro, não é ouro, não é prata. 

É um berimbau maneiro que eu ganhei do meu avô. 
 

Ah! Meu Deus quando eu partir 
Desse mundo enganador 
Pra meu filho eu deixarei 
Uma coisa de valor, é é é. 

 

                                                             
26Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EPaR0-sW8. Acesso em: 14 nov. 2019. 
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Não é dinheiro, não é ouro, não é prata. 
É um berimbau maneiro que eu ganhei do meu avô. (Refrão) 

 
Ô, ô, ô, Meu berimbau que toca Iúna e benguela 
Toca paz, e toca guerra e toca até chula de amor. 

Não é dinheiro, não é ouro, não é prata. 
É um berimbau maneiro que eu ganhei do meu avô. (Refrão) 

 

No terceiro procedimento didático, se solicitou que os estudantes 

correlacionassem as questões construídas a quatro eixos dimensionais do conteúdo 

capoeira: historicidade, a capoeira como movimento político, a gestualidade entendida 

como movimentos corporais organizados e a estrutura organizacional, que são os 

elementos e mecanismos da roda de capoeira (FALCÃO, 2004). A finalidade foi levar 

os estudantes a identificarem, a partir das questões elaboradas pelos grupos, a dinâmica 

do conceito de capoeira enquanto forma e conteúdo, ao mesmo tempo em que os 

estudantes pudessem assimilar, de forma ativa e criativa, as particularidades e os nexos 

conceituais. 

No quarto procedimento didático, cada grupo tinha que compartilhar com a 

turma duas perguntas, e estas foram sistematizadas pelo pesquisador no quadro-negro.  

 

Quadro 7 - Questões socializadas pelos estudantes na segunda tarefa de estudo. 

Grupos Turma A Turma B 
(1) O que a capoeira acrescenta no sentido cultural 

do Brasil? 
Em qual contexto histórico a capoeira veio para o 
Brasil? Quais os tipos de capoeira que surgiram 
no decorrer da história? 
Por que a capoeira tem o princípio de luta? 

Qual a importância étnica e cultural da 
capoeira para o Brasil? 
Por qual motivo surgiu a capoeira? 
Qual a relação da capoeira com a cultura 
do Brasil? 

(2) Quais foram as mudanças e transformações da 
capoeira desde a sua origem até os dias atuais? 
A capoeira já influenciou politicamente o Brasil? 
Quais os movimentos corporais da capoeira que 
trazem benefícios para o nosso dia a dia? 

Por que o gingado e a dança na capoeira? 
O que acontecia com os escravos quando 
eram pegos lutando capoeira? 
Que poder aquisitivo a capoeira pode 
trazer?  

(3) Por que a capoeira se caracteriza como uma luta? 
O que significou os movimentos da capoeira para 
os escravos? 
Por que a capoeira se tornou popular ao longo dos 
anos, mesmo após o fim da escravidão? 

Qual o tipo de organização para a prática 
da capoeira? 
Quais os golpes mais utilizados? 
Qual a herança que a capoeira antiga 
deixou para o povo atual?  

(4) Quais os benefícios dos conhecimentos da 
capoeira para o nosso dia a dia? 
Por que o gingado na dança ou luta da capoeira? 
Como surgiu a capoeira? 

Qual o propósito para a criação da 
capoeira? 
A capoeira é uma luta ou dança? 
A capoeira influenciou a liberdade dos 
escravos? 

(5) Quais as habilidades de movimentos corporais 
necessários para se praticar capoeira? 
O que é levado em consideração para se criar 
uma música tema da capoeira? 
Quais características físicas favorecem os 

Quais as características da capoeira que 
diferenciam e a aproximam de outras 
lutas? 
Quem foi o maior representante da 
capoeira? 
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capoeiristas na luta?  Quais questões do cotidiano presentes na 
sociedade se relacionam com as 
características gerais da luta capoeira?   

(6) Como a capoeira influenciou os movimentos 
políticos? 
Os significados da capoeira são relativos 
conforme determinada cultura? 

As técnicas da capoeira levam ao 
autocontrole do corpo? 
Como surgiu a capoeira? 
Para qual propósito a capoeira foi usada? 

(7) Quais são as técnicas da capoeira? 
A capoeira tem mais características da dança ou 
luta? 
Quais os reais significados da capoeira? 

 

Fonte: vídeos gravados pelo pesquisador e elaboração escrita realizada pelos estudantes. 

 

De acordo com Davydov (2019, p. 217), “[...] os alunos não criam conceitos, 

valores e normas de moralidade social, mas os assimilam no processo da Atividade de 

Estudo”. Na realização desses procedimentos didáticos, emergiram-se várias situações 

que exigiram dos estudantes certas ações mentais e elaborações que foram 

sistematizadas como os principais episódios de ensino dessa segunda tarefa de estudo. 

 
Durante a resolução da tarefa de estudo, os elementos particulares 
com os quais o sujeito interage, e que estão sendo modificados por ele, 
não são objetos da sua ação. Nesse caso, o modo de introduzir 
alterações necessárias em elementos da tarefa se torna o objeto da 
atividade de estudo. Os elementos modificados, pelo sujeito, não são 
objetos de assimilação; os próprios modos de assimilação se tornam o 
objeto de atividade de estudo (ELKONIN, 2017, p. 153).  

 

Imagem 10 - Estudantes da Turma A, durante a realização da segunda tarefa de estudo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 3 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 
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Imagem 11 - Estudantes da Turma B, durante a realização da segunda tarefa de estudo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 4 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

O diálogo entre os estudantes nos grupos fluiu desde o começo da resolução da 

segunda tarefa de estudo, estando o pesquisador sempre atento ao andamento da 

resolução. Num primeiro momento, os estudantes discutiram qual o caminho a percorrer 

para a elaboração das questões, de onde surgiram várias dúvidas e questionamentos 

sobre o problema central a ser resolvido: como elaborar as perguntas e, ao mesmo 

tempo, correlacioná-las aos eixos dimensionais da capoeira? 

Observou-se que, gradualmente, os estudantes foram modificando o 

comportamento no decorrer da realização da tarefa. A interação entre cada membro do 

grupo se intensificou e foi possível notar a participação ativa de praticamente todos. Isso 

leva a afirmar que a tarefa levou à paulatina transformação dos motivos para o estudo e, 

consequentemente, desenvolveu nos estudantes um maior interesse pela capoeira.  

Foi possível perceber, no processo de resolução da tarefa, indícios de 

transformações da interconexão entre objetivos, motivos, ações e operações que 

correspondem à conversão da atividade social em atividade individual no processo de 

apropriação dos conceitos. Para Davídov (1988), essa dinâmica corresponde a indícios 

de que os estudantes começaram a formar o pensamento teórico. 

O diálogo entre os estudantes sobre a realização dessa tarefa de estudo, gerado 

como o objetivo principal de se formular as perguntas, iniciou-se através da seleção das 

palavras-geradoras e das palavras-chave, construídas na tarefa anterior. Tal seleção 

impulsionou os estudantes a planejarem, analisarem, refletirem e realizarem a 

elaboração de novos questionamentos dentro do processo investigativo sobre a capoeira.  

Esse processo de diálogo entre os estudantes sobre a busca do modo de se 

realizar as tarefas exigiu deles outro tipo de organização do pensamento, pois, conforme 
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Vigotski (2001), o significado da palavra é inconstante e modifica os modos do 

pensamento diante de uma nova realidade objetiva. Percebem-se o esforço e as 

tentativas de se utilizar, nas perguntas, as palavras-geradoras e as palavras-chave da 

tarefa anterior, e a necessidade de se discutir novamente seus significados, na medida 

em que incorporam as quatro dimensões da capoeira: historicidade, cultural, política e 

movimentos corporais. 

Trata-se, em nosso entendimento, da busca, do modo geral, de realização da 

tarefa, que, no caso, ocorreu de forma bastante semelhante entre os grupos de ambas as 

turmas. Os estudantes realizaram as alterações necessárias nos conhecimentos 

assimilados na tarefa anterior e encontraram, nas relações e contradições entre as 

palavras-geradoras e as palavras-chave, na música e nas quatro dimensões da capoeira, a  

estrutura para a possível solução da tarefa de estudo. 

Nas várias tentativas dos grupos de estabelecer essas relações, notam-se as falas 

dos estudantes das turmas A e B com os integrantes de seu grupo: “[...] de acordo com 

as palavras da aula anterior, a primeira pergunta pode ser ‘qual contexto histórico que a 

capoeira veio para o Brasil?’ Assim usamos a palavra Brasil e história. O que vocês 

acham? (2A)”; “[...] a primeira coisa que temos que saber é quais palavras vamos 

utilizar e que está no caderno. Eu proponho ‘cultura e história’, pois foram as palavras 

que têm mais significado da tarefa anterior. Qual a opinião de vocês?” (6B).  

A busca de nexos entre a tarefa anterior e a tarefa atual no processo de 

elaboração das perguntas é o primeiro episódio de ensino da tarefa de estudo. Os 

estudantes, neste episódio, modificaram as relações estruturais e essenciais do conceito 

capoeira em direção à identificação das particularidades do objeto, o que lhes permitiu 

extrair e distinguir as principais propriedades que compõem o conceito dentro de uma 

rede conceitual. 

Os estudantes, sempre quando identificavam e utilizavam uma palavra, criavam 

diálogos entre o grupo na tentativa de discutir sobre seu significado, justificavam as 

escolhas e argumentavam sobre possíveis nexos com a pergunta previamente idealizada, 

inclusive as relacionadas com a dimensão dos movimentos corporais. Isso pode ser 

observado no diálogo abaixo, entre os estudantes da turma A de um determinado grupo:  

 

[...] observem outra pergunta que podemos fazer, ‘a capoeira é uma 
luta? (ESTUDANTE 4A). 
[...] acho que é uma luta e também uma dança, pois faz balanços com 
o corpo e movimentos que aborda os dois (ESTUDANTE 1A). 
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[...] é uma luta que parece dança, mas será por que chama de jogo de 
capoeira?(ESTUDANTE 2A). 
Então a capoeira deve ser chamada de luta, dança e jogo? 
(ESTUDANTE 4A). 
Nossa, me trouxe dúvida isto, será que é luta, dança ou jogo? Ou 
podemos falar que são todas de uma vez só?(ESTUDANTE 2A). 
[...] esta pode ser uma pergunta da tarefa, vamos tentar construir uma 
pergunta neste sentido!(ESTUDANTE 1A). 

 

Durante os diálogos para a construção das perguntas, utilizando-se os conceitos 

sobre luta e capoeira, vários questionamentos foram evidenciados, novos conhecimentos 

discutidos, diferentes curiosidades que os estudantes tinham ouvido falar eram 

compartilhadas, e diversas suposições foram discutidas. Percebeu-se, claramente, o 

movimento do pensamento dos estudantes dos conceitos espontâneos para os conceitos 

teóricos, como resultado das ações e operações mentais exigidas pela tarefa. 

 
As ações e as operações de estudo, por meio das quais os alunos 
resolvem as tarefas de estudo, pressupõem a presença da reflexão, da 
análise e a planificação de tipo teórico. Quando os escolares realizam 
a atividade de estudo, neles surgem estes componentes da consciência 
teórica; sua formação exerce posteriormente uma influência essencial 
sobre o desenvolvimento de todas as outras funções (DAVÍDOV, 
1988, p. 245, tradução nossa).  

 

 Outra questão importante a ser analisada, nesse episódio de ensino, está 

relacionada à dificuldade de os estudantes expressarem, na forma escrita e verbal, a 

elaboração da pergunta, situação muito observada quando se questionavam, nos grupos, 

quais perguntas tinham sido formuladas até aquele momento de realização da tarefa. 

Um dos momentos pode ser expresso pela fala do estudante 7A, ao solicitar nossa ajuda: 

 

Professor, queremos formular uma pergunta que fala dos benefícios da 
capoeira sobre o corpo humano, das técnicas dos golpes e as 
transformações históricas da capoeira. Estamos sabendo falar sobre 
isso, mas não estamos dando conta de colocar no papel. Ajuda a gente 
a formular! 

 

Nesse momento do episódio de ensino, sobre as tentativas de os estudantes 

expressarem, de maneira escrita e verbal as perguntas, e progressivamente diminuírem a 

necessidade de ajuda, percebe-se o movimento de estruturação e modificação do 

pensamento. Os estudantes, ao pensarem nos significados e sentidos das palavras 

contidos no conceito capoeira e tendo a necessidade de realizar uma definição na forma 

verbal e escrita, necessariamente estabeleciam novas relações de abstração simples em 
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direção à generalização substantiva. 

 

Isso se manifesta de forma notória nas experiências com adolescentes, 
as quais mostram a cada instante que a discrepância entre a palavra e o 
ato na formação dos conceitos é o traço mais característico da fase 
adolescente e uma prova do caráter transitório do pensamento nessa 
idade. O adolescente forma o conceito, emprega-o corretamente em 
uma situação concreta, mas tão logo entre em pauta a definição verbal 
desse conceito e o seu pensamento esbarra em dificuldades 
excepcionais, e essa definição acaba sendo bem mais restrita que a sua 
aplicação viva (VIGOTSKI, 2009, p. 230).  

 

O segundo episódio de ensino diz respeito à busca de respostas para as perguntas 

elaboradas, uma situação que ajudou os estudantes no processo de elaboração das 

próprias perguntas, a chegarem ao questionamento de si e do grupo sobre as razões das 

ações e operações realizadas, envolvendo um movimento reflexivo sobre os conceitos 

luta e capoeira. A maior parte das perguntas que os grupos construíram se estruturava 

em dúvidas sobre os conceitos e para as quais não tinham, ainda, respostas, mas 

estavam construindo hipóteses. 

Observou-se, em vários grupos, a elaboração de hipóteses de possíveis respostas 

para as perguntas: 

 

Professor, o que acontecia com os escravos quando eram pegos 
lutando capoeira?(6B). 
Qual o mestre que vai fazer a oficina? O senhor disse que ele era de 
um tipo de capoeira, né? Eu estava explicando pra elas que tem dois 
tipos de capoeira, angola e tradicional. Vamos fazer uma pergunta 
desse tipo. O senhor pode explicar um pouco mais sobre isso para 
nós? (2A). 

 

Esses questionamentos construídos para contextualizar a escolha das perguntas 

demonstram o movimento investigativo, a busca das condições de origem dos conceitos, 

o interesse pelo conteúdo, o encorajamento de exporem seus pensamentos e direcionar 

seus posicionamentos, ou seja, o início de uma postura de planejamento, reflexão, 

dedução, elaboração, criatividade e imaginação. 

 

Assim, a adolescência não é um período de conclusão, mas de crise e 
amadurecimento do pensamento. No que tange à forma superior de 
pensamento, acessível à mente humana, essa idade é também 
transitória, e o é em todos os outros sentidos. Esse caráter transitório 
do pensamento do adolescente torna-se sobretudo nítido quando não 
tomamos o seu conceito em forma acabada, mas em ação e o fazemos 
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passar por um teste funcional, uma vez que essas formações revelam a 
sua verdadeira natureza psicológica na ação, no processo de aplicação 
(VIGOTSKI, 2009, p. 229). 

 

Ainda nesse episódio, muitos estudantes, ao levantarem verbalmente uma 

pergunta no grupo, a forma e o conteúdo que tentavam justificar para os demais colegas 

a razão daquela questão, confirmavam a sua legitimidade e ampliavam os 

conhecimentos e questionamentos para si e para os outros. Atrás de cada pergunta 

formulada, havia uma elaboração ideal que buscava construir uma representação do 

objeto luta e capoeira, compreendidos como abstração e generalização substancial. 

Segundo Davídov (1988, p. 232, tradução nossa), “[...] o cumprimento das ações de 

transformação das condições ou dados da tarefa de estudo e de modelação está ligado à 

análise substancial do material objetal”. 

Nas tentativas de se expressar as opiniões e os argumentos sobre a elaboração 

das perguntas ligadas à análise substancial da capoeira enquanto objeto de estudo, 

percebeu-se que a maioria dos estudantes construiu uma representação e deduziu 

relações mais particulares do conceito. Logo, identificaram-se novos nexos entre as 

propriedades para formar uma concepção geral sobre o conceito. Assim, os estudantes 

contextualizavam situações do cotidiano em tensão com o conceito teórico, 

proporcionando um diagnóstico das próprias ações que envolvem o cumprimento da 

resolução das tarefas no sentido de modelar as relações encontradas em forma 

objetivada. 

 

Imagem 12 - Estudante da Turma A explicando a pergunta proposta para os integrantes do 
grupo. 

 

Fonte: imagem do vídeo 3 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 
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Imagem 13 - Explicação dos estudantes da Turma B sobre conhecimentos que envolvem o 
conceito de capoeira para os integrantes do grupo. 

 

Fonte: imagem do vídeo 5 (câmera 2), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Uma das características identificadas nesse episódio foi a tentativa de vários 

grupos utilizarem, nos argumentos de elaboração das perguntas, determinados 

conhecimentos sobre o contexto histórico da capoeira. Isso é interpretado como 

desenvolvimento qualitativo da forma de pensamento em relação à tarefa anterior. 

Entretanto, cabe ressaltar que, no início da realização da tarefa, os estudantes se 

preocupavam se a pergunta elaborada estava “certa” ou “errada”. Tal fato indica que 

eles ainda estavam presos a uma visão fragmentada, aos conhecimentos do cotidiano e 

ao pensamento espontâneo. 

O problema ressaltado está em buscar no professor a resposta para o certo ou 

errado e não quererem compreender o certo ou errado. Dependendo do jeito que isso é 

interpretado parece que tudo é relativo, que não há um conhecimento objetivo a ser 

alcançado. Há nexos conceituais que aproximam-se do que é nuclear e outros que 

podem ser equivocados. Ao se levantar vários temas em torno da capoeira, os estudantes 

podem agrupar esses temas formando complexos e pseudoconceitos (agrupamento por 

nexos inadequados). O professor deve dirigir as ações deles para os nexos “certos” ou 

“errados”. A resposta correta advinda do professor na forma pronta e acabada nem 

sempre revela a apreensão pelo estudante do conceito, porque é insuficiente para revelar 

o pensamento, já que pode ser apenas a repetição do que foi exposto no livro didático ou 

pelo professor. 

 

Como afirmamos, não é a ação adequada sobre o objeto em si que 
interessa em uma atividade de aprendizagem, mas a qualidade de 
pensamento que dirige essa ação. Por isso, não basta verificar se a 
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resposta está correta, mas acompanhar a organização do pensamento 
em torno da ação, o que é permitido nos momentos de reflexão 
(SFORNI, 2004, p. 139). 

 

O terceiro episódio de ensino para análise diz respeito à influência da música 

“Mundo enganador” na realização da tarefa. No primeiro momento de audição da 

música, os estudantes foram assimilando novas ideias e palavras que os ajudaram na 

elaboração das perguntas. Pode-se entender isso como a inserção do conceito capoeira 

numa rede de conceitos. Além disso, percebeu-se que a música trouxe alguns 

elementos27 ainda desconhecidos dos estudantes identificados pelo 

professor/pesquisador, no estudo do conteúdo durante o planejamento da tarefa de 

estudo, para organizar o ensino. Já que a ação de estudo do conteúdo por parte do 

professor é parte essencial nesse modo de organizar o ensino. 

Ao término do primeiro momento de audição da música, realizou-se uma 

intervenção na forma de exposição dialogada, através de problematizações e 

explicações pontuais sobre a letra, com o intuito de ajudar na assimilação das novas 

palavras e ideias sobre a capoeira que a música poderia trazer. 

 

Na origem da capoeira, quem eram os sujeitos da capoeira? Qual a 
classe social das pessoas? (PESQUISADOR). 
Escravos, pobres, trabalhadores, pessoas sem dinheiro 
(ESTUDANTES 8B; 9A). 
A música retrata capoeiras que sofrem com a desigualdade social? 
(PESQUISADOR). 
Sim (ESTUDANTES 2A; 7B). 
Na música diz que eles deixaram uma herança para seus filhos. Qual 
herança? (PESQUISADOR). 
Berimbau, pandeiro, as músicas (ESTUDANTES 10A; 9B). 
Mas a música diz que vai deixar uma propriedade, uma herança; além 
do dinheiro, qual uma herança ainda mais valiosa que podemos deixar 
para nossos descendentes? Algo que ninguém pode retirar e relaciona-
se com a capoeira? (PESQUISADOR). 
Conhecimentos, cultura, a história (ESTUDANTES 11A;10B). 
Cultura, então, é a herança que a capoeira passará a suas 
descendências. Qual o conhecimento cultural que a música ressalta? 

                                                             
27 Esses elementos constituem os conhecimentos nucleares das quatro dimensões do objeto capoeira 
analisados no item 2.1. Conhecimentos que o pesquisador busca, através das tarefas de estudo, que os 
estudantes apreendam pela assimilação e formação do conceito. Elementos que compõe a síntese 
conceitual que se espera dos estudantes, para qual, o professor/pesquisador está dirigindo a ação de 
abstração e generalização substancial dos estudantes pela tarefa de estudo. Este processo faz parte da 
prévia-ideação do professor, pois sem isto a docência perde sua intencionalidade e o seu papel de 
condutor de um fim objetivo a ser alcançado e tudo fica dependendo das descobertas dos estudantes 
pautado pelo relativismo e construtivismo. 
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(PESQUISADOR). 
A capoeira (ESTUDANTES 5A;11B). 
Dessa forma, podemos afirmar que a capoeira é uma manifestação 
cultural? (PESQUISADOR). 
Sim; com certeza (ESTUDANTES 3A;4B). 
O que é berimbau? O que ele expressa e representa dentro da música? 
(PESQUISADOR). 
Um instrumento da capoeira; o berimbau é um conhecimento passado 
em gerações; representa cultura (ESTUDANTES 2A; 10B). 
De acordo com as falas de vocês, o que a capoeira representa? 
Continuem a construção das perguntas (PESQUISADOR). 

 

Imagem 14 - Momento de diálogo sobre a música entre estudantes da Turma A e o pesquisador 
durante a realização da segunda tarefa de estudo. 

 

Fonte: imagem do vídeo 4 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Imagem 15 - Momento de diálogo sobre a música entre estudantes da Turma B e o pesquisador 
durante a realização da segunda tarefa de estudo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 3 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Após o diálogo com os estudantes, repetiu-se a audição da música e, neste 

momento, percebeu-se a manifestação de novos comportamentos de vários estudantes 

repetindo verbalmente a letra, realizando anotações, batendo as mãos no caderno ao 
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ritmo da música, gestos de concentração, ensaiando movimentos corporais e afirmação, 

como se estivessem entendendo os significados da letra. O estudante 3B, ao término da 

música, quando questionado sobre o significado de capoeira na letra, manifestou-se: 

“Não é dinheiro, não é ouro, não é prata. É um berimbau maneiro que eu ganhei do meu 

avô. Desse mundo enganador. Pra meu filho eu deixarei. Uma coisa de valor. Capoeira 

significa movimentos, conhecimentos e cultura”. 

De acordo com Sforni (2004, p. 128), “[...] o que revela o conceito não é o 

objeto ou a palavra, mas seu movimento constitutivo como produto e, ao mesmo tempo, 

como elemento orientador das ações humanas”. Nesse momento de diálogo entre os 

estudantes e o pesquisador sobre a música, destaca-se a percepção de elementos da 

generalização do conceito sobre: capoeira e o movimento de reconstrução; modificação 

e ampliação da tensão entre os conhecimentos que fazem parte do sistema conceitual 

sobre a capoeira, as manifestações sensíveis do fenômeno, o pensamento espontâneo e o 

pensamento teórico, permitindo uma nova relação com o objeto e a formação de novas 

formas qualitativas de pensamento. 

 

O conceito é impossível sem palavras, o pensamento em conceitos é 
impossível fora do pensamento verbal; em todo esse processo, o 
momento central, que tem todos os fundamentos para ser considerado 
causa decorrente do amadurecimento de conceitos, é o emprego 
específico da palavra, o emprego funcional do signo como meio de 
formação de conceitos (VIGOTSKI, 2009, p.170). 
 

Imagem 16 - Segundo momento de audição da música “Mundo Enganador”, pela Turma A, 
durante a realização da segunda tarefa de estudo. 

 

Fonte: imagem do vídeo 3 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 
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Imagem 17 - Segundo momento de audição da música “Mundo Enganador”, pela Turma B, 
durante a realização da segunda tarefa de estudo. 

 

Fonte: imagem do vídeo 4 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

No final da realização da segunda tarefa de estudo, as discussões se 

intensificaram durante a preparação da escolha das duas questões que seriam 

socializadas para a turma, situação considerada o quarto episódio de ensino. Notou-se 

que a maioria das perguntas selecionadas pelos estudantes tinha como critérios de 

seleção a articulação com os eixos dimensionais do conteúdo capoeira, principalmente, 

com a historicidade. Um dos critérios observados na fala do estudante 7A foi: “[...] nós 

temos que escolher uma pergunta difícil, pois fácil todo mundo vai dar conta de 

responder”. Isso evidencia que a distinção realizada pelos estudantes entre pergunta 

“fácil” e “difícil” estava relacionada às perguntas que se distanciavam dos 

conhecimentos do cotidiano e se aproximavam do que haviam aprendido com a tarefa 

anterior, a música e com as quatro dimensões da capoeira, que se tornaram o eixo das 

discussões. 

Durante a socialização das perguntas de cada grupo, ao se observar as ações dos 

estudantes, viu-se claramente o movimento do modo externo na relação interpsíquica 

para o modo interno na interação intrapsíquica, a partir das análises, reflexões e 

apreensões que feitas a respeito das perguntas elaboradas pelos colegas.  

Dentre as reações, ressalta-se a surpresa de muitos, inclusive do pesquisador, 

diante do alto nível de elaboração das questões, como, por exemplo, o primeiro grupo, 

que socializou a pergunta: “Qual a importância étnica e cultural da capoeira para o 

Brasil?”. Houve, entre os estudantes: percepções de possíveis contradições e 

incoerências no conteúdo, no sentido e na coesão da pergunta em relação aos conceitos; 

comparações entre as perguntas dos grupos; muitas tentativas de dar respostas às 
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questões levantadas pelos grupos e a reformulação das próprias perguntas do grupo, o 

que se entende como uma forma de autoavaliação, melhor dizendo, a realização da ação 

de controle e avaliação. 

 
Imagem 18 - Momento de socialização das perguntas da Turma B durante a realização da 

segunda tarefa de estudo. 

 

Fonte: imagem do vídeo 4 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Imagem 19 - Momento de socialização das perguntas da Turma A durante a realização da 
segunda tarefa de estudo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 3 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

O quinto episódio de ensino diz respeito às mudanças de comportamento que os 

estudantes demonstraram no decorrer da realização dessa segunda tarefa de estudo. 

Evidenciam-se a crescente participação ativa, em todas as etapas da segunda tarefa, na 

elaboração das questões, na audição da música e na socialização das perguntas, e 

também as várias demonstrações de alegria e entusiasmo. 

Entende-se que essas mudanças observadas no comportamento podem ser 

interpretadas como a transformação dos motivos e objetivos, em relação à atividade de 
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estudo e ao objeto de conhecimento, desencadeada pela tarefa. Na teoria do ensino 

desenvolvimental, isso indica um crescente interesse, que é manifesto no estudante pelo 

“desejo de aprender” algo. Essa transformação dos motivos da atividade de estudo em 

direção ao desejo de aprender é condição, segundo Davídov (1988), para o 

desenvolvimento do pensamento teórico. 

 

2.2.3 Investigação conceitual na atividade de estudo da Educação Física 

 

A terceira tarefa de estudo proposta para os estudantes enfatizou o princípio da 

investigação. A proposta geral foi a construção, pelos estudantes, de sínteses sobre 

elementos da capoeira a partir da análise investigativa de um vídeo28, exibido para as 

turmas na sala de recursos audiovisuais da escola. O vídeo29 “História da capoeira” 

(direção de Geancarlo Roger Hilário) apresenta, de forma realista, a historicidade da 

capoeira no Brasil, com imagens, textos escritos e músicas de capoeira. As imagens 

retratam, principalmente, as rodas de capoeira no contexto do Brasil colônia, 

configurado pela situação dos escravos na época até a atualidade e os significados da 

gestualidade dos golpes. 

Os textos escritos, correlacionados às imagens, trataram, especificamente, do 

contexto histórico da capoeira, no Brasil, desde os primeiros relatos de seu surgimento 

enquanto produção humana até a atualidade, destacando-se a luta social, cultural e 

política, como também as particularidades da gestualidade, os movimentos corporais 

expressos pelos golpes. Como fundo musical, foram utilizadas as músicas “Deus do 

céu” (autor desconhecido) e “Paranauê Paraná” (autor desconhecido), também 

correlacionadas às imagens e ao texto do vídeo. 

 

                                                             
28 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nngZA7wDS3I. 
29 Nesta tarefa de estudo, utilizaríamos mais um vídeo com ênfase na roda de capoeira, entretanto, em 
razão do cronograma de avaliações e da dinâmica de organização interna da escola, ficamos 
impossibilitados. 
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Imagem 20 - Fragmento do vídeo “História da Capoeira”, apresentado aos estudantes na terceira 
tarefa. 

 
Fonte: imagem capturada pelo pesquisador. 

 

Imagem 21 - Fragmento do vídeo “História da Capoeira”, apresentado aos estudantes na terceira 
tarefa. 

 

Fonte: imagem capturada pelo pesquisador.  
 

Letra da música “Deus do Céu” (vídeo “História da capoeira”, autor desconhecido) 
 

Deus quase que se arrepende 
Deus quase que se arrepende 

De te feito a humanidade 
Viu que tudo era injustiça 

Aflição e vaidade 
O homem pra ser fiel 
O homem pra ser fiel 

Tem que deixar de ser cruel 
Nesse verso minha gente 

Escrito por minha mão Agradeço a Deus do Céu E ao Mestre João 
Eu pra contá minha história 
Eu pra contá minha história 

Não conto de uma vez 
Trabalho que tenho feito 

Fico muito admirado 
Por minha felicidade 
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Por minha felicidade 
Nessa vida eu encontrei 
A Capoeira de Angola 
Que agora eu vou falar 
Meu coração bate forte 
Chego até me arrepiá 

Eu não sei se é minha sina 
Eu não sei se é minha sina 
Eu não sei se é minha sorte 

Vou jogar a capoeira Até o dia da minha morte 
Camaradinha  

Coro: Iê viva meu Deus, camará 
Iê viva meu Mestre 

Iê viva meu Mestre, camará 
Iê quem me ensinô 

Iê quem me ensinô, camará 
Iê é hora, é hora 

Iê é hora, é hora, camará 
Iêvamos embora 

Iê vamos embora, camará 
Iê pelo mundo afora 

Iê pelo mundo afora, camará 
Iê viva a Bahia 

Iê viva a Bahia, camará 
Iê é mandingueiro 

Iê é mandingueiro, camará 
Iê é cabeceiro 

Iê é cabeceiro, camará 
Iê galo cantô 

Iê galo cantô, camará 
Iêcocorocô 

Iêcocorocô, camará 
Iê faca de ponta 

Iê faca de ponta, camará 
Iê pode furar 

Iê pode furar, camará  
Iê água de beber, camará 

Iê Aruandê 
Iê Aruandê, camará 

 

Essa tarefa foi composta por três procedimentos didáticos, pensados a partir do 

objetivo de que os estudantes tivessem como eixo a realização de três ações mentais: 

análise, reflexão e síntese30. A tarefa de análise do vídeo buscou propiciar condições 

para que as mudanças de motivos, objetivos e interesses dos estudantes continuassem a 

se desenvolver, bem como para a continuidade do desenvolvimento de uma atitude 

                                                             
30 Conforme Davídov (1988) as ações de análise, reflexão e síntese são fundamentais para o processo de 
assimilação e formação do conceito. Cada uma dessas ações tem funções diversas e particulares no 
processo de desenvolvimento da consciência do estudante, constituídas no processo de resolução da tarefa 
de estudo. A perspectiva esperada do pesquisador na realização destas três ações mentais pelos estudantes 
foi que estivem em atividade com o sistema conceitual composto pelas quatro dimensões destacadas 
sobre o objeto de estudo capoeira. 
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investigativa, que, na teoria do ensino desenvolvimental, é fundamental para a análise, 

reflexão e síntese com e sobre os conceitos. 

A atitude investigativa dos estudantes é compreendida como o caminho para a 

assimilação dos conceitos teóricos de luta e capoeira, por meio da abstração e 

generalização substantivas. De acordo com Davídov (1988, p. 152, tradução nossa), 

“[...] a abstração e a generalização de tipo substancial encontram sua expressão no 

conceito teórico que serve de procedimento para deduzir os fenômenos particulares e 

singulares de sua base universal”. 

Nessa tarefa de estudo, partiu-se do pressuposto de que os estudantes 

necessitavam apreender o processo histórico de desenvolvimento e se aprofundar nos 

aspectos particulares e singulares da base universal, constitutivos do conceito de 

capoeira, mas não por meio da exposição oral do pesquisador. Neste sentido, para 

continuarem no processo de assimilação e formação dos conceitos, avançando em 

direção ao pensamento teórico, é fundamental a compreensão do desenvolvimento 

histórico e das particularidades do conceito. No entanto, tal compreensão precisa 

ocorrer por meio da realização de uma tarefa de estudo que exija do estudante as ações 

mentais de abstração e generalização substantivas, como primeiro passo do movimento 

de ascensão do abstrato ao concreto. 

 
O conceito surge no processo de operação intelectual; não é o jogo de 
associações que leva à obstrução dos conceitos: em sua formação 
participam todas as funções intelectuais elementares em uma original 
combinação, sendo que o momento central dessa operação é o uso 
funcional da palavra como meio de orientação arbitrária da atenção, 
da abstração, da discriminação de atributos particulares e de sua 
síntese e simbolização com o auxílio do signo (VIGOTSKI, 2009, p. 
236). 

 

No primeiro procedimento didático dessa tarefa de estudo, os estudantes foram 

levados a determinadas ações e operações direcionadas à reflexão e à análise do 

conteúdo do vídeo, no qual deveriam identificar, comparar e reelaborar aspectos, 

elementos, movimentos, sons e objetos da capoeira, novos ou que já haviam sido 

identificados nas tarefas anteriores. Durante a exposição do vídeo, o pesquisador 

realizou orientações pontuais através de problematizações já presentes na estrutura da 

tarefa de estudo, principalmente, sobre o que os estudantes estavam assistindo, com a 

finalidade geral de intensificar a investigação conceitual. 
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Essas problematizações, realizadas no processo de transformação dos dados da 

tarefa pelos estudantes, relacionavam às características gerais do contexto histórico e 

dos movimentos corporais dos capoeiristas os objetos e instrumentos sonoros e a letra 

da música que acompanhava o vídeo. Estas chamaram a atenção para as correlações 

contidas nas tarefas entre o que os estudantes estavam assistindo e os quatro eixos 

dimensionais da capoeira: historicidade, capoeira como movimento político, 

gestualidade dos movimentos corporais e a estrutura organizacional, que são os 

elementos e mecanismos para a formação de uma roda de capoeira. 

No segundo procedimento didático, as propriedades do conceito de capoeira 

apreendidas no vídeo deveriam, em forma de sínteses, ser sistematizadas no caderno, 

individualmente, pelos estudantes, por meio da escrita, no formato de tópicos. A 

solicitação para que escrevessem sob o formato de tópicos foi um meio de se desafiar o 

pensamento dos estudantes e direcionar a atenção não somente sobre o que escrever, 

mas também como escrever. A tentativa era de ultrapassar, em direção à síntese, a mera 

descrição de momentos do vídeo, o que só reforçaria o pensamento empírico. 

 

Se levarmos em conta o fato de que a tarefa de estudo estimula 
o pensamento dos alunos para explicar o que ainda é 
desconhecido, para assimilar novos conceitos e modos de ação, 
fica claro que o significado e papel geral da tarefa de estudo no 
processo de assimilação serão, em princípio, o mesmo que tem 
o problema de estudo (DAVYDOV, 2019, p. 223). 

 

Nessa tarefa de estudo, a primeira ação de estudo, como já visto, é a 

transformação dos dados da tarefa que leva os estudantes a encontrarem a relação 

universal dos conceitos, no sentido de se aproximarem dos elementos essenciais. A 

segunda ação de estudo foi a modelação construída por meio da elaboração de tópicos 

sobre os elementos associados às quatro dimensões da capoeira. Isso permitiu a 

identificação da relação universal, que assegura o movimento de busca e a assimilação 

de propriedades particulares expressas na forma escrita. De acordo com Davydov (2019, 

p. 225), “[...] podemos dizer que o modelo de estudo que atua como um produto da 

análise mental, pode, então, ser um meio especial de atividade mental do homem”. 

O vídeo apresentado para os estudantes é um instrumento simbólico composto 

por signos e significados complexos e diferentes, sendo que, como parte da tarefa de 

estudo, exigiu dos estudantes a análise, reflexão, apreensão, correlação e interpretação 

das imagens, do texto e da musicalidade numa interconexão entre palavra, movimento e 
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pensamento. A sistematização sob a forma de tópicos, dos elementos novos e já 

conhecidos presentes no vídeo, exigiu a (re)elaboração dos conceitos de luta e capoeira 

na interação entre o plano material ou materializado, a linguagem verbal, visual e 

escrita, como também a atenção ao  ritmo, à melodia, aos movimentos corporais e ao 

conteúdo das letras musicais. 

Antes de se exibir o vídeo, na tentativa de orientar e mobilizar a atenção dos 

estudantes para a resolução da tarefa de estudo, havia na lousa duas questões-problema 

que surgiram da tarefa de estudo anterior, relacionadas às discussões que seriam 

apresentadas no vídeo: Quais questões do cotidiano presentes na sociedade se 

relacionam com as características gerais da luta capoeira? Quais as características 

presentes na capoeira que a diferenciam e aproximam de outras lutas? Ao se colocar tais 

questões-problema, nosso objetivo foi, além da mobilização da atenção, despertar nos 

estudantes a necessidade e o interesse de não somente assistirem ao vídeo, mas de 

pensarem sobre seu conteúdo, analisá-lo e também para evitar que copiassem os textos 

que iam aparecendo durante a exibição do vídeo. 

Em seguida, iniciou-se um rápido diálogo envolvendo as questões-problema, o 

conteúdo do vídeo e o conceito de capoeira. O alvo era provocar maior interação com os 

dados da tarefa, nos quais se observa a gradativa construção da mobilização ativa da 

atenção dos estudantes na realização da tarefa de estudo. 

 

O que tem de diferente da capoeira para as outras lutas? 
(PESQUISADOR). 
Não sei (ESTUDANTE 2A). 
Quais outras lutas que poderíamos citar para perceber estas possíveis 
diferenças? (PESQUISADOR). 
Muay Thai, jiu-jitsu, boxe, taekwondo, Karatê, Kun-fu, judô, grego 
romana (ESTUDANTES 11A; 12A; 13B; 14B). 
Onde vocês conhecem estas lutas? (PESQUISADOR). 
Filmes, UFC, Olimpíadas (ESTUDANTES 6A; 3BR). 
 

A cada pergunta feita, percebia-se o aumento da concentração dos estudantes, na 

tentativa de buscar uma resposta, aproximação da síntese31 sobre o objeto de estudo 

capoeira e o distanciamento da necessidade de orientações por parte do pesquisador. 

Durante esse primeiro momento da tarefa de estudo, em que os estudantes assistiam ao 

                                                             
31A síntese refere-se ao processo de compreensão da relação entre os conhecimentos que compõe as 
quatro dimensões, já destacadas ao decorrer do capítulo, do objeto de estudo capoeira: a historicidade da 
capoeira; a capoeira como manifestação política; a roda de capoeira como manifestação cultural; os 
movimentos corporais. 
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vídeo, e o pesquisador realizava algumas orientações, a tarefa de estudo conduziu o 

conteúdo do vídeo para se tornar uma mediação. Esse fato levou-os a ter uma atenção 

mais analítica e reflexiva durante a exibição do vídeo, o que lhes daria melhores 

condições para a realização da tarefa de construção dos tópicos na forma de sínteses. 

 
[...] a assimilação plena dos conceitos teóricos ocorre durante o 
processo de resolução das tarefas de estudo dos alunos cujo 
significado geral é semelhante às tarefas denominadas “cognitivas”. 
[...] em nossa opinião, a aprendizagem desenvolvimental deve estar 
focada na solução dessa importante finalidade da escola moderna, ou 
seja, formar entre os alunos uma atitude criativa em relação à 
atividade de estudo (DAVYDOV, 2019, p. 231).  

 

Imagem 22 - Estudantes da Turma B, durante a realização da terceira tarefa de estudo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 5 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Imagem 23 - Estudantes da Turma A, durante a realização da terceira tarefa de estudo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 7 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Durante a tarefa de estudo, como será explicitado nas descrições e análises dos 

episódios de ensino, emergiram-se situações que exigiram dos estudantes as ações 

mentais de análise, reflexão e síntese, na transformação dos dados da tarefa para 
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obtenção da relação universal do objeto e na criação do modelo representativo. 

Construíram-se, assim, correlações entre o geral (luta), o particular (capoeira) e a rede 

conceitual. Um tipo de organização do ensino provoca nos estudantes a necessidade de 

realizarem abstrações e generalizações substantivas. 

O primeiro episódio de ensino notado nessa terceira tarefa está relacionado à 

construção, pelos estudantes, de um modo estratégico de realização da tarefa. Este modo 

é expresso pela construção dos tópicos, ou seja, como os estudantes atuaram 

mentalmente com os conceitos de luta e capoeira durante a resolução da tarefa de 

estudo. Na maioria dos grupos, a construção dos tópicos iniciava-se pela correlação com 

o contexto histórico, entendendo-o como produção humana e manifestação cultural. 

Os estudantes, ao construírem um tópico, reliam várias vezes a própria 

construção textual, analisavam a escrita e voltavam aos tópicos e tarefas anteriores, 

demonstrando a formação de um movimento reflexivo, utilizando-se de elementos32 do 

conceito capoeira para essa ação e as operações. Também se pode afirmar que estavam 

realizando a ação de avaliar o processo de resolução da tarefa, que provocava a busca de 

novas relações, reorganização ou o surgimento de novas operações e descobertas sobre 

o conceito. 

No levantamento dos tópicos que os estudantes construíram, percebe-se que os 

estudantes de ambas as turmas estavam em consenso, em unidade, com relação às 

sínteses realizadas, pois muitos tópicos tinham o mesmo eixo de análise e reflexão, 

como exposto no Quadro 8. Identificaram-se, nos tópicos, características internas do 

conceito de capoeira, o que quer dizer que ultrapassaram a percepção sensorial das 

propriedades que a constituem e também romperam com alguns limites do pensamento 

espontâneo, descobrindo algumas leis e características internas do conceito. 

Novamente pode-se ver a identificação, pelos estudantes, das particularidades do 

objeto. Isso lhes permitiu extrair e distinguir as principais propriedades que compõem o 

conceito capoeira dentro de uma rede conceitual, deduzindo relações entre a 

universalidade e as particularidades, além de apreenderem novos nexos entre as 

características do conceito. 

 

                                                             
32Ao referir sobre os elementos do conceito capoeira desenvolvimentos pelos estudantes durante a 
realização da tarefa de estudo, destaca-se: a origem da capoeira; a relação com os escravos; a sua 
estruturação enquanto luta expressa na forma de jogo e dança; a comparação do desenvolvimento da 
capoeira com as contradições da prática social da época de sua origem e nos dias atuais; os signos, 
significados e sentidos dados aos golpes considerados como movimentos corporais. 
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Quadro 8 – Tópicos recorrentes24 elaborados pelos estudantes das duas turmas na terceira tarefa de estudo. 

1) Os escravos, querendo se libertar, escondiam-se em pequenos matos que se chamavam capoeira, daí 
veio o nome capoeira, com base num jogo da África chamado n’golo. 
2) Os escravos capoeiras treinavam na senzala, disfarçando sua luta em forma de dança, ao som de 
danças, jogo e luta. 
3) Eles lutavam não só por lutar, mas, sim, por justiça, igualdade e liberdade. 
4) A classe dominante construiu a ideia de que a capoeira era a exaustação de vários deuses para acabar 
com a capoeira. 
5) Todos os movimentos têm significado, história, movimentos rasteiros, por exemplo. 
6) No século XVII, até hoje, o que direciona a capoeira enquanto dança, luta ou jogo é o berimbau. 
7) A capoeira não é só uma luta corporal, mas uma luta de ideias. 
8) A capoeira ainda está na luta contra a opressão. 
9) Antes era chamado de jogo de argola, pelo fato de ser em círculo o lugar. 
10) A capoeira era proibida porque era uma forma de expressão. 
11) Com o tempo o n’golo, como era chamada a capoeira, foi ganhando outros movimentos, virando 
mais que uma dança e brincadeira. 
12) Podemos relacionar a capoeira com preconceito, desigualdade social e luta. 
13) A classe dominante inverte a realidade para benefício próprio como fizeram com a capoeira. 
14) Dom Pedro e seus seguranças eram contra os capoeiras.  
15) A capoeira traz para nós a luta sobre ideias, como a classe dominada, que vive na miséria, muitas 
pessoas passam fome e outros se esbanjando, relacionada à desigualdade social, injustiça, preconceito e 
opressão. 
16) Todos os conhecimentos vieram dos escravos? 
17) As músicas traziam a vontade de liberdade do povo. 
18) Em pleno século 21, ainda há preconceito contra a cultura da capoeira e muita desigualdade social. 
19) A capoeira tem muitos movimentos diferentes. 
20) A classe dominante proibia a luta, não permitia ser de forma coletiva, pois os escravos podiam 
pensar e fazer estratégias para derrubar os dominantes. 
21) Um dos primeiros golpes foi o rabo de arraia. 
22) A capoeira se desenvolveu em forma de luta contra a opressão. 
23) Os donos dos escravos iam atrás deles e os capoeiras utilizavam do jogo da angola. 
Fonte: anotações dos estudantes entregues ao pesquisador, 2019. 

 

Nos tópicos construídos pelos estudantes, percebe-se a realização de algumas 

ações e operações mentais com os conceitos luta e capoeira. Seguem alguns dos tópicos 

que exemplificam esta evidência: 1) Os escravos, querendo se libertar, se escondiam em 

pequenos matos que se chamavam capoeira, daí veio o nome capoeira, com base num 

jogo da África chamado n’golo; 2) Os escravos capoeiras treinavam na senzala, 

disfarçando sua luta em forma de dança, ao som de danças, jogo e luta; 3) Eles lutavam 

não só por lutar, mas, sim, por justiça, igualdade e liberdade. Trata-se, no nosso 

entendimento, da transição do pensamento dos estudantes do universal ao 

singular/particular sobre os conceitos luta e capoeira. 

 

Logo os procedimentos desta atividade, assimilados no início em sua 
forma externa, transformam-se e convertem-se em processos internos 
(mentais) ou intrapsíquicos. Precisamente nesta passagem das formas 
externas, separadas, individuais de sua realização, ou seja, no processo 
de interiorização, de transformação do interpsíquico em intrapsíquico, 
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realiza-se o desenvolvimento psíquico do homem (DAVÍDOV, 1988, 
p. 56, tradução nossa).  

 

O modo geral para a realização da tarefa de estudo, na maioria dos grupos, foi 

marcado por ações mentais do geral para o particular, intermediado por processos de 

abstrações e generalizações substantivas, como se pode observar nos tópicos a seguir: 

“No século XVII, até hoje, o que direciona a capoeira enquanto dança, luta ou jogo é o 

berimbau”; “A capoeira não é só uma luta corporal, mas uma luta de movimentos e 

ideias”; “A classe dominante inverte a realidade para benefício próprio, como fizeram 

com a capoeira”. Entretanto, não se pode deixar de relatar que alguns estudantes se 

valeram de um modo de ação pragmático para a resolução da tarefa, através da cópia 

das frases exibidas no decorrer do vídeo. 

Na realização da tarefa de estudo, de maneira geral, os tópicos construídos pelos 

grupos demonstram que os estudantes buscaram pela investigação os nexos conceituais, 

identificando e refletindo os significados das principais palavras apresentadas no vídeo 

e nas tarefas anteriores, construindo uma representação universal do conceito capoeira.  

 

Assim, o significado da palavra é, ao mesmo tempo, um fenômeno de 
discurso e intelectual, mas isto não significa a sua filiação puramente 
externa a dois diferentes campos da vida psíquica. O significado da 
palavra só é um fenômeno de pensamento na medida em que o 
pensamento está relacionado à palavra e nela materializado, e vice-
versa: é um fenômeno de discurso apenas na medida em que o 
discurso está vinculado ao pensamento e focalizado por sua luz. É um 
fenômeno do pensamento discursivo ou da palavra consciente, é a 
unidade da palavra com o pensamento (VIGOTSKI, 2009, p. 398). 

 

O segundo episódio está relacionado às orientações do pesquisador sobre a 

exibição do vídeo com base na finalidade da tarefa de estudo. A proposta da tarefa de 

estudo, ao expor a necessidade de se investigar no vídeo novos elementos sobre a 

capoeira, provocou a busca pelos estudantes da mediação de novas relações conceituais, 

integrando-os dentro do sistema de significados em construção como os signos e 

significados dos golpes em relação com a origem e desenvolvimento da capoeira. 

Nas orientações, tentava-se esclarecer a finalidade da tarefa de estudo com o 

intuito de ajudar nas iniciativas de investigação, para que os estudantes levantassem 

comparações e hipóteses, realizassem nexos, além de buscar envolvê-los e dar melhores 

condições para exporem seus pensamentos através dos tópicos construídos. Ao começar 

o vídeo, já no segundo slide, fez-se uma pausa e começaram-se tais orientações em 
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forma de problematizações sobre o conteúdo: “[...] será que a capoeira foi criada 

somente pelos escravos?; Os conhecimentos atuais sobre capoeira, inclusive dos 

movimentos corporais, tiveram influência somente dos escravos?; A capoeira foi criada 

no Brasil?; Como foram construídos ao decorrer da história os movimentos corporais 

demonstrados no vídeo?” (PESQUISADOR). 

 

Imagem 24 - Segundo slide do vídeo “História da Capoeira”, utilizado na terceira tarefa. 

 
Fonte: imagem capturada do vídeo “História da capoeira”, pelo pesquisador. 

 

Para expandir as possibilidades de investigação dos estudantes pela tarefa de 

estudo e ampliar as condições de realizarem ações de estudo com os conceitos de luta e 

capoeira, algumas orientações foram feitas para complementar o conteúdo apresentado 

no vídeo, como se pode exemplificar com a afirmação: “[...] todos os conhecimentos 

que envolvem os conceitos de luta e capoeira foram criados com base na realidade em 

determinadas condições históricas” (PESQUISADOR). Tais orientações provocavam a 

intensificação dos desafios da tarefa aos estudantes e ao mesmo tempo a abertura de 

novas possibilidades para a realização desta. 

Houve, nesse episódio, momentos de investigação realizados pelos estudantes 

durante o estudo que reforçou a atenção e a participação na resolução da tarefa. O 

pesquisador compartilhou com toda a turma algumas problematizações realizadas pelos 

estudantes sobre as imagens do vídeo que tratavam sobre os movimentos corporais 

envolvendo a capoeira. Dentre as problematizações se questionou quais seriam os 

possíveis significados daqueles gestos corporais, as relações que poderiam ser feitas 

entre as imagens, o texto e a música. Os estudantes, nesta oportunidade, levantaram 

novos problemas e algumas hipóteses sobre quais seriam e como poderia ser a origem 

dos significados dos movimentos corporais (golpes) e a construção de juízos sobre 
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determinadas conexões entre as propriedades do conceito sobre capoeira presentes no 

vídeo: 

 
O que significa esta imagem 25 diante da capoeira? 
(PESQUISADOR). 
Gestos, golpes, técnica corporal (ESTUDANTES33). 
Esta imagem expressa um dos golpes enquanto técnica corporal que 
vocês terão a oportunidade de vivenciar durante nossas aulas 
(PESQUISADOR). 
Com base em quais fatos da realidade, os capoeiras da época 
originária da capoeira retiraram algumas ideias para criar alguns 
golpes? (PESQUISADOR). 
Natureza, copiaram dos movimentos de alguns animais 
(ESTUDANTES). 
Todos os conhecimentos que os seres criaram são construídos com 
base na realidade. Isto não foi diferente para a construção dos golpes 
da capoeira. Os seres humanos, para criarem um determinado 
conhecimento, utilizam ideias históricas da realidade para construírem 
novos conhecimentos (PESQUISADOR). 

 

Imagem 25 - Sexto slide do vídeo “História da Capoeira”, utilizado na terceira tarefa. 

 

Fonte: imagem capturada do vídeo “História da capoeira”, pelo pesquisador. 
 

Pode-se afirmar que a quase totalidade dos estudantes de ambas as turmas 

demonstraram concentração e atenção por meio de afirmações, dúvidas, participação e 

das contínuas anotações durante a exibição do vídeo. 

As ações34 realizadas para o cumprimento da tarefa com o vídeo revelam que os 

estudantes começaram a operar mentalmente com os conceitos capoeira/luta em suas 

                                                             
33Na análise dos vídeos, não foi possível identificar quais foram os estudantes que ressaltaram tais 
argumentos, somente captamos o áudio de tais informações. Neste sentido, utilizamos o termo 
“estudantes” para tal representação, mas ressaltamos que não se trata de argumentos de toda a turma. 
34 Na teoria da atividade proposta por Leontiev (2004), ação e operação são conceitos diferentes. No caso 
desta pesquisa, com base no referente autor, consideramos a ação e a operação inseridos em uma relação 
de unidade na diversidade. Entretanto, diante a problemática e os objetivos da pesquisa decidimos não 
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relações, o que Davídov (1982) chama de relação universal do conceito. Ou seja, a 

compreensão e internalização daquilo que é mais genérico, mais totalizante, para depois 

eles relacionarem esse universal a casos particulares. 

 

Imagem 26 - Momento de orientação do pesquisador com a Turma B. 

 
Fonte: imagem do vídeo 5 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Imagem 27- Momento de orientação do pesquisador com a Turma A. 

 
Fonte: imagem do vídeo 7 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

A transformação dos motivos é o terceiro episódio a ser analisado. Foram bem 

poucos os estudantes que demonstraram desinteresse, que não mobilizaram sua atenção 

durante a exibição do vídeo, ou que não participaram ativamente da elaboração e 

discussão dos tópicos. Essa constatação leva a afirmar que a organização do ensino 

escolar por meio de tarefas de estudo pode realmente ser considerada como a força 

externa que faz surgir o motivo interno para a realização das ações e operações. Isso é 

                                                                                                                                                                                   
aprofundarmos na análise específica da distinção entre tais conceitos ao explicitar os dados do 
experimento didático. 
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fundamental, como já mencionado, para que haja desenvolvimento do conceito e do 

pensamento teórico. 

Os motivos conscientes, paulatinamente, vão conduzindo o estudante à 

mobilização dos interesses cognoscitivos, o que, para Davídov (1988), conforme já 

afirmado, corresponde ao desejo de aprender. 

Nessa tarefa de estudo, percebeu-se que a maioria dos estudantes estava 

motivada e bastante interessada em aprender mais sobre a capoeira, destacando o 

interesse pelos movimentos corporais. A necessidade, os objetivos e as finalidades da 

tarefa de estudo se transformaram nos motivos internos e conscientes que impulsionam 

os estudantes a agir.  

Entende-se que a terceira tarefa de estudo promoveu mudanças qualitativas 

substanciais nos motivos dos estudantes, pois as ações de análise e reflexão pautadas 

pela investigação conceitual sobre o vídeo permitiram que os conceitos de luta e 

capoeira se tornassem mais significativos e mais relacionados. Isso demonstra que os 

conceitos foram compreendidos num nível qualitativamente maior, quando comparados 

ao início do experimento. 

Dessa maneira, a partir da análise desses três episódios, pode-se afirmar que, 

durante a realização da terceira tarefa, foi possível, para a maioria dos estudantes, 

construir, pela investigação e problematização, os nexos essenciais da universalidade do 

conceito capoeira. Finalmente é preciso sublinhar que esta tarefa de estudo oportunizou 

aos estudantes a construção de relações entre a capoeira, a história, o movimento 

corporal e a cultura afro-brasileira. Assim, requereram-se, destas, articulações de uma 

rede conceitual como a escravidão, a desigualdade social ‒ no contexto de surgimento 

da capoeira e nos dias atuais ‒, os signos e significados da gestualidade (golpes).  

A tarefa permitiu, de forma investigativa e criativa, a produção de ações e 

operações sobre e com os conhecimentos sistematizados e elaborados sobre a história, a 

cultura da capoeira e os movimentos corporais, que também são propriedades que 

constituem a essência da relação universal do conceito. São situações de aprendizagem 

nas quais a maioria dos estudantes teve uma participação bastante ativa, construindo 

certa autonomia e domínio da conduta perante a resolução da tarefa. Segundo Vygotsky 

(1996), autonomia e domínio da própria conduta são construções ativas do sujeito, 

produtos do desenvolvimento cultural que surgem durante as apropriações históricas 

dos conhecimentos da realidade objetiva. 
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Desse modo, percebe-se que os estudantes, durante a resolução destas primeiras 

tarefas de estudo, estruturadas pelos princípios de aproximação, problematização e 

investigação conceitual, estabeleceram importantes análises, reflexões e sínteses. Um 

processo educativo desenvolvimental direcionado ao domínio consciente das ações e 

operações com e sobre os conceitos de luta e capoeira, tornando-se essencial para a 

superação do pensamento empírico a caminho da formação do pensamento teórico. 

Nessas tarefas de estudo até aqui analisadas, em razão de suas finalidades, ficou 

evidente que a formação do pensamento teórico se manifesta inicialmente como ações 

mentais com o conceito realizadas durante a resolução das tarefas. Requer, ainda, 

determinadas operações correspondentes, sendo que a base são as abstrações e 

generalizações substantivas realizadas pelos estudantes no processo de formação dos 

conceitos em direção ao concreto pensado. Isto demonstra indícios de que a formação 

do pensamento teórico na atividade de estudo da Educação Física escolar está 

intimamente interligada, e há unidade dialética entre palavra (signos e significados), 

movimento corporal e pensamento. 
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3 DESENVOLVIMENTO DO MOVIMENTO CORPORAL CONSCIENTE: A 

UNIDADE DIALÉTICA ENTRE A GESTUALIDADE MOTORA 

SIGNIFICATIVA E O PENSAMENTO TEÓRICO NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR 

 
Neste capítulo, demonstrar-se-á o início de uma nova forma de assimilação e 

internalização dos conceitos de luta e capoeira pelos estudantes durante o experimento 

didático. Salienta-se o processo de assimilação dos movimentos corporais e dos gestos 

motores, que foi se fundindo com o processo de formação do pensamento teórico de 

uma forma bastante rica e visível. Trata-se de uma interconexão entre ações mentais e 

motoras, estabelecidas por novas e mais complexas generalizações substantivas, na 

relação dialética entre conceito, movimento corporal e pensamento. Na análise deste 

processo de desenvolvimento, ressaltam-se a estrutura, organização e dinâmica de duas 

importantes categorias desta tese: a gestualidade motora significativa e o 

desenvolvimento do movimento corporal consciente. 

 
3.1 A GENERALIZAÇÃO SUBSTANTIVA DOS CONCEITOS DE LUTA E 

CAPOEIRA NA ATIVIDADE DE ESTUDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 
A relação dinâmica e dialética entre a atividade de estudo da Educação Física e o 

desenvolvimento do pensamento teórico ‒ com implicações qualitativas para o 

desenvolvimento da consciência e da personalidade do estudante adolescente ‒ somente 

ocorrem pela mediação, nas tarefas de estudo, dos conceitos teóricos, na unidade entre 

palavra (signos e significados), movimento corporal e pensamento. Esses signos e 

significados do campo da cultura corporal, que se desenvolvem psicologicamente como 

conceitos, por meio das generalizações substantivas, relacionam-se com uma rede de 

outros conceitos historicamente instituídos como bens culturais, produtos do acúmulo 

das experiências sociais humanas. 

A mediação desses conceitos, realizada nas tarefas, vai requerer do estudante a 

mobilização de todas as funções psíquicas superiores em relação direta com a ação de 

estudo da prática do movimento corporal. Na quarta e quinta tarefas de estudo do 

experimento didático desta investigação, ao requerer a ação da prática do movimento 

corporal, se observou que os estudantes elaboraram novas e mais complexas 

generalizações substantivas, na interconexão entre o pensamento teórico e o movimento 

corporal. 
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 A quarta tarefa de estudo, denominada como “a generalização substantiva dos 

conceitos de luta e capoeira na atividade de estudo da Educação Física”, teve o objetivo 

geral, assim como as tarefas anteriores, de incentivar os estudantes a continuarem com a 

atitude ativa de investigação e formação do conceito capoeira. A referente tarefa 

objetivou também levar os estudantes a realizarem ações e operações mentais e motoras 

com maior nível de complexidade e especificidade, como a dedução, reflexão, análise, 

comparação, síntese e prática dos movimentos corporais dos elementos particulares e 

singulares que compõem uma roda de capoeira. 

Na realização dessa tarefa de estudo que necessitou da participação dos 

estudantes em uma oficina de capoeira, foi conjunta a participação das duas turmas 

durante duas sessões de aulas contínuas no espaço da quadra poliesportiva da escola. A 

oficina foi ministrada por um capoeira mestre35, e o tema trabalhado por ele foi “A 

capoeira como manifestação cultural”. 

De acordo com Davídov (1988, p. 180-181, tradução nossa), “[...] o ensino de 

caráter problemático, como a atividade estudo, está internamente ligado com o nível 

teórico de assimilação dos conhecimentos e com o pensamento teórico”. A tarefa de 

estudo apresentada aos estudantes foi que, após a realização da oficina, deveriam 

escrever um pequeno texto, em grupo, respondendo à seguinte questão-problema: Quais 

são os conhecimentos estruturais para a construção de uma roda de capoeira? 

Essa tarefa de estudo, em forma de problemática, que deveria ser solucionada a 

partir dos conhecimentos e experiências advindos da oficina, propiciou aos estudantes 

motivos para continuarem a apreensão e análise das relações essenciais do conceito na 

relação entre a universalidade (luta) e as particularidades. Isso leva às abstrações e 

generalizações substantivas em direção à formação do pensamento teórico. 

Ao se planejar a tarefa de estudo a partir da oficina36, na apreensão da dinâmica 

das ações e operações mentais envolvidas na resolução da questão-problema pelos 

estudantes, entende-se que esta tarefa poderia indicar mais indícios do movimento da 

assimilação e formação do conceito capoeira, evidenciando-se as mudanças na 

                                                             
35 Conforme Falcão (2004), capoeira mestre é uma pessoa especial de muita experiência com a capoeira 
que, ao ser consagrado pelo povo e por outros mestres, passa a ser uma referência dentro do campo da 
capoeiragem, constituindo o direito de comandar uma roda de capoeira. 
36 A oficina foi planejada pelo mestre de capoeira, e o pesquisador somente escolheu o tema “a capoeira 
como manifestação cultural” para atribuir relação com as tarefas anteriores e obter maior abrangência. O 
intuito era criar possibilidades para que houvesse maior complexidade e maiores detalhes possíveis de 
conhecimentos sobre a capoeira. Entretanto, para planejar a tarefa de estudo, o pesquisador pediu um 
relato antecipado das principais questões e uma possível organização geral da oficina ao mestre de 
capoeira. 
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aprendizagem. 

Na oficina, os estudantes tiveram a oportunidade de assimilar conhecimentos 

mais aprofundados e detalhados do que os conhecimentos que o pesquisador poderia 

lhes proporcionar. Desta forma, ressalta-se a importância da oficina nessa tarefa de 

estudo, colaborando com a dinâmica de desenvolvimento dos estudantes, no acesso a 

determinados conhecimentos mais complexos sobre a capoeira. Ainda pode-se salientar 

que a tarefa, articulada com as anteriores, teve como objetivo levar os estudantes a 

reproduzirem o processo histórico de produção e desenvolvimento da capoeira. 

De acordo com Davídov (1988, p. 229, tradução nossa), “[...] nem todo ensino 

tem uma significação autenticamente desenvolvente, fora da formação orientada dos 

escolares na atividade de estudo, não pode haver um ensino que verdadeiramente 

impulsione o desenvolvimento”. O desenvolvimento é o processo mesmo de formação 

do conceito pelos estudantes e não surge separadamente e independente das ações e 

operações mentais promovidas pela tarefa de estudo. No caso específico dessa tarefa, o 

desenvolvimento é impulsionado para além da necessidade e expectativa dos estudantes 

de participarem da oficina com o capoeira mestre. 

 
É comum no ensino de conceitos um salto da definição conceitual 
para sua forma operacional, ou seja, no seu uso como instrumento na 
resolução de tarefas escolares. Entretanto, sem serem formados 
primeiramente como ações, permanecem vinculados a situações 
particulares apresentadas nas tarefas propostas e atendem apenas às 
demandas imediatas da educação escolar. E mais: por não serem 
internalizados como operações conscientes, não são facilmente 
trazidos à consciência no futuro (SFORNI, 2004, p. 181). 

 

Davídov (1988, p. 194, tradução nossa) afirma que “[...] o método em questão 

permite aos alunos assimilar os conhecimentos teóricos segundo o princípio de ascensão 

do pensamento do abstrato ao concreto (ou segundo o movimento do pensamento do 

geral ao particular e vice-versa)”. Destarte, ao se considerar a assimilação e formação 

do conceito de capoeira como resultado das ações e operações mentais e motoras 

produzidas na resolução da tarefa de estudo, em direção à formação do pensamento 

teórico, a oficina tornou-se um campo fértil de novos conhecimentos. Este campo é 

composto de instrumentos simbólicos expressos pelos signos e significados sobre a 

capoeira. 

 

[...] na aprendizagem na escola de massa, frequentemente o 
pensamento empírico dos alunos se torna dominante; portanto, casos 
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de generalização imediata são observados com maior frequência entre 
os escolares capazes que sabem “receber” do professor ou até mesmo 
formular de forma autônoma a tarefa de estudo e resolvê-la por meio 
da análise. Ao mesmo tempo, deve-se notar que, ao organizar o 
processo de aprendizagem na forma de uma atividade de estudo 
integral e plena, cujo componente mais importante é a tarefa de 
estudo, a maioria dos alunos desenvolverá meios analíticos para 
resolvê-las com base no caráter teórico da generalização (DAVYDOV, 
2019, p. 222).  

 

Antes de iniciar a oficina, houve uma breve reunião com o capoeira mestre para 

expor rapidamente a pesquisa e solicitar alguns encaminhamentos possíveis que ele 

poderia realizar para contribuir com a resolução da tarefa de estudo: 1) enfatizar o 

aprofundamento dos conhecimentos sobre capoeira; 2) provocar diálogos com os 

estudantes; 3) ressaltar questões problematizadoras para nortear a discussão, e 4) 

possibilitar a formação de uma roda de capoeira entre os estudantes. O capoeira mestre 

definiu que a oficina seria executada em três partes, dependendo dos questionamentos e 

interesses dos estudantes: I) o contexto histórico da capoeira; II) os significados das 

cantigas e instrumentos, e III) os preceitos dos movimentos corporais dentro da 

gestualidade da capoeira. 

Para o início da oficina, os estudantes ficaram sentados no formato de um 

semicírculo, apresentou-se a proposta da tarefa de estudo e, em seguida, o capoeira 

mestre fez uma fala de abertura, realizando uma pequena apresentação sobre a temática 

geral: a capoeira como manifestação cultural, realçando-se a importância dos estudantes 

terem acesso aos conhecimentos de uma manifestação tão importante como a capoeira. 

 

Imagem 28 - Início da realização da oficina com as Turmas A e B (quarta tarefa). 

 

Fonte: imagem do vídeo 8 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 
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Imagem 29 - Início da realização da oficina com as Turmas A e B (quarta tarefa). 

 

Fonte: imagem do vídeo 8 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Essa tarefa de estudo foi composta por três procedimentos didáticos que 

possibilitaram a identificação e análise de quatro episódios de ensino. Nesses 

procedimentos, as ações mentais realizadas pelos estudantes, organizadas em 

conformidade com os pressupostos da teoria do ensino desenvolvimental, realizadas 

durante os episódios de ensino, estabeleceram uma dinâmica geral: “Transformação dos 

dados da tarefa com o fim de pôr a descoberto a relação universal do objeto estudado; 

modelação da relação diferenciada em forma objetal; transformação do modelo da 

relação a fim de estudar suas propriedades em forma pura” (DAVÍDOV, 1988, p. 181, 

tradução nossa). 

O primeiro procedimento didático foi a abertura da oportunidade do diálogo dos 

estudantes com o capoeira mestre, para que fizessem perguntas de seu interesse. O 

segundo procedimento didático foi a exposição dialogada realizada pelo capoeira 

mestre, ao abordar quatro dimensões da capoeira: historicidade, capoeira como 

movimento político, movimentos corporais sobre a gestualidade da capoeira e a 

estrutura organizacional, que são os elementos e mecanismos da roda de capoeira. O 

terceiro procedimento foi a vivência dos estudantes com os instrumentos de percussão 

utilizados na roda de capoeira e a prática dos movimentos corporais da gestualidade 

(golpes) da capoeira, com foco na ginga. 

O primeiro episódio de ensino a ser analisado refere-se à forma e ao conteúdo 

das perguntas realizadas pelos estudantes e ao acompanhamento das argumentações do 

capoeira mestre, desencadeados pelo seguinte questionamento: “[...] a princípio eu 

quero saber de vocês o que gostariam e querem de mim com esta oficina? Porque, 

dentro da capoeira, nós temos inúmeros conhecimentos” (CAPOEIRA MESTRE).  
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Percebe-se, neste episódio, que os estudantes se valeram da rede de conceitos já 

formada sobre a capoeira para a elaboração das perguntas para o mestre. Um momento 

interessante nesse primeiro episódio de ensino foi o envolvimento dos estudantes na 

elaboração e realização das perguntas. Muitos utilizaram como base as ideias sobre as 

tarefas anteriores, os textos37 disponibilizados para cada grupo no final da tarefa anterior 

e os argumentos já utilizados em outras tarefas e situações.  

Esse envolvimento ativo dos estudantes com a oficina revela o quanto é 

importante um processo de ensino vivo, como o que é proposto pela teoria do ensino 

desenvolvimental. Nesta perspectiva, um simples ato de argumentação, consulta ao 

colega, a um texto ou às anotações do caderno, e ouvir a fala do capoeira mestre 

revelam não uma simples operação mental, mas ações mentais conscientes de 

pensamento sobre e com o conceito. 

 
Não menos que a investigação teórica, a experiência pedagógica nos 
ensina que o ensino direto de conceitos sempre se mostra impossível e 
pedagogicamente estéril. O professor que envereda por esse caminho 
costuma não conseguir senão uma assimilação vazia de palavras, um 
verbalismo puro e simples que estimula e imita a existência dos 
respectivos conceitos dos estudantes mas, na prática, esconde o vazio. 
Em tais casos, o estudante não assimila o conceito, mas a palavra, 
capta mais de memória que de pensamento e sente-se impotente diante 
de qualquer tentativa de emprego consciente do conhecimento 
assimilado (VIGOTSKI, 2009, p. 247). 

 
Imagem 30 - Elaboração das perguntas no primeiro episódio de ensino da quarta tarefa. 

 

Fonte: imagem do vídeo 8 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

                                                             
37 Em apêndice, os textos disponibilizados para os estudantes no final da aula da terceira tarefa: 

“Aspectos do desenvolvimento da capoeira: plurietnia, resistência e transnacionalidade” (Anexo 5); “Do 

“boca-a-boca” à internet: a mobilidade da capoeira e a ressignificação da cultura” (Anexo 6); “A capoeira 

como sistema de significação cultural” (Anexo 7); “Iê... como fazer ... camará” (Anexo 8) e “Capoeira — 

um jeito mandingueiro de ser” (Anexo 9). 
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Imagem 31 - Elaboração das perguntas no primeiro episódio de ensino da quarta tarefa. 

 

Fonte: imagem do vídeo 8 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

A primeira questão realizada na oficina foi feita pelo estudante 7A: “Por que o 

berimbau é o principal instrumento que caracteriza a capoeira?” A explicação realizada 

pelo capoeira mestre destacou as relações entre os significados do instrumento para a 

capoeira, dentro do contexto histórico. 

Em seguida, o estudante 9B fez a seguinte pergunta: “Por que a capoeira se 

tornou tão popular, mesmo depois de acabar a escravidão?” A questão levantada por 

esse estudante revela a busca de uma das relações básicas e essenciais do conceito 

estudado, que se relaciona à historicidade da capoeira como uma prática social e 

manifestação cultural ligada à questão afrodescendente. Logo, pode-se dizer que o 

estudante está conseguindo fazer as relações com a universalidade do conceito capoeira. 

O capoeira mestre, para explicitar sobre essa questão, começou a ampliar a 

discussão, fazendo as relações entre capoeira e luta, conforme percebeu que os diálogos 

entre os estudantes estavam caminhando para um nível mais elevado. Ressaltou, durante 

a explicação, a contextualização histórica da capoeira e evidenciou as questões 

filosóficas, artísticas, político-ideológicas, econômicas e culturais. 

 

Embora uma parcela significativa da capoeira a trate como símbolo 
étnico (Capoeira é brasileira! Capoeira é africana! Capoeira é afro-
brasileira!), esse estudo nos leva a pensá-la como uma prática social 
com status de patrimônio cultural da humanidade e, por esse motivo, 
um direito social inalienável de qualquer ser humano que se sinta 
atraído pelo seu “axé”. Nesse sentido, ela não tem pátria, nos mesmos 
termos em que aludia Marx sobre os trabalhadores do mundo inteiro: 
“os operários não têm pátria” (FALCÃO, 2004, p. 337). 
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Desde as primeiras perguntas elaboradas e realizadas pelos estudantes, neste 

episódio de ensino, percebeu-se, no movimento da assimilação e formação do conceito, 

a construção contínua, pelos estudantes, de novos problemas. As perguntas38, 

explicitadas verbalmente para o coletivo ou compartilhadas nos diálogos particulares 

estabelecidos, mesmo em se tratando de elementos da capoeira, faziam relações com: a 

universalidade do conceito; a problemática da tarefa de estudo; a rede conceitual 

trabalhada nas tarefas de estudo anteriores onde foi realizada uma articulação lógica 

com a orientação do professor/pesquisador e os novos conceitos trazidos pelo capoeira 

mestre. 

 

Desse ponto de vista, poderíamos dizer que todo o conceito deve ser 
tomado em conjunto com todo o sistema de suas relações de 
generalidade, sistema esse que determina a medida de generalidade 
própria desse conceito, da mesma forma que uma célula deve ser 
tomada com todas as suas ramificações através das quais ela se 
entrelaça com o tecido comum (VIGOTSKI, 2009, p. 294).  

 

 

Imagem 32 - Realização de perguntas pelos estudantes durante a quarta tarefa de estudo. 

 

Fonte: imagem do vídeo 8 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

                                                             
38 Os conteúdos trabalhos nas tarefas de estudos anteriores apareceram nas perguntas realizadas pelos 
estudantes ao mestre de capoeira. Os estudantes conforme foram resolvendo a problematização 
norteadora da tarefa de estudo, em interrelação com a riqueza dos conhecimentos do objeto capoeira 
oferecida pela oficina, orientado pelas ações docentes de oferecer ajuda aos estudantes através de 
afirmações e problematizações, algumas perguntas realizadas extrapolaram os conteúdos apropriados nas 
tarefas anteriores. 



179 
 

Imagem 33 - Realização de perguntas pelos estudantes durante a quarta tarefa de estudo. 

 

Fonte: imagem do vídeo 9 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

O capoeira mestre, ao responder às perguntas dos estudantes e ao trazer novos 

conceitos que se relacionavam com a problemática da tarefa de estudo e com os 

conhecimentos assimilados nas tarefas anteriores, foi promovendo também o aumento 

da atenção voluntária dos estudantes. Vigotski (2010) ajuda a entender que o estudante, 

ao estar em processo ativo de assimilar e formar um conceito, põe em movimento sua 

rede conceitual. Nenhuma ação intelectual se estabelece sobre um determinado conceito 

de maneira isolada de outros conceitos; sempre existe uma relação dentro de um sistema 

de conceitos que influencia o processo de assimilação e formação do conceito estudado.   

Sforni (2004, p. 117) pontua que “[...] a finalidade do ensino é que o pensamento 

conceitual seja utilizado como uma operação dentro de uma ação mais complexa ou de 

uma tarefa particular”. A capacidade de operar com o conceito é evidenciada na 

realização do plano interior das ações e operações. Neste episódio, pode-se afirmar que 

esta capacidade se deu na relação entre a problemática da tarefa de estudo, as perguntas 

elaboradas e as respostas dadas pelo capoeira mestre, o que exigiu de todos os 

estudantes ações mentais dentro da rede conceitual. 

 

Ademais, sem nenhuma relação definida com outros conceitos, seria 
impossível até mesmo a coexistência de cada conceito e da 
generalização que pressupõe, não o empobrecimento, mas o 
enriquecimento da realidade representada no conceito em comparação 
com a percepção sensorial e indireta e com a contemplação da 
realidade. [...] Deste modo, a própria natureza de cada conceito 
particular já pressupõe a existência de um determinado sistema de 
conceitos, fora do qual ele não pode existir (VIGOTSKI, 2009, p. 
359).  
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Veja o questionamento do estudante 15A: “[...] quais foram as mudanças que 

ocorreram na capoeira desde a origem até os dias atuais”? Na resposta a esta pergunta, o 

capoeira mestre salientou as mudanças dos significados nos instrumentos e na 

vestimenta dos capoeiras até chegar aos conhecimentos que envolvem os movimentos 

corporais e o contexto político-ideológico da prática da capoeira. Em seguida, os 

estudantes 9B e 3A, respectivamente, questionaram: “Quais os aspectos filosóficos e 

políticos relacionados à capoeira? A capoeira é uma luta?”. 

Outra questão importante a ser destacada neste episódio de ensino diz respeito à 

pergunta do estudante 5B: “Quais os movimentos básicos da capoeira?” O capoeira 

mestre colocou uma música de capoeira para todos ouvirem e iniciou a demonstração e 

explicação verbal das questões anteriores, com ênfase em alguns golpes, focando na 

ginga. Neste momento, um novo tipo de percepção e apreensão do conceito começou a 

ser construído pelos estudantes. 

A assimilação dos movimentos corporais e gestos se funde com os 

conhecimentos prévios sobre a capoeira de uma forma bastante rica e visível, numa 

interconexão entre ações mentais e motoras, estabelecidas na relação dialética entre 

palavra, movimento e pensamento. 

 

A passagem para um novo tipo de percepção interior significa 
passagem para um tipo superior de atividade psíquica interior. Porque 
perceber as coisas de modo diferente significa ao mesmo tempo 
ganhar outras possibilidades de agir em relação a elas. Como em um 
tabuleiro de xadrez: vejo diferente, jogo diferente. Ao generalizar meu 
próprio processo de atividade, ganho a possibilidade de outra relação 
com ele (VIGOTSKI, 2009, p. 289). 

 

Imagem 34 - Estudantes durante a exposição dos movimentos corporais relacionados à 
gestualidade (golpes) da capoeira realizados pelo mestre de capoeira. 

 

Fonte: imagem do vídeo 9 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 
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Imagem 35 - Estudantes durante a exposição dos movimentos corporais relacionados à 
gestualidade (golpes) da capoeira realizados pelo mestre de capoeira. 

 

Fonte: imagem do vídeo 9 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Todas as perguntas feitas ao capoeira mestre tiveram a concentração, curiosidade 

e atenção de quase todos os estudantes, tanto durante as perguntas quanto na exposição 

das respostas, como se as explicitações e argumentações representassem a dúvida e o 

questionamento de todos. Foi muito interessante que, durante a realização das 

perguntas, nenhum estudante reproduziu diretamente a questão-problema39 que norteou 

a tarefa de estudo. 

Após uma sequência de perguntas das turmas, o estudante 2A questionou: “[...] 

nós vamos poder tocar os instrumentos e realizar alguns movimentos?” O capoeira 

mestre, para suprir a expectativa demonstrada já há algum tempo pelos estudantes, 

iniciou o segundo procedimento didático que tratava sobre a musicalidade da capoeira. 

Demonstrou, ainda, para os estudantes, as formas de manuseio do berimbau e os demais 

instrumentos de percussão como tabaco, pandeiro, reco-reco, triângulo e tambor. Ele 

apresentou e explicou os significados de várias músicas, ladainhas e os costumes e 

rituais que os capoeiras realizam antes de começar a roda de capoeira.  

Os estudantes aparentavam muito entusiasmo ao ouvir as músicas e ladainhas 

cantadas ao som dos instrumentos. Esse entusiasmo pode ser expresso pela quantidade 

de estudantes que começaram a filmar aquele momento, tentativas diversas de 

acompanhar as letras das músicas e os ritmos com a utilização do caderno como 

instrumento de percussão. No final da apresentação, todos os estudantes, de maneira 

vibrante, aplaudiram. Esse comportamento dos estudantes parece relacionar-se às novas 

                                                             
39Questão-problema da tarefa de estudo: Como é realizada uma roda de capoeira? 
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necessidades, aos objetivos e motivos que estavam em transformação para estar em 

atividade de estudo, estabelecido pela participação ativa na situação problematizadora 

apresentada pela tarefa de estudo. 

O segundo episódio de ensino a ser analisado é a descoberta, pelos estudantes, 

das propriedades da musicalidade da capoeira e sua relação com a prática dos 

movimentos corporais, como um dos princípios do problema colocado pela tarefa de 

estudo. Ações mentais40 de dedução, comparação, análise, reflexão e síntese foram 

colocadas em movimento durante o manuseio dos instrumentos de percussão pelos 

estudantes. Estas surgiram da ação de transformar a representação já construída sobre o 

conceito de capoeira para estudar suas propriedades de maneira específica. 

Os estudantes, nesse episódio de ensino, começaram a perceber a musicalidade e 

os movimentos corporais como propriedades específicas da capoeira e também como 

um novo problema a ser resolvido. Ao término da demonstração pelo capoeira mestre, 

os estudantes puderam manusear e tocar os instrumentos, além de iniciar a prática de 

alguns movimentos corporais, como a ginga. O entusiasmo e a participação ativa dos 

estudantes, ou seja, o envolvimento ativo apresentado neste episódio, demonstram como 

a musicalidade e a prática do movimento corporal são elementos bastante significativos 

na resolução da tarefa e na elaboração do conceito. 

Por meio dos diálogos estabelecidos, percebe-se que os estudantes buscaram 

deduzir e comparar as possíveis formas práticas produzidas com os instrumentos e pelos 

movimentos corporais, as demonstrações realizadas pelo capoeira mestre e os efeitos 

desse novo conhecimento diante da problemática. Em seguida, o capoeira mestre 

proporcionou um momento em que, ao som do berimbau e da letra cantada de uma 

música, todos deveriam acompanhar com palmas, alguns manuseando os instrumentos 

de percussão e outros vivenciando movimentos corporais. Os estudantes, sempre 

quando percebiam que talvez poderiam estar fora do ritmo e da gestualidade, 

interrompiam a prática e pediam ajuda aos colegas e ao capoeira mestre. 

Ao manusear os instrumentos, os estudantes começaram a estabelecer uma 

relação entre o conceito teórico de ritmo na capoeira e o conceito espontâneo adquirido 

em situação cotidiana e nas tarefas anteriores. Esse processo foi observado nos 

momentos construídos entre os estudantes para apreenderem os ritmos; muitos que não 

estavam com os instrumentos utilizavam o caderno, representando os instrumentos, 

                                                             
40Ressalta-se que todas as ações mentais, mesmo ao estabelecerem necessariamente relações entre si, têm 
suas particularidades de efetivação no processo de assimilação e formação do conceito. 
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principalmente o pandeiro, o tambor e o tabaco. Alguns, na interação com outros 

estudantes, tentaram tocar no ritmo de algumas músicas de capoeira trabalhadas no 

decorrer das tarefas, reproduzindo a demonstração do capoeira mestre. Outros 

começaram a gingar para tentar descobrir possíveis ritmos. 

O interessante é que vários estudantes começaram a elaborar, por meio da 

realização da tarefa de estudo, em consonância com a participação na oficina realizada 

pelas ações do capoeira mestre, formas de determinados ritmos da capoeira e a prática 

de alguns movimentos corporais. Elaborações que expõe a importância de realizar ações 

que se relacionassem com a musicalidade da capoeira, o seu ritmo e a gestualidade. O 

diálogo entre o estudante 4A, ao entregar o instrumento de percussão chamado de 

tabaco para o estudante 15B, explicita isso: 

 

Tem como você me ensinar como tocar? (ESTUDANTE 15B). 
Posso sim, não sei muito bem, pois estou ainda aprendendo. Você bate 
três vezes e depois mais três vezes (ESTUDANTE 4A). 
Mas tem que ser rápido ou devagar? Eu percebi que tem hora que é 
mais rápido, outro momento é mais devagar (ESTUDANTE 15B). 
Nossa, é mesmo! Eu não tinha pensado nisto. Acho que vai depender 
da música, pois cada uma tem um ritmo diferente (ESTUDANTE 
4A). 
Pode depender também do movimento. Mas acho que pode ser 
também ao contrário, o movimento depende do ritmo (ESTUDANTE 
15B). 

 

Os estudantes, ao começarem a manusear os instrumentos e a praticar os 

movimentos corporais, não tocavam e movimentavam de qualquer forma, mas 

buscavam, no ritmo da capoeira e nas representações já estabelecidas, como se orientar. 

Esse procedimento requereu o retorno ao que já haviam estudado sobre a musicalidade 

da capoeira e a gestualidade, contidas nas exposições realizadas pelo pesquisador, no 

conteúdo do vídeo, nas palavras-chave, palavras-geradoras, textos de apoio e nas 

questões problemas trabalhadas nas tarefas anteriores. Uma memória voluntária evocada 

como apoio para as ações que estavam executando naquele momento. Vigotski (1995, p. 

184, tradução nossa) diz que, ao se utilizar da memória voluntária, o estudante está 

organizando intencionalmente sua atividade: “[...] de fato, o decisivo papel da memória 

na investigação da intenção demonstra até que ponto nossas intenções estão unidas a um 

determinado aparato da memória que mais tarde deve colocá-las em prática”. 

Na proposta dessa tarefa de estudo, o importante para os estudantes diante as 

suas exposições e comportamentos, ao manusearem os instrumentos e praticarem alguns 
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movimentos corporais, não foi criar condições para que, ao término da oficina, tivessem 

o domínio pleno dos instrumentos, das músicas da capoeira e de supostas técnicas 

corporais. Para eles, conforme nossa proposição contida na tarefa de estudo, o melhor 

era que, por meio das ações e operações, realizassem relações com a questão-problema 

da tarefa. Nesse processo, se apreenderiam os elementos constitutivos daquelas práticas, 

utilizando-se do conceito de capoeira e estabelecendo um vínculo com a rede 

conceitual. 

Dentre as várias ações mentais, uma que também merece destaque foi a 

comparação entre o ritmo estabelecido com a prática imediata dos instrumentos e o 

estudo das músicas de capoeira utilizadas durante as tarefas de estudo. Nota-se que os 

estudantes, durante essa prática com os instrumentos, descobriram que o ritmo é um 

importante elemento da capoeira, o que foi fundamental para a resolução da 

problemática da tarefa de estudo. 

A compreensão do ritmo e da musicalidade da capoeira e sua relação com a 

prática dos movimentos corporais trouxeram novos signos, significados e sentidos que 

foram incorporados ao conceito. Ressalta-se que essa compreensão desenvolveu a 

percepção, a imaginação e a criatividade na busca pela resolução da questão-problema. 

O ritmo e os movimentos corporais, como elementos constitutivos da capoeira, 

tornaram-se objetos das ações e operações dos estudantes, constituindo-se um processo 

no qual os elementos empíricos ficaram subordinados pelo conteúdo teórico, 

colaborando para que os estudantes aprendessem a pensar a capoeira. 

 
Imagem 36 - Estudantes durante a prática com os instrumentos de percussão. 

 

Fonte: imagem do vídeo 9 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 
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Imagem 37 - Estudantes durante a prática com os instrumentos de percussão. 

 

Fonte: imagem do vídeo 10 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

O terceiro episódio de ensino a ser analisado trata do momento em que os 

estudantes realizaram a prática de movimentos corporais sobre a gestualidade (golpes) 

da capoeira, salientando-se a ginga. O capoeira mestre, após a prática com os 

instrumentos, convidou todos os estudantes a formarem um grande círculo. Em seguida, 

ele iniciou novamente a demonstração da ginga e de outros golpes de ataque e defesa, 

como a bênção41, o martelo42, negativas43 e meia lua de frente44. Em seguida, pediu para 

que os estudantes, de maneira aleatória, praticassem alguns golpes da capoeira, 

organizados em duplas ou em pequenos grupos, sendo que quase todos começaram pela 

prática da ginga.  

Vários diálogos foram estabelecidos entre os próprios estudantes e o capoeira 

mestre durante a prática dos movimentos corporais. Foi um momento em que se notou a 

clara manifestação de ações de análise, reflexão, comparação, avaliação e controle, 

numa perceptível tensão entre palavra, movimento e pensamento. 

                                                             
41 Conforme Alves (2011) bênção é um dos mais tradicionais golpes da capoeira expresso pela realização 
de um chute na forma de ataque que empurra o oponente. Não se golpeia, apenas o empurra com um 
membro inferior estendida direcionando a sola do pé para frente.  
42 Conforme Alves (2011) martelo é um golpe da capoeira que expressa pelo movimento corporal de um 
pontapé frontal. É necessário um bom alongamento de pernas e equilíbrio. Tal como na benção é 
necessária a elevação de joelho, mas a movimentação da perna é feita num ângulo diferente. O martelo é 
muito regional, muito competitivo, forte e rápido. 
43 Conforme Alves (2011) negativa é um golpe da capoeira expresso por uma posição corporal para se 
esquivar ou atacar e a origem de muitos outros movimentos. É praticamente uma forma de se esquivar 
dos chutes, mas é realizada como um movimento estético de transição. Flexione-se sobre uma perna e 
dobre a outra para trás. É importante que mantenha o glúteo sobre o calcanhar. Apoie no chão a mesma 
mão da perna que está flexionada para se equilibrar e, com o braço oposto, proteja o rosto. 
44 Conforme Alves (2011) a meia lua de frente é um golpe da capoeira realizado a partir da ginga levanta-
se a perna aliviada - mais traseira - e roda-se numa trajetória correspondente a semicírculo. É necessário 
que, no movimento, não se perca a orientação. Para melhor equilíbrio, empurram-se os braços em sentido 
contrário. 
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[...] no escolar, o desenvolvimento do pensamento e da linguagem 
entram em conflito. A linguagem acaba por formar o pensamento, o 
encarrilha em novos trilhos, transforma o pensamento imediato natural 
em cultural, em pensamento verbal, e por isso o faz mais abstrato 
(VIGOTSKI, 1995, p. 227, tradução nossa).   

 

Os estudantes, aos poucos, foram superando a timidez e o medo do erro, ao 

realizarem os movimentos corporais, e logo se viram inseridos em pequenas rodas de 

capoeira. A prática do movimento corporal expresso pelos gestos (golpes) da capoeira, 

somada à problemática da tarefa, tornou-se um desafio prático e teórico para os 

estudantes. O importante, naquela situação, estava na construção da síntese, ou seja, na 

produção da unidade entre as ações e operações mentais e motoras, durante a realização 

dos movimentos corporais, inseridos no processo vivo da assimilação e formação do 

conceito teórico de capoeira. 

 

O conceito teórico é a unidade entre o processo de ensino e 
aprendizagem e, posteriormente, quando internalizado, torna-se 
unidade entre o pensamento e as ações corporais dos sujeitos frente à 
realização de determinada atividade da cultura corporal. O conceito 
teórico, portanto, tem o potencial de requalificar o psiquismo e o uso 
consciente e voluntário das ações corporais (SANTOS, 2019, p.110). 

 

Ao se iniciar a prática dos movimentos corporais, captaram-se vários 

comentários entre os estudantes: 

 

[...] será que vou dar conta de fazer? (ESTUDANTE 19A);  
[...] nossa, este golpe eu vou tentar fazer (ESTUDANTE 17B);  
[...] acho que não vou dar conta, mas vou tentar (ESTUDANTE 20A);  
[...] nunca vi estes movimentos (ESTUDANTE 18B);  
[...] nossa, engraçado estes movimentos! Será que darei conta de 
fazer? (ESTUDANTE 19B);  
[...] primeira vez que vi um berimbau tocando de perto e alguém 
realizando alguns golpes de capoeira (ESTUDANTE 21A).  

 

Vários estudantes começaram a se organizar em pequenos grupos para a prática 

do movimento corporal da ginga e de outros golpes, analisaram os movimentos uns dos 

outros, ajudaram-se, desafiaram os colegas e propuseram problemas específicos a serem 

superados. Percebeu-se que novas reflexões, a análise, o planejamento e as sínteses 

foram sendo compostos pelos estudantes a partir da prática dos movimentos corporais. 

O interessante é que, durante a prática dos movimentos, os estudantes 
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expressavam a preocupação de não somente reproduzi-los de maneira mecânica, mas 

pensar o conteúdo da prática do movimento corporal dentro da dinâmica da roda de 

capoeira e da musicalidade, ou seja, na tarefa de estudo. Esse conteúdo, integrado 

dentro de um sistema de conceitos, pode ser considerado como o domínio consciente 

das próprias ações/movimentos. 

 

A dimensão psicológica do movimento humano é, essencialmente, 
incorporada quando entendemos os sujeitos em atividade, quando suas 
inclinações estão voltadas para responder a suas necessidades, a 
buscar meios para satisfazê-las e especializar, pela investigação, a 
qualidade dos instrumentos em busca de melhor interação com o meio 
(SANTOS, 2019, p. 127). 

 

Um dos grupos de estudantes buscou estabelecer a relação entre o ritmo 

produzido pelos instrumentos de percussão e a prática dos movimentos corporais. Outro 

momento particular foi a proposta construída por um grupo, em que os estudantes 

propuseram, a si próprios, a partir da prática da ginga, realizar dois golpes diferentes de 

ataque e defesa para a investigação de novos movimentos corporais a serem apreendidos 

dentro do jogo de capoeira, como se pode perceber com o diálogo abaixo: 

 

Vamos fazer diferente um pouco, começamos com ginga e depois 
vamos tentar fazer alguns outros golpes. Qualquer coisa, a gente pede 
a ajuda do mestre ou do professor (ESTUDANTE 2A). 
Podemos fazer um golpe de ataque e defesa (ESTUDANTE 6A). 
Mas eu não dou conta de fazer nem a ginga (ESTUDANTE 21A). 
Vamos começar tentando fazer a ginga juntas, tipo numa roda de 
capoeira (ESTUDANTE 22A). 
Fiquem tranquilos, com a técnica nós também não damos conta, mas 
vamos aprendendo juntos com base no que já vimos (ESTUDANTE 
2A). 

 

Imagem 38 - Estudantes iniciando a ação de construção de tarefas particulares. 
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Fonte: imagem do vídeo 10 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Percebeu-se o início da construção pelos estudantes de tarefas particulares por 

meio da prática de movimentos corporais específicos da capoeira expresso pelos gestos 

motores da ginga e golpes, ou seja, utilizando-se do conceito capoeira pela via da 

prática do movimento corporal, de maneira consciente e autônoma, num processo de 

conversão da atividade social em atividade individual. Além disso, identifica-se a 

apreensão dos movimentos corporais, não somente como mera aquisição do gesto 

motor, mas num caminho de novas descobertas dos signos e significados envolvidos 

nesta prática.  

A prática do movimento corporal, como uma atividade humana, foi se 

transformando em uma ação consciente de estudo. Esta aprofundou a capacidade de 

reflexão, análise, planejamento, apreensão e síntese da universalidade e particularidades 

do conceito capoeira e de um novo modelo representativo construído com a colaboração 

das tarefas anteriores. Observa-se que os estudantes evoluíam a gestualidade da ginga e 

a execução gestual de alguns golpes, conforme avançavam na resolução dos problemas 

nucleares da tarefa, sendo um deles o domínio da ação da prática do movimento 

corporal. 

A cada dificuldade na prática do movimento corporal, buscavam-se alternativas 

para a construção de novos elementos mentais e motores em direção à consciência da 

ação. Logo, desenvolviam-se a criatividade e a imaginação como funções psicológicas 

de grande importância na assimilação e formação do conceito de capoeira.  

 

Para o estudante, agora, não se trata mais de uma execução irrefletida, 
mecânica, do movimento, mas sim uma ação corporal que, no plano 
subjetivo, favorece a tomada de consciência ou a conscientização da 
ação corporal. Ao operacionalizar essa ação corporal, seja com o 
treinamento, com a repetição numa brincadeira, o estudante não age 
porque deve obedecer ao professor, mas com engajamento consciente 
e voluntário para aprender o sentido de tais exercícios a fim de 
alcançar o objeto que satisfaça a atividade (SANTOS, 2019, p. 129). 

 

No final da oficina, ao serem questionados pelo capoeira mestre sobre a questão-

problema que norteava a tarefa de estudo e o que se observou nos textos produzidos, a 

maioria dos estudantes reconheceu uma relação entre a historicidade e o movimento 

corporal como as principais e essenciais propriedades particulares da capoeira. Trata-se 

de um episódio de ensino que demonstrou a centralidade e a importância do domínio 
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consciente da ação sobre o movimento corporal para a assimilação e formação do 

conceito sobre capoeira, na tensão entre conceito, movimento e pensamento. 

Nesse sentido, ao partir do princípio de que a unidade da consciência com a vida 

é a atividade, afirma-se a prática do movimento corporal como unidade dialética entre 

corpo e consciência, inerente à relação entre o biológico, o social e o cultural. É uma 

atividade humana que, em nosso entendimento, na tensão entre palavra, movimento e 

pensamento, evidenciou-se também como uma importante ação de estudo que 

contribuiu na formação do pensamento teórico dos conceitos de luta e capoeira.  

 
Assim, o pensamento teórico se realiza em duas formas fundamentais: 
1) sobre a base da análise dos dados factíveis e sua generalização se 
separa a abstração substancial, que fixa a essência do objeto concreto 
estudado e que se expressa no conceito de sua “célula”; 2) logo, pela 
via da revelação das contradições desta “célula” e da determinação do 
procedimento para sua solução prática, segue a ascensão desde a 
essência abstrata e da relação universal não desmembrada para a 
unidade dos aspectos diversos do todo em desenvolvimento, ao 
concreto (DAVÍDOV, 1988, p. 150, tradução nossa).  

 

Imagem 39 - Estudantes da Turma A e B durante a roda de capoeira (quarta tarefa). 

 

Fonte: imagem do vídeo 11 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 
 

Imagem 40 - Estudantes da Turma A e B durante a roda de capoeira (quarta tarefa). 
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Fonte: imagem do vídeo 11 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Imagem 41 - Estudantes da Turma A e B durante a roda de capoeira (quarta tarefa). 

 

Fonte: imagem do vídeo 11 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 
 

Imagem 42 - Estudantes da Turma A e B durante a roda de capoeira (quarta tarefa). 

 

Fonte: imagem do vídeo 11 (câmera 1) capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

O quarto episódio de ensino salienta novamente as mudanças dos motivos, 

objetivos e interesses dos estudantes para o estudo dos conceitos de luta e capoeira. Ou 

seja, a transformação dos motivos não conscientes para motivos conscientes, como um 

importante indício de desenvolvimento psicológico, muito observado nessa tarefa. Em 

vários momentos, percebe-se a expressão de satisfação, alegria e prazer de estarem 

naquela vivência com o mestre capoeira. A transformação dos motivos durante a oficina 

também se relaciona com a tarefa, cuja problemática impulsionou os estudantes a se 

envolverem intensamente na oficina e a realizarem determinadas ações. 

 

O próprio pensamento não nasce de outro pensamento, mas do campo 
da nossa consciência que o motiva, que abrange os nossos pendores e 
necessidades, os nossos interesses e motivações, os nossos afetos e 
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emoções. Por trás do pensamento, existe uma tendência afetiva e 
volitiva. Só ela pode dar a resposta ao último porquê na análise do 
pensamento. [...] A compreensão efetiva e plena do pensamento alheio 
só se torna possível quando descobrimos a sua eficaz causa profunda 
afetivo-volitiva (VIGOTSKI, 2009, p. 479). 

 

Desse modo, a tarefa de estudo que necessitou da oficina de capoeira 

possibilitou a elaboração pelos estudantes de novas e mais complexas generalizações 

substantivas, com destaque para o desenvolvimento da ação de estudo da prática do 

movimento corporal, constituindo-se uma nova forma de assimilação dos conceitos de 

luta e capoeira. Isso possibilitou a ampliação do sistema conceitual, permitindo aos 

estudantes a elaboração de novos nexos internos, bem como procedimentos particulares 

e generalizados de pensar e movimentar em direção à formação da relação entre o 

pensamento teórico e o movimento corporal. 

 

3.2 RELAÇÃO ENTRE O SISTEMA DE CONCEITOS E OS MOVIMENTOS 

CORPORAIS 

 

O experimento didático realizado nessa tese, ao partir do princípio de que a 

unidade da consciência com a vida é a atividade, afirma a prática do movimento 

corporal como unidade dialética entre corpo e consciência, inerente à relação entre o 

biológico, o social, o psicológico e o cultural. As tarefas de estudo da Educação Física, 

ao partir desta relação e da unidade entre pensamento teórico e movimento corporal, 

tem uma importante função para o desenvolvimento do adolescente no ensino médio. 

Neste sentido, a quinta tarefa de estudo proposta aos estudantes das duas 

turmas45, denominada de “relação entre o sistema de conceitos e os movimentos 

corporais”, foi a realização de um videodocumentário a partir do tema “A roda de 

capoeira como manifestação cultural”, entendido como um problema de aprendizagem a 

ser resolvido pelos grupos. Para realizar o videodocumentário, estes necessariamente 

teriam que estabelecer normas de ação, refletir e analisar sobre o tema a ser tratado, 

voltar aos conceitos de luta e capoeira já trabalhados e relacioná-los com o tema do 

documentário, dentre outras ações e operações de investigação e transformação do objeto 

em estudo. 

 

                                                             
45Na quinta tarefa de estudo, as turmas ficaram separadas em aulas distintas. 
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As tarefas, nesse sentido, estão subordinadas à empreitada de garantir 

o processo de aprendizagem dos conceitos teóricos. Ela só fará sentido 

na atividade pedagógica se assumir tal função. Inicialmente, a tarefa 

precisa propiciar aos estudantes que entrem em atividade de 

aprendizagem, por meio da criação de um problema de aprendizagem. 

Esse problema tem que produzir as condições histórico-sociais 

semelhantes às que levaram à gênese e desenvolvimento do conceito 

teórico (SANTOS, 2019, p. 201). 

 

Foram destinadas quatro aulas para a realização dessa quinta e última tarefa de 

estudo, no espaço da quadra poliesportiva. Cada grupo deveria realizar um pequeno 

documentário em vídeo, com duração de três a cinco minutos, que abordasse a temática 

sugerida pelo pesquisador. Neste entendimento, esta tarefa abrangeu todas as ações de 

estudo apontadas por Davídov (1988) e também permitiu verificar se havia indícios de 

os estudantes terem formado o pensamento teórico com o conceito de capoeira. 

Ressalta-se que, no ensino desenvolvimental, operar mentalmente com o conceito e 

formar o pensamento teórico é realizar o movimento do pensamento do abstrato para o 

concreto pensado. 

 

 A tarefa de estudo que o professor propõe para os alunos exige deles: 

1) a análise do material fático com o fim de descobrir nele certa 

relação geral que apresenta uma vinculação do sujeito a lei com as 

diferentes manifestações deste material, ou seja, a construção de 

abstração e generalização substanciais; 2) a dedução, sobre a base da 

abstração e generalização, das relações particulares do material dado e 

sua união (síntese) em certo objeto integral, ou seja, a construção de 

sua célula e do objeto mental concreto; 3) o domínio, neste processo 

analítico sintético, do procedimento geral de construção do objeto 

estudado (DAVÍDOV, 1988, p. 179, tradução nossa).  

 

Imagem 43 - Estudantes da Turma B durante a gravação do vídeo. 
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Fonte: imagem do vídeo 31 (câmera 2), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Imagem 44 - Estudantes da Turma A durante a gravação do vídeo. 

 

Fonte: imagem do vídeo 28 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

A análise dessa quinta tarefa de estudo centrou-se nas situações em que os 

estudantes planejaram o vídeo, nos momentos de investigação e debate que antecederam 

a realização da filmagem, nas ações e operações realizadas durante as filmagens e no 

conteúdo dos vídeos propriamente dito, com destaque na prática do movimento 

corporal. Neste sentido, o trabalho mental dos estudantes de planejamento, análise, 

reflexão e síntese dos conceitos em coincidência com a ação da prática do movimento 

corporal foi acompanhado. Ou seja, analisou-se se os estudantes operavam com o 

conceito de capoeira numa tarefa que lhes exigia ações mentais e de movimentos 

corporais em direção à sua ampliação. 

Além disso, essa tarefa propiciou condições para que os estudantes realizassem 

ações e operações mentais e motoras ainda mais complexas e aprofundadas, em 

comparação com as tarefas anteriores, colocando em interação o plano material, a 

linguagem verbal (oral e escrita) e o movimento corporal. 

 Essa quinta tarefa de estudo foi estruturada em três procedimentos didáticos, 

dos quais destacamos cinco episódios de ensino nesta análise. Levar os estudantes à 

ação conscientizada da prática dos movimentos corporais da capoeira e provocar nos 

estudantes a necessidade de estabelecerem a relação entre os conhecimentos adquiridos 

ao longo do experimento com o próprio movimento corporal, foram uns dos principais 

objetivos da tarefa. 

O primeiro procedimento didático diz respeito ao modo de organização dos 

grupos durante o início do planejamento para a resolução da tarefa de estudo, que 
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envolveu discussões, diálogos e debates entre os estudantes e com o pesquisador. O 

segundo procedimento didático foram as orientações para a elaboração, pelos 

estudantes, da forma e do conteúdo do documentário de cada grupo. O terceiro 

procedimento foi o acompanhamento das filmagens e a apresentação dos vídeos 

realizados pelos estudantes. 

 

Imagem 45 - Estudantes da Turma B no início da realização da quinta tarefa de estudo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 13 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Imagem 46 - Estudantes da Turma B no início da realização da quinta tarefa de estudo. 

 

Fonte: imagem do vídeo 21 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

O pesquisador, ao organizar os grupos46 no espaço da quadra poliesportiva, 

explicou a proposta geral da tarefa de estudo para toda a turma e, após 15 minutos de 

iniciada a realização da tarefa de estudo, fez a primeira intervenção didática de maneira 

particular em todos os grupos. Nesta intervenção, o pesquisador questionou sobre quais 

                                                             
46Os grupos tinham entre quatro e sete integrantes, sendo a Turma A com sete grupos, e a Turma B com 
seis grupos, organizados conforme a escolha dos próprios estudantes. A maioria dos grupos seguiu a 
mesma composição das tarefas anteriores. Ressaltamos que as turmas realizaram a referente tarefa de 
estudo de maneira separada em aulas distintas. 
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as dúvidas e dificuldades iniciais encontradas pelos estudantes para a realização do 

vídeo. Este momento ajudou a perceber quais os modos de ação foram mobilizados 

pelos estudantes para a resolução da tarefa, levando ao primeiro episódio de ensino. 

 Nesse momento, a maioria dos estudantes dos grupos das duas turmas já se 

encontrava em atividade de estudo num nível inicial de entendimento da proposta, como 

se pode ver nas perguntas e questionamentos abaixo: 

 

O que é um documentário? Tem como fazer uma apresentação sem ser 
de forma somente oral? (ESTUDANTE 5A). 
Podemos apresentar um vídeo da internet? O que realmente é pra 
gente fazer nesta tarefa? (ESTUDANTE 9B). 
Como podemos representar uma roda de capoeira como manifestação 
cultural? O senhor poderia explicar como demonstrar os 
conhecimentos de maneira oral e os movimentos? (ESTUDANTE 
21B). 
Vamos ter que realizar alguns movimentos corporais? Como 
demonstrar os conhecimentos dos movimentos sem falar sobre eles? 
(ESTUDANTE 3A). 
Podemos utilizar todos os conhecimentos que aprendemos até agora 
sobre capoeira ou temos que pegar um exemplo da internet? Podemos 
tentar fazer a relação da capoeira com outras lutas? (ESTUDANTE 
14B). 
Nosso grupo pode pesquisar na internet mais conhecimentos sobre a 
capoeira e retirar ideias dos textos de apoio? O vídeo que vamos 
construir no final tem que ter fala e movimento, ou seja, teoria e 
prática? (ESTUDANTE 11A). 
 

Embora os estudantes, no início, tivessem solicitado muito a ajuda e orientação 

do pesquisador47, percebeu-se um expressivo aumento de diálogos, debates e discussões 

nos pequenos grupos sobre como iriam proceder para resolver a tarefa. Duas questões 

interessantes merecem destaque na análise desse primeiro episódio: notaram-se as 

tentativas, na maioria dos grupos, de se criar algo original, que não fosse mera repetição 

oral do que haviam aprendido sobre a história da capoeira nas outras tarefas e/ou 

reproduzir de maneira mecânica os golpes da capoeira; todos os grupos decidiram que 

iriam incluir os movimentos da capoeira nos vídeos, ou seja, que não apenas 

expressariam verbalmente o que era a capoeira como manifestação cultural.  

 Nesse momento surgiram alguns questionamentos, como:  

 

[...] nossa professor acho que não vamos dar conta de fazer isso! 
(ESTUDANTE 2B). 

                                                             
47O pesquisador, como sujeito mais experiente, orientou por meio de ações docentes as ações a serem 
realizadas pelos estudantes realizando exposições, problematizações e afirmações, conforme a proposta 
da tarefa de estudo. 
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[...] este trem vai ser difícil demais! (ESTUDANTE 11B). 
[...] não sabemos como vamos fazer! (ESTUDANTE 9B). 
[...] vamos ter que pensar muito para resolver isso (ESTUDANTE 
4A). 
[...] para fazer a apresentação todo mundo vai ter que ajudar hein 
(ESTUDANTE 13A). 
[...] ter que fazer um documentário com este tema não será tarefa fácil 
(ESTUDANTE 3A). 

 

Swgundo Davídov (1999), o processo de assimilação dos conhecimentos 

acontece quando os estudantes entram em atividade de estudo por meio da busca de 

solução para uma tarefa de estudo que os coloque em um processo investigativo e 

transformador daquilo que já conhecem. Este envolve ações e operações mentais, 

identificando novos elementos e facetas do conceito em estudo.  

O planejamento da realização do vídeo fez emergir, entre os grupos, várias 

ideias interessantes, todas com base nos conceitos já trabalhados durante as tarefas 

anteriores em direção à busca de novos conhecimentos. Para isto, houve a realização, 

pelos estudantes de pesquisas na internet e pelo celular, sobre questões que ainda não 

conheciam, retorno às anotações e aos textos das tarefas anteriores e discussões sobre a 

oficina realizada com o mestre de capoeira. Essas iniciativas foram consideradas parte 

do processo da ação de transformação dos dados da tarefa de estudo. 

A transformação dos dados da quinta tarefa pode ser observada a partir da fala 

do estudante 11B, ao relatar para o pesquisador que traria para o documentário as 

principais ideias do texto48 2: 

 

Do boca-a-boca à internet: a mobilidade da capoeira e a 
ressignificação da cultura: [...] o texto é meio difícil, mas entendemos 
as principais ideias. Tiramos várias ideias, vamos agora pesquisar de 
maneira mais específica estas ideias, por exemplo, eu vou pesquisar 
sobre a capoeira angola, ele capoeira tradicional, o restante sobre os 
golpes e depois vamos discutir o que pesquisamos (ESTUDANTE 
11B). 

 

                                                             
48Os textos aos quais nos referimos nesta tarefa são os que foram disponibilizados na tarefa de estudo 
anterior. Apêndices A, B, C, D e E. Sobre o trabalho dos estudantes com os referentes textos, foi proposto 
pela ação docente que eles explorassem o texto disponibilizado conforme a necessidade na resolução da 
quarta e quinta tarefa de estudo, onde alguns grupos realizaram a leitura em casa e outros durante as 
aulas. No texto é onde estão sistematizados conceitos, mas sabemos as dificuldades de interpretação de 
texto cada vez mais acentuada nos estudantes, então, o que tinha no texto e como o seu conteúdo chegou 
ao estudante é muito importante para poder acompanhar a aprendizagem deles. 
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Um momento interessante neste episódio em análise foi o estudo coletivo dos 

textos de apoio e a forma de retorno às tarefas anteriores, com destaque na iniciativa 

autônoma realizada pelo grupo 3A. Os estudantes desse grupo inicialmente acordaram 

entre si que todos realizassem a leitura silenciosa do texto. Em seguida, cada estudante, 

em voz alta, realizou a leitura de um parágrafo e argumentou sobre os elementos que 

identificaram ser mais interessantes. No final, o grupo construiu uma síntese coletiva 

que foi utilizada na construção do documentário. 

Ao se observar que alguns grupos não tinham iniciado nenhum modo de 

organização coletiva para a realização da tarefa, foram feitas novas intervenções em 

forma de questionamentos sobre as dúvidas e dificuldades com o intuito de auxiliá-los a 

elaborar um modo de ação para realizar o vídeo. Após essa intervenção, todos os grupos 

se organizaram, principalmente por meio de pesquisas na internet, estudo dos textos e 

retorno às anotações e discussões das tarefas anteriores. 

Pode-se observar, então, que, no planejamento dos modos de ação para a 

realização do vídeo, os estudantes também realizavam a ação de controle, revisando 

ações e conceitos das tarefas de estudo anteriores. 

 

O controle consiste em determinar a correspondência de outras ações 

de estudo às condições e exigências da tarefa de estudo. Permite ao 

aluno, ao modificar a composição operacional das ações, colocar ao 

descoberto sua relação com umas e outras peculiaridades dos dados da 

tarefa a resolver e do resultado obtido. Graças a isso, o controle 

assegura a requerida plenitude na composição operacional das ações e 

da forma correta de sua execução (DAVÍDOV, 1988, p. 184, tradução 

nossa).  

 

Desse modo, são estas as iniciativas observadas neste primeiro episódio de 

ensino: a cooperação entre os estudantes, numa dinâmica coletiva de busca de solução 

da tarefa, do compartilhamento de conhecimentos e informações já aprendidos e do 

incentivo à participação de todos; o planejamento das ações e a elaboração de 

finalidades para a realização da tarefa; a busca investigativa; a elaboração de novas 

sínteses conceituais e de novos modos de ação com base nas tarefas anteriores. 

 

Todas as formas da consciência social constituem o produto superior 

do “pensamento organizado”, correlacionado com o conceito de teoria 

(interpretado em sentido amplo). O pensamento organizado está 

chamado a prover as pessoas dos meios universais (e, com isso, 

objetivos), historicamente formados, de compreensão da essência das 
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mais diversas esferas da realidade. [...] O pensamento organizado tem 

a nosso juízo, a lógica do pensamento teórico, lógica que se observa 

em todas as formas de consciência social (DAVÍDOV, 1988, p. 155, 

tradução nossa). 

 

O segundo episódio de ensino são as manifestações dos estudantes captadas a 

partir das orientações e ajuda do pesquisador durante a realização da tarefa. Estes 

encaminhamentos ocorreram por meio de diálogo e explicitações, quando necessário, 

com cada grupo, durante a construção do documentário. Em muitos grupos, a presença 

do pesquisador foi importante para valorizar argumentos e ideias que eram elaboradas 

por estudantes que pouco participavam das aulas de Educação Física antes da realização 

do experimento didático, como visto a partir da fala de um estudante, ao ouvir a 

exposição de um colega. 

 

Eu não sei muito bem, mas como vimos nas tarefas anteriores a 
melhor opção para começarmos o documentário é falando sobre a 
história da capoeira e sua relação com os golpes que representa a luta 
(ESTUDANTE 25A). 
Nossa nunca tinha ouvido sua voz em nada e agora você falando, 
podemos sim começar por aí a construir o documentário 
(ESTUDANTE 26A) 

 

As principais questões levantadas pelos estudantes foram a respeito da forma de 

construção do vídeo e sobre a gestualidade motora que envolvia a ginga e os golpes da 

capoeira. Durante o acompanhamento e orientação em cada grupo, notou-se a intensa 

participação e a demonstração de alegria e prazer de praticamente todos os estudantes. 

Também se viu que muitos expressavam domínio conceitual de diversos aspectos 

práticos da capoeira e entendimento das relações entre a capoeira e a cultura brasileira.  

 Na medida em que os grupos iam encontrando seu modo de resolução da tarefa, 

diminuíam-se as solicitações de ajuda e orientação do pesquisador que, neste 

entendimento, colaboraram para com os estudantes na transformação dos problemas 

contidos nos dados da tarefa. 

 

Na adolescência o estudante já é capaz de desvincular-se das 

percepções e representações provenientes das características externas 

dos objetos e fenômenos, e operar com suas qualidades e relações 

internas. É chamada generalização teórica, que se constitui no nível de 

pensamento adequado ao pensamento teórico, já que, nesse nível, ele 

não se atém apenas ao confronto e à comparação, mas vai ao uso 
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dessas ações em um sistema investigativo, de análise múltipla 

(SFORNI, 2004, p. 57). 

 

Imagem 47- Pesquisador com os estudantes de um grupo da turma B durante a realização da 
quinta tarefa de estudo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 15 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Imagem 48 - Pesquisador com estudantes de um grupo da Turma A durante a realização da 
quinta tarefa de estudo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 14 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

O terceiro episódio de ensino apresenta como elemento de análise as 

transformações dos motivos dos estudantes ao estarem em atividade nesta tarefa de 

estudo. “As necessidades e motivos de estudo orientam as crianças a obter 

conhecimentos como resultado da própria atividade transformadora” (DAVÍDOV; 

SLOBÓDCHIKOV, p. 128, tradução nossa). A transformação dos motivos pode ser 

identificada quando os estudantes entenderam a proposta e os objetivos da tarefa, 

evidenciada pelo entusiasmo, pela satisfação e alegria, pelas discussões acaloradas e 

pela participação de todos, o que se entende como expressões do desejo de aprender. 

Os objetivos da tarefa foram se transformando nos motivos da atividade de 

estudo, ou seja, os motivos não conscientes se transformaram em motivos conscientes. 
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Essa transformação estimulou a realização das ações e operações de pesquisa, o retorno 

aos textos das tarefas anteriores, as discussões, a realização dos movimentos corporais, 

da ginga, dos golpes, todos necessários à consecução da tarefa. 

Nessa tarefa de estudo, portanto, como nas anteriores, evidenciaram-se os 

motivos conscientes, paulatinamente, de conduzir a maioria dos estudantes à 

mobilização dos interesses cognoscitivos. Desta forma, deram-se novos sentidos ao 

objeto de estudo e mobilizou-se a vontade de aprender, tornando os conceitos de luta e 

capoeira mais significativos e mais relacionados com a prática social dos estudantes. 

O quarto episódio de ensino diz respeito ao conteúdo dos vídeos, o documentário 

sobre a capoeira como manifestação cultural, criado pelos alunos. Todos os grupos, 

alguns com mais ajuda do pesquisador, outros com menos, conseguiram gravar seu 

pequeno documentário em um vídeo com duração entre três e cinco minutos.  

 

Imagem 49 - Estudantes da Turma A durante a gravação do vídeo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 19 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Imagem 50 - Estudantes da Turma A durante a gravação do vídeo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 20 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 
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Imagem 51 - Estudantes da Turma B durante a gravação do vídeo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 24 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Imagem 52 - Estudantes da Turma B durante a gravação do vídeo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 27 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Durante as gravações dos vídeos, os estudantes objetivaram o planejamento, o 

que mobilizou novamente a prática do movimento corporal e as ações mentais de 

análise, reflexão, abstração, generalização e, principalmente, de controle e avaliação. As 

últimas ações citadas foram identificadas nos momentos em que havia pausas nas 

gravações, para que as ações e operações que estavam realizando pudessem ser 

corrigidas e retomadas. Nas pausas, os estudantes corrigiam conceitos e movimentos, 

como no trecho abaixo. 

 
Vários estrangeiros foram trazidos para trabalhar, principalmente, 
vindos da África trazidos para trabalhar nas lavouras. Nossa, espera 
professor, por favor, não ficou bom minha apresentação, não ficou 
bom, quero iniciar novamente, posso começar novamente professor? 
(ESTUDANTE 22A). 
Realmente não ficou bom, você esqueceu vários elementos 
importantes que são a base para praticarmos os movimentos depois da 
sua fala (ESTUDANTE 23A). 
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Se você não analisar e praticar direito os movimentos corporais e dizer 
os conhecimentos envolvidos, quem for assistir o vídeo ficará sem 
entender (ESTUDANTE 21A). 
Nossa professor podemos discutir um pouquinho sobre os movimentos 
e depois voltarmos a apresentar?49 (ESTUDANTE 22A). 

 
O cumprimento das ações de controle e avaliação supõe que a atenção 

dos escolares está dirigida ao conteúdo das ações próprias, ao exame 

de seus fundamentos, desde o ponto de vista da correspondência com 

o resultado exigido pela tarefa. Semelhante exame, pelos alunos, dos 

fundamentos de suas próprias ações, chamado reflexão, conforme a 

condição essencial para que estas ações se estruturem e mudem 

corretamente. A atividade de estudo e alguns de seus componentes 

(em particular o controle e a avaliação) se realizam graças a uma 

qualidade tão fundamental da consciência humana como é a reflexão 

(DAVÍDOV, 1988, p. 184, tradução nossa). 

 

Um desses momentos também pode ser analisado pela participação do estudante 

17A na gravação do vídeo de seu grupo. O estudante iniciou a apresentação a partir de 

um pequeno texto construído pelo grupo, inseguro e sempre recorrendo ao papel com o 

texto escrito. O próprio estudante pediu que a gravação fosse interrompida, e uma nova 

discussão entre os componentes do grupo sobre os conceitos e a prática do movimento 

corporal da capoeira como manifestação cultural se iniciou. Chegaram à conclusão de 

que não precisariam naquele momento de consultar o texto escrito, mas que dividiriam 

em temáticas, entre os componentes, de forma que não apenas um estudante ficasse 

responsável por falar todas as ideias elencadas pelo grupo ou cada estudante falar uma 

parte isolada, sem relação com a totalidade do conceito. 

O estudante retomou a gravação e expressou a nova síntese à qual havia 

chegado: 

 

Quando pensamos a origem e desenvolvimento da capoeira no Brasil 
percebemos como foi lindo e emocionante. A luta de um povo que 
sofria com a desigualdade. Isto nunca deveria ser escondido, mas 
demonstrado e ensinado para toda a sociedade. Um povo que na luta 
contra a escravatura e mais contra a desigualdade, foi construindo os 
conhecimentos da capoeira em forma de movimentos que representam 
toda uma história. Quando os primeiros conhecimentos da capoeira 
chega no Brasil o preconceito e discriminação estava presente em 
nome do poder e foi até proibida, mas isto nunca deveria acontecer, 
porque capoeira é cultura e cultura não deveria ser privado, deveria ser 
respeitada e valorizada. Não deveria ter pessoas dizendo, nossa aquilo 

                                                             
49Diante as perguntas realizadas pelos estudantes para o pesquisador, todas foram desenvolvidas na forma 
de ações docentes intervindo, corrigindo, orientando e sugerindo. Ações expressas em afirmações, 
pequenas exposições e a realização de novas problematizações, conforme a proposta da tarefa de estudo.  
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ali (capoeira) não presta. Todos deveriam respeitar a cultura da 
capoeira, pois aquilo demonstra a história de luta. Se for parar para 
pensar aquilo ali foi lindo, pensar como foi criado e como conhecemos 
ela hoje. Os negros defenderam seus direitos e demonstraram suas 
forças de luta pelos movimentos, assim não deve ser acabo, mas 
mostrado para todo mundo (ESTUDANTE, 17A). 

 

Outro momento importante desse episódio foi o movimento realizado pelo grupo 

3A. Os estudantes deste grupo, durante a gravação do vídeo, pediram ao pesquisador 

para interromper a gravação por se sentirem insatisfeitos com a forma como estava se 

encaminhando a apresentação do documentário. Discutiram entre si e chegaram à 

conclusão de que o vídeo ficaria melhor se não fosse apenas um integrante do grupo a 

realizar os movimentos corporais da ginga e dos golpes de ataque e defesa, mas que 

todos fizessem os movimentos numa roda de capoeira. 

Momentos relatados, como esses dois, aconteceram em praticamente todos os 

grupos: a interrupção da gravação; correção de falas; reelaboração da forma e conteúdo; 

elaboração de movimentos; formas de organização e continuidade da gravação, sempre 

em uma dinâmica de busca e distanciamento da ajuda do pesquisador para tirar dúvidas 

sobre um ou outro conceito e para ajudar na realização dos movimentos. 

Nenhum grupo estruturou seu documentário a partir da reprodução de um vídeo 

ou ao realizar a leitura de um texto, e isso foi bem interessante. A maioria dos grupos 

criou apresentações que envolveram a apresentação oral de conceitos e a apresentação 

de movimentos corporais da ginga e dos golpes de ataque e defesa da capoeira. 

O grupo 6B, por exemplo, fez uma bela apresentação que envolveu destaque aos 

movimentos corporais. Muitos estudantes da turma que assistiram a apresentação 

elogiaram o grupo, e, mesmo com as dificuldades apresentadas no início da construção 

do documentário e perante o limite do número de aulas que foram oportunizadas para 

atividade com o conceito capoeira, parecia que todos sabiam lutar capoeira já há algum 

tempo50. No vídeo desse grupo, os estudantes intercalaram, de forma bem interessante, a 

apresentação oral com a demonstração da gestualidade da ginga e de alguns golpes. 

Destacaram também a musicalidade, utilizando-se de alguns instrumentos de percussão. 

Outro vídeo a ser comentado foi o do grupo 1B, que revelou, de maneira mais 

evidente, a possibilidade do desenvolvimento da imaginação e da criatividade nas 

tarefas de estudo. Os estudantes desse grupo criaram personagens e construíram um 

cenário imaginário de uma emissora de televisão, na qual realizaram uma reportagem 

                                                             
50Cabe ressaltar que não foram todos os grupos que chegaram neste nível de desenvolvimento. 
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com a participação de internautas e da comunidade. A reportagem tinha como temática 

as relações entre a capoeira e o dia da consciência negra no Brasil. Um dos estudantes 

fez o personagem de um capoeira mestre que estava sendo entrevistado e, ao fundo, os 

demais integrantes do grupo realizavam uma roda de capoeira. 

 

Desse modo, a fantasia se constrói sempre a partir dos materiais 

captados do mundo real. De fato, a imaginação pode criar novos graus 

de combinações, misturando, em primeiro lugar, os elementos da 

realidade, combinando, depois as imagens da fantasia, e assim 

sucessivamente. Mas mesmo os últimos elementos, a partir dos quais 

são criadas as imagens mais distantes da realidade, mesmo esses 

elementos últimos constituem sempre elementos da realidade 

(VIGOTSKI, 2004, p. 11). 

 

O vídeo do grupo 2B também ganhou destaque51. Os próprios estudantes 

elaboraram uma música de capoeira utilizando-se dos instrumentos de percussão.  

Quando se perguntou aos estudantes desse grupo por que decidiram criar uma música 

para trabalhar o tema do vídeo, eles justificaram que a musicalidade da capoeira, o ritmo 

e o movimento representavam melhor a importância da capoeira para a cultura. Abaixo, 

segue a letra da música construída pelo referente grupo. 

 

No polivalente as alunas não têm voz, não tem voz. 

Ninguém escuta agente, ninguém escuta a gente. 

A gente somente obedece, a gente somente obedece. 

Não tem direito algum, não tem direito algum. 

As mulheres precisam ter voz. 

 

Que escola é esta minha gente, que escola é esta minha gente (refrão). 

Que escola é esta minha gente, que escola é esta minha gente (refrão). 

 

Na escola somos tratadas como minoria, mesmo sendo maioria. 

Muita das vezes ninguém nos dá importância, muita das vezes ninguém nos dá importância. 

Na escola nem funcionários temos e os professores ficam sem salário. 

E contra o Caiado vamos lutar, e contra o Caiado vamos lutar52. 

                                                             
51O vídeo nos demonstra um indício de que os estudantes estabeleceram uma conexão geral entre capoeira 
e expressão cultural de formas de opressão do ser humano. Os estudantes tentaram generalizar essa 
relação na construção dessa música. A capoeira contém uma unidade entre movimento corporal, ritmo 
musical afro, denuncia de opressão, busca de liberdade. Isso envolve, ao mesmo tempo, prática corporal, 
música, cultura e posição política. Um vídeo que nos traz indícios que essa relação é que as levou a 
elaborar a música, expressando a opressão sentida na escola e nas suas relações sociais para além da 
escola. 
52No ano de realização do experimento didático, os estudantes presenciaram uma dificuldade dos 
trabalhadores da educação da rede estadual. O salário destes estava atrasado. Pela falta de recursos 
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Que escola é esta minha gente, que escola é esta minha gente (refrão). 

Que escola é esta minha gente, que escola é esta minha gente (refrão). 

 

A escola prega contra a corrupção e discriminação, 

mas tem gente que importa só com nota e da voz só pra alguns e não para todos. 

Só queremos ter um pouco de voz, só queremos ter um pouco de voz. 

Será o que podemos fazer, será o que podemos fazer. 

Lutar, lutar e lutar. 

 

Que escola é esta minha gente, que escola é esta minha gente (refrão). 

Que escola é esta minha gente, que escola é esta minha gente (refrão). 

 

Além desse grupo, outros fizeram relações e generalizações da capoeira com os 

direitos humanos, relacionando-a ao movimento negro, à luta das mulheres, à vida 

cotidiana dentro da escola, ao combate à violência e à necessidade de lutar por direitos e 

políticas sociais. Entende-se que isso expressa a rede conceitual e a relação que é 

possível estabelecer entre um conceito aprendido na escola e a via social mais ampla. 

De acordo com Vigotski (2010), um conceito somente existe dentro de uma 

estrutura de outros conceitos, em vínculos complexos, de dependências e relações entre 

os objetos representados nos conceitos. Estes vínculos, dependências e relações também 

são expressos pelas palavras e por seus significados. Como exemplo, a construção da 

música do Grupo 2B, em que cada estudante expressou uma palavra em voz alta, no 

final da gravação do vídeo, como forma de encerramento da apresentação do 

documentário: “respeito”, “liberdade”, “igualdade”, “voz”, “dedicação”, “luta”, 

“direito”, “justiça”, “fraternidade” e “educação”. 

 

Mas se a generalização enriquece a percepção imediata da realidade, é 

evidente que isto não pode ocorrer por outra via psicológica a não ser 

pela via do estabelecimento de vínculos complexos, de dependências e 

relações entre os objetos representados no conceito e a realidade 

restante (VIGOTSKI, 2009, p. 359). 

 

                                                                                                                                                                                   
humanos para o funcionamento da escola, ou seja, ausência de docentes e trabalhadores da educação do 
setor administrativo, esses estudantes ficaram prejudicados. 
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Imagem 53 - Grupo 2A durante a realização da quinta tarefa de estudo. 

 

Fonte: imagem do vídeo 22 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Um ponto ainda a ser ressaltado nesse vídeo foram os nexos estabelecidos pelos 

estudantes com a prática social mais ampla, operando com os conceitos de luta e 

capoeira. Isto pode ser demonstrado ao trazerem para a resolução a relação entre o 

contexto histórico da capoeira e o próprio cotidiano diante de questões da prática social 

como a desigualdade, injustiça e os preconceitos. Pode-se afirmar que estes estudantes 

ampliaram o desenvolvimento dos modos de pensar, pois, de acordo com Vigotski 

(2009, p.168), “[...] a formação de conceitos é um meio específico e original de 

pensamento e o fator imediato que determina o desenvolvimento desse novo modo de 

pensar”.  

Os estudantes, ao realizarem ações e operações mentais voltadas para a 

resolução da tarefa de estudo, ou seja, ao estarem operando com o conceito, estão dando 

saltos qualitativos na aprendizagem e estruturando em si novos modos de pensamento. 

De acordo com Davídov e Slobódchikov (1991), “[...] qualquer forma de consciência e 

pensamento teóricos requerem do homem a orientação não só no que diz respeito ao seu 

conteúdo evidente, mas também à forma de estruturação dos conhecimentos”. 

A gravação dos vídeos, portanto, como parte constitutiva da resolução da tarefa 

de estudo, ajudou a promover, enquanto processo de formação e assimilação dos 

conceitos de luta e capoeira, um novo emprego significativo das palavras, ou seja, de 

generalização. Pode-se dizer que se trata da construção criativa e transformadora de 

ações e operações para que o conteúdo central da tarefa de estudo em forma de 

generalização fosse o foco da consciência dos estudantes. 

 

O novo emprego significativo da palavra, ou seja, o seu emprego 

como meio de formação de conceitos é a causa psicológica imediata 



207 
 

da transformação intelectual que se realiza na adolescência. [...] O 

processo de formação de conceitos pressupõe, como parte 

fundamental, o domínio do fluxo dos próprios processos psicológicos 

através do uso funcional da palavra ou do signo. É somente na 

adolescência que se desenvolve esse domínio dos próprios processos 

de comportamento com o emprego de meios auxiliares (VIGOTSKI, 

2009, p. 172). 

 

A realização dessa quinta tarefa de estudo também revelou que a ação da prática 

dos movimentos corporais tornou-se o eixo da resolução da tarefa de estudo, aqui 

tomado para análise como o quinto episódio de ensino. Essa ação prática, expressa pela 

necessidade de se realizar os movimentos da ginga e os golpes da capoeira para a 

realização da tarefa, foi, no início, um grande problema para os estudantes. Isso ocorreu 

principalmente em razão dos limites dos conhecimentos sobre os movimentos da 

capoeira, limites dos próprios gestos motores, inibição e vergonha quanto à própria 

capacidade motora e do próprio corpo. 

Nessa tarefa de estudo, em razão de sua finalidade, ficou ainda mais evidente 

que a prática dos movimentos corporais se manifesta inicialmente como uma ação de 

estudo ligada a todas as outras ações. Requer, ainda, determinadas operações 

correspondentes, sendo que a base são os gestos motores estabelecidos com autonomia e 

liberdade pelos estudantes. Para nós, a ação da prática dos movimentos corporais 

necessariamente se relaciona enquanto unidade da interconexão entre a palavra 

(complexo de signos e significados) e o pensamento como forma ideal. 

Um dos pontos importantes nesse episódio foi a quantidade e qualidade da ação 

da prática dos movimentos corporais e suas correspondentes operações, realizadas pelos 

estudantes com a ajuda do pesquisador. No decorrer da resolução da tarefa de estudo, 

esta ação, ao ser interiorizada e transformada em operações, propiciou aos estudantes 

importantes saltos qualitativos na formação e assimilação dos conceitos de luta e 

capoeira pela própria ação prática dos movimentos corporais.  

 Vários estudantes estavam diante da necessidade de se realizar os movimentos 

corporais da capoeira de maneira organizada e sistematizada pela primeira vez em suas 

vidas. Por meio de elaborações e combinações de movimentos, construíram formas de 

superarem suas dificuldades com o próprio corpo em movimento. Para Vigotski (2014, 

p. 7), “[...] a capacidade de elaboração e construção a partir de elementos, de fazer 

novas combinações com elementos conhecidos, constitui o fundamento do processo 

criativo”.  
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Imagem 54 - Estudantes da Turma B durante a resolução da tarefa de estudo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 23 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Imagem 55 - Estudantes da Turma A durante a resolução da tarefa de estudo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 17 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Os estudantes, quando começavam a controlar adequadamente as operações da 

prática de um movimento corporal (ginga e golpe), transformavam este em uma 

operação dentro de outra ação, que se caracteriza com maior nível de complexidade.  

Essas ações e operações de movimento corporal que envolvia os gestos motores foram 

recorrentes nessa tarefa de estudo. Quando os estudantes interiorizavam as operações da 

ginga (ação), a prática deste movimento corporal se transformava numa operação para 

se realizar um golpe (ação) de ataque ou defesa. 

É nessa relação entre ação e operação de gesto motor que o movimento corporal, 

interconectado à palavra e ao pensamento, se torna movimento corporal consciente. E é 

nesta relação que se pode constatar, de maneira evidente, o processo de 

desenvolvimento dos estudantes na atividade de estudo de um conteúdo da Educação 

Física. 



209 
 

Um momento importante nesse episódio foram as várias tentativas operacionais 

realizadas pelos estudantes de perceberem, investigarem e reestruturarem os próprios 

limites e possibilidades dos gestos motores. E, ainda, as tentativas construídas para se 

superar as dificuldades dos movimentos corporais no tempo e espaço do jogo de 

capoeira, que pode evidenciado pelo diálogo observado pelo grupo 4A. 

 

Acho que podemos começar demonstrando a luta da capoeira? 
(ESTUDANTE 22A). 
Como vamos demonstrar a luta capoeira? (ESTUDANTE 23A). 
Assim, fazendo uns socos e chutes. Rsrsrs (sorrisos). Brincadeira, 
fazendo os movimentos certos da capoeira (ESTUDANTE 24A)53. 
Não, temos que fazer os movimentos corporais da capoeira, a ginga e 
os golpes. Abaixa pra você ver que vou passar minha perna por cima 
da sua cabeça. Nossa não pensei que seria tão difícil. Este é um golpe 
da capoeira, agora temos que pesquisar o nome dele e qual momento 
que podemos utilizar na roda de capoeira (ESTUDANTE 22A). 
Também tem esse que estica a perna pra frente em direção a outra 
pessoa. Esse eu lembro da oficina, acho que se chama benção. Vamos 
fazer (ESTUDANTE 24A). 
Mas além dos golpes podemos também fazer a ginga. Faz a ginga 
junto comigo pra você (estudante 24A) ver (ESTUDANTE 22A). 
Podemos começar assim, mas vamos ter que praticar mais. Eu acho 
que não vou dar conta (ESTUDANTE 23A). 

 

Dentre algumas operações, têm-se: a repetição de maneira autônoma dos gestos 

motores; a atenção voluntária nas instruções e gestualidade dos outros estudantes do 

grupo; a preocupação na coordenação das operações; a busca da correlação com o 

contexto histórico, entendendo-o como produção humana e manifestação cultural; as 

relações do ritmo com a gestualidade; a execução de gestos motores na relação com 

outro estudante e apreensão da relação entre ataque e defesa.  

Além disso, ainda há: elaboração da disposição dos membros inferiores e 

superiores; identificação das capacidades físicas necessárias; formulação de sentidos 

para cada gestualidade; criação de alternativas de gestos perante as dificuldades e o 

estabelecimento de relações com os signos e significados dos movimentos corporais 

inerentes ao conceito de capoeira. A roda de capoeira também mobiliza a orientação da 

atenção dos estudantes para construírem uma ação da prática do movimento corporal, 

que deveria se voltar também à ação do outro, colocando-se a necessidade de novas 

abstrações e generalizações ainda mais complexas. 

                                                             
53Se não houvesse uma conexão com o aspecto cultural e histórico da capoeira nesse movimento corporal, 
seria apenas uma reprodução de ações corporais. 
 



210 
 

 

Podemos começar praticando alguns movimentos da capoeira para 
representar já no início a capoeira (ESTUDANTE 5B). 
Mas se praticarmos os movimentos antes de falar acho que ninguém 
vai entender o que estamos apresentando (ESTUDANTE 6B). 
Claro que vai! Quando praticarmos alguns movimentos da capoeira as 
pessoas já perceberam que é a capoeira. O movimento seria o 
conhecimento de abertura do nosso documentário (ESTUDANTE 5B). 
Então, não podemos fazer qualquer movimento! (ESTUDANTE 6B). 
Uma questão que envolve o movimento corporal que podemos desde o 
início explorar já é a forma que começa a roda de capoeira, os 
capoeiras não começa de qualquer jeito, tem significados por traz do 
movimento. Os dois começam abaixados e se cumprimentam para 
depois começar a lutar e jogar (ESTUDANTE 5B). 

 

Imagem 56 - Estudantes da Turma B durante a resolução da tarefa de estudo. 

 

Fonte: imagem do vídeo 26 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

Os grupos, de maneira geral, também viram a necessidade de realizarem os 

nexos dos movimentos corporais da capoeira com a musicalidade. Com base na tarefa 

de estudo, todos os grupos tiveram a iniciativa e a curiosidade de ter algum contato com 

os instrumentos, sendo que alguns fizeram uso dos instrumentos54 e dessa relação entre 

movimento, ritmo e melodia.   

 

Neste sentido, os conceitos não surgem mecanicamente como uma 

fotografia coletiva de objetos concretos; neste caso, o cérebro não atua 

à semelhança de uma máquina fotográfica que faz tomadas coletivas, 

e o pensamento não é uma simples combinação dessas tomadas; ao 

contrário, os processos de pensamento m concreto e eficaz, surgem 

                                                             
54Os estudantes exploraram os instrumentos, alguns usaram de modo adequado, outros não adequados 
conforme os ritmos inerentes ao objeto capoeira. Alguns tentaram reproduzir os sons de músicas de 
capoeira, produziram sons para acompanhar a ginga praticada por integrantes do grupo de estudantes, 
experimentaram produzir sons diferentes e outros apenas manusearam. 
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antes da formação dos conceitos e estes são produto de um processo 

longo e complexo de “desenvolvimento” (VIGOTSKI, 2009, p. 236). 

 

A prática dos movimentos corporais, portanto, foi a ação de estudo na qual os 

estudantes ficaram a maior parte do tempo em atividade e também foi de onde surgiu o 

maior número de dúvidas, dificuldades e questionamentos. Constantemente os 

estudantes eram observados em pesquisa na internet e analisavam-se os próprios 

movimentos corporais e os praticados por outros grupos. Quando percebiam uma maior 

complexidade perante as dificuldades encontradas, solicitavam a ajuda do pesquisador, 

que foi ficando cada vez menos necessária conforme os estudantes iam dominando a 

ação do movimento corporal com os gestos e golpes da capoeira.   

O domínio do modo de ação do movimento corporal ajudou os estudantes a 

estabelecerem a relação entre forma e conteúdo, teoria e prática, corpo e mente e a 

determinadas elaborações sobre o que, para que, por que e como utilizar os conceitos de 

luta e capoeira na resolução da tarefa de estudo. Neste momento, percebeu-se o 

estabelecimento da relação da ação da prática dos movimentos corporais com outras 

ações, inclusive com a transformação do modelo de estudo estabelecido nas tarefas de 

estudo anteriores e o início de construção de tarefas particulares.  

 Durante a prática do movimento corporal, os estudantes puderam estabelecer 

relações com a universalidade (luta) do conceito capoeira e abstrair algumas 

particularidades. Para Davydov (2019, p. 222), “[...] de fato, alguns alunos, 

confrontados com uma determinada tarefa particular, tendem antes de tudo submeter-se 

a uma análise tal que permita à dedução da conexão interna de seus, abstraindo dele as 

particularidades”. Esta dinâmica pode ser vista de maneira geral na situação ocorrida 

durante a organização do documentário realizado pelo grupo 1B, expresso na forma de 

diálogo: 

 

Para representar a roda de capoeira vamos gingar de dois em dois 
(ESTUDANTE 19B). 
Não sei muito bem como fazer, vamos gingar então (ESTUDANTE 
20B). 
Vocês vão ficar somente gingando? Tem que fazer alguns golpes. 
(ESTUDANTE 21B). 
Mas vamos fazer quais golpes? Hum... Já sei, como vimos nas outras 
aulas o chute é muito utilizado (ESTUDANTE 19B). 
Então você faz primeiro, por que eu não dou conta. Como assim 
chute? (ESTUDANTE 20B). 
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Podemos fazer em qualquer outra luta, o que é geral, um ataca e o 
outro defende. Na capoeira é do mesmo jeito, mas tem umas coisas 
que são diferentes e específico! (ESTUDANTE 21B)55. 

 

Imagem 57 - Momento de ação de estudo da prática de movimentos corporais do grupo 1B 
durante a quinta tarefa de estudo. 

 
Fonte: imagem do vídeo 23 (câmera 1), capturada pelo pesquisador. Acervo da pesquisa, 2019. 

 

A ação de estudo da prática do movimento corporal, em cuja base se encontra a 

análise da interconexão física e mental, teve como características gerais: descobrir a 

relação universal com a capoeira e o objetivo de estabelecer a interconexão entre ataque 

e defesa durante o jogo da capoeira; organizar os gestos motores da ginga como 

princípio para a gestualidade sobre a capoeira; encontrar as próprias potencialidades e 

dificuldades dos gestos motores da ginga e dos golpes e levantar um arcabouço de 

gestos motores para captar a universalidade da gestualidade da capoeira como modo 

generalizado.  

Além disso, salientam-se: a capacidade de detectar as propriedades particulares 

que compõem um golpe com o uso de signos; distinguir as características internas da 

gestualidade de si e do outro no jogo de capoeira; transformar as finalidades dos 

movimentos corporais dentro da roda de capoeira; perceber as diferenças de 

gestualidade, conforme o ritmo da musicalidade, e estabelecer nexos da ginga e dos 

golpes com a roda de capoeira, com o objetivo de buscar os vínculos internos entre o 

universal e particular. 

De certo modo, fazer os movimentos para apresentar no vídeo exigiu dos 

                                                             
55Conforme a fala do estudante 21B, “[...] o que é geral”, é aquilo que unifica todos os movimentos 
corporais com o nome de “luta” – o ataque e a defesa. Neste momento o pesquisador fez uma 
problematização – que habilidades devem ter um bom capoeira? Foi um modo de o pesquisador alcançar 
com os estudantes ao que é algo específico e essencial do objeto da luta: o controle da ação corporal do 
outro. 
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estudantes mais o “controle da própria ação corporal”, por exemplo, do que o “controle 

da ação corporal do outro”, já que eles não estavam efetivamente em uma luta, mas 

fazendo uma simulação de alguns gestos e golpes. A atividade traz o início da 

necessidade do que é objeto da luta e da capoeira: o controle ação corporal do outro.  

Assim, a atenção, a imaginação, o raciocínio, a memória, ou seja, as funções 

psíquicas superiores estão mais voltadas para a própria ação corporal do que para essa 

ação em relação à ação corporal do outro. Isso é analisado não como um problema que 

ocorreu na tarefa de estudo, pois trata-se de uma introdução a esse conteúdo. Caso 

houvesse a continuação da proposição de novas tarefas de estudo deveria colocar os 

estudantes em situação para que a atenção se voltasse ao objeto luta e sua relação com 

as particularidades da capoeira, considerando diferentes desempenhos, gêneros e gestos 

motores. Analisar movimentos corporais para livrar-se de determinados tipos de golpe, 

ou seja, para defender-se; ou analisar golpes mais adequados a depender do movimento 

corporal do outro e para atacar seria uma forma de fazer a atenção deslocar-se para o 

controle da ação corporal do outro. Melhor dizendo, encenar alguns golpes, parar onde 

há o conflito “o que fazer agora?”, fazer “recortes” de lutas, relacionar com os golpes da 

capoeira e analisar melhores saídas, previsões, para ataque ou defesa seriam uma forma 

de novas proposições de tarefas de estudo. 

A ação de estudo da prática dos movimentos corporais, portanto, ao ser inserida 

no processo de assimilação dos conceitos de luta e capoeira, permitiu abstrair e 

generalizar traços, funções e relações comuns e nexos internos dos conceitos de luta e 

capoeira como abstrações e generalizações substantivas. O experimento didático, em 

especial a quinta tarefa de estudo, desvela, em toda sua riqueza, a relação entre ação, 

pensamento teórico e operação consciente, mostrando que a ação da prática do 

movimento corporal está intimamente interligada ao desenvolvimento do psiquismo. 

Essa tarefa também ajudou a desvelar que todas as tarefas de estudo estiveram 

relacionadas entre si, tornando-se uma característica importante para a contribuição da 

formação e assimilação dos conceitos teóricos pelos estudantes, através do que 

denominamos de sistema de tarefas. 

 

A nova estrutura da generalização só pode surgir da generalização dos 

objetos que o pensamento tornou a fazer, da generalização dos objetos 

generalizados na estrutura anterior. Surge como generalização das 

generalizações, mas não simplesmente como um novo modo de 

generalização de objetos singulares. O trabalho anterior do 

pensamento, traduzido nas generalizações dominantes na fase 
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antecedente, não é anulado nem desaparece inutilmente, mas se 

incorpora ao novo trabalho do pensamento e passa a integrá-lo como 

premissa indispensável (VIGOTSKI, 2009, p. 370). 

 

 Entende-se que o sistema de tarefas de estudo se revela importante porque os 

estudantes sempre buscam modos de ação das tarefas anteriores como base para a 

realização da atual tarefa. Ou seja, uma nova forma de abstração e generalização não 

surge senão com base nas anteriores. 

De acordo com Davídov (1988, p. 151, tradução nossa), “[...] a abstração e a 

generalização substancial aparecem como dois aspectos de um processo único de 

ascensão do pensamento abstrato ao concreto”. Assim, a relação entre movimento, 

palavra e pensamento expressa a relação dinâmica e dialética dos planos biológico, 

cultural e psicológico, que se realizam e se transformam entre si e se revelam nas 

abstrações e na generalização substantivas. Destarte, tornam-se, dentro da proposta da 

tarefa de estudo, o princípio da ação de estudo da prática do movimento corporal. 

A análise do experimento didático apresentada neste capítulo e no anterior, bem 

como as considerações de ordem teórica e epistemológica feitas até aqui, permitem 

afirmar que o ensino da Educação Física no Ensino Médio, com base nos fundamentos 

da teoria histórico-cultural do desenvolvimento humano e nos aportes teórico-

metodológicos da teoria do ensino desenvolvimental, tem uma imensa contribuição a 

dar no processo geral de desenvolvimento da consciência dos adolescentes. Para nós, o 

papel fundamental da Educação Física no Ensino Médio é levar o estudante ao que 

denominamos nesta tese de “desenvolvimento do movimento corporal consciente”. 

 

3.3 A MEDIAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NO DESENVOLVIMENTO 

DO ADOLESCENTE 

 

A mediação dos conhecimentos culturais que integram a Educação Física como 

prática social, disciplina escolar e prática pedagógica é imprescindível para que haja o 

desenvolvimento do movimento corporal consciente. Ao se destacar a necessidade da 

mediação do conceito, ressaltam-se as contribuições e a relevância social e 

desenvolvimental do ensino da Educação Física no Ensino Médio. Neste entendimento, 

possibilita-se ao adolescente dar grandes saltos no processo de formação do psiquismo 

ao desenvolver, nas aulas de Educação Física, o movimento corporal consciente. 
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De acordo com Silva (2018, p.136), “[...] tudo aquilo que o ser humano faz, seja 

no âmbito físico, biológico ou psicológico, está sendo influenciado pelo a priori 

cultural”. O desenvolvimento do movimento corporal consciente não é descolado ou 

independente do desenvolvimento físico e biológico do adolescente, indissociável do 

desenvolvimento psicológico e cultural. 

Na adolescência, as principais mudanças e transformações físicas e biológicas 

são: o amadurecimento sexual pelas glândulas genitais; o crescimento do nível 

energético; o aumento do peso e da altura; a estruturação das capacidades físicas, 

envolvendo o sistema cardiovascular, pulmonar, muscular e ósseo, e o aparecimento de 

pelos e das glândulas mamárias. Há também um grande salto no desenvolvimento do 

sistema nervoso central, em estreita relação com as novas condições de vida, e o 

aumento da quantidade de fibras nervosas e do nível de diferenciação nos neurônios 

(ANJOS, 2017). Além disso, sobressai-se o desequilíbrio do sistema nervoso e do 

desenvolvimento de algumas partes do organismo, dentre estas, o crescimento das 

extremidades dos membros e a reorganização da coordenação motora. 

 

Portanto, o primeiro pressuposto a ser levado em consideração para 
analisar a estrutura do ser humano e, por consequência, evidenciar na 
prática pedagógica em educação física é a realidade física do aluno. 
Vemos que a realidade física é parte constituinte do objeto de 
conhecimento da educação escolar e, destarte, deve ser levada em 
consideração na prática pedagógica. Mas a estrutura do ser humano 
não se dá somente pelo a priori físico, mas pelo psicológico e, 
principalmente, cultural (SILVA, 2018, p. 134). 

 

Para avançar na análise da mediação da Educação Física escolar no 

desenvolvimento do movimento corporal consciente do adolescente, destaca-se 

novamente a relação orgânica, dinâmica e dialética entre a concepção histórico-cultural 

de desenvolvimento e a teoria do ensino desenvolvimental, aportes teóricos 

fundamentais de todo o percurso investigativo desta tese.  Entende-se que investigar o 

ensino da Educação Física no Ensino Médio, tendo como fundamento teórico, 

epistemológico e metodológico a relação entre essas duas teorias, é uma posição contra-

hegemônica em relação ao atual ensino de Educação Física na Educação Básica.   

Essa fundamentação ajudou a perceber e a criar formas de se avançar na defesa 

da Educação Física no Ensino Médio e na luta contra uma concepção subordinada à 

conjuntura de forças econômicas, políticas, sociais e culturais, que aliena as atividades 
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humanas e impede o desenvolvimento da consciência e da personalidade dos estudantes 

a níveis mais altos e complexos. 

 

Nessa sociedade, não é a humanidade que domina as forças sociais, 
pois essas forças estão a serviço do capital, ou seja, a serviço da classe 
dominante. Disso decorrem as muitas e profundas formas de alienação 
que marcam a vida na contemporaneidade. Os indivíduos não poderão 
desenvolver plenamente sua personalidade e conduzir livremente suas 
próprias atividades e vida para o desenvolvimento numa sociedade 
que é comandada por forças que subjugam e oprimem a maior parte 
das pessoas como se fossem forças sobre-humanas (DUARTE, 2006, 
p. 39). 

 

Quanto mais se aprofunda nessa investigação, nas análises das contradições 

materiais e históricas da realidade concreta, em que se institui a Educação Física 

escolar, na situação de vida dos estudantes, nas atividades-guia do adolescente e nos 

processos de desenvolvimento do movimento corporal consciente, se percebe o quanto 

essas duas teorias têm a contribuir para o trabalho pedagógico com a cultura corporal, 

ou seja, no ensino e na aprendizagem da Educação Física no Ensino Médio. 

 

Nessa perspectiva da reflexão da educação física, a expressão cultura 
corporal é um conhecimento universal, patrimônio da humanidade que 
igualmente precisa ser transmitido e assimilado pelos alunos na 
escola. A sua ausência impede que o homem e a realidade sejam 
entendidos dentro de uma visão de totalidade. Como compreender a 
realidade natural e social, complexa e contraditória, sem uma reflexão 
sobre a cultura corporal humana? (TAFFAREL et al., 2012, p. 43). 

 

Dessa forma, reafirma-se que a teoria histórico-cultural e a teoria do ensino 

desenvolvimental aproximam-se de uma interpretação mais correta das contradições da 

realidade educacional brasileira e que podem ajudar a reafirmar a importância e a 

necessidade da mediação da Educação Física na escola de Educação Básica, 

especificamente, no Ensino Médio. 

Conforme Vigotski (2009), a mediação não é entendida como câmbio, ponto ou 

meio de união entre duas coisas, mas como a intervinculação entre os elementos, 

mecanismos e propriedades do conteúdo, unidade entre ensino, aprendizagem e 

desenvolvimento. 

 

A aprendizagem e o desenvolvimento, ainda que diretamente ligados, 
nunca se produzem de modo simétrico e paralelo. Existe uma 
dependência recíproca, extremamente complexa e dinâmica, entre o 
processo de desenvolvimento e o da aprendizagem, dependência que 
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não pode ser explicada por uma única fórmula especulativa 
apriorística, mas pelo movimento histórico-cultural (VIGOTSKI, 
2009, p.17). 

 

 Ainda para o autor, no processo de aprendizagem e desenvolvimento desvelado 

no movimento histórico-cultural, as funções psíquicas se sobressaem e podem ser 

divididas em dois tipos: funções psíquicas elementares, produto das respostas imediatas 

aos estímulos e reflexos da vida cotidiana, que influenciam de maneira mediana a 

conduta humana, e as funções psíquicas superiores, que resultam das transformações 

das atividades desenvolvidas historicamente pelo adolescente e potencializadas pelas 

mediações (VIGOTSKI, 1995). 

No processo formativo das funções psíquicas superiores, pela atividade de 

estudo, a adolescência encontra, na mediação da Educação Física, uma influência 

decisiva nos saltos do desenvolvimento. A adolescência é um período da vida que, na 

contradição, possui as mais elevadas possibilidades de se chegar pela primeira vez a um 

alto nível de desenvolvimento em razão do processo de experiência cultural. 

 

[...] o papel do ensino se refere à atividade de mediação para 
promover o encontro formativo — afetivo, físico, cognitivo, ético, 
estético — entre o aluno e o objeto de conhecimento, ou seja, a 
relação ativa do aluno com a matéria, destacando-se o papel das 
condições concretas para a realização dessa atividade (LIBÂNEO, 
2012, p. 40). 

 

Para Davídov (1988, p. 22, tradução nossa), “[...] a apropriação pelas futuras 

gerações dos produtos da cultura propicia a base para que essas gerações herdem, 

historicamente, as reais habilidades e capacidades do pensamento de outro tipo”.  Nesta 

direção, essa tese sustenta que uma boa organização do ensino da Educação Física 

escolar pode proporcionar, por meio da organização da atividade e das tarefas de estudo, 

a reprodução dos conhecimentos e das formas de apreensão destes em cada adolescente. 

Há a possibilidade, ainda, de se impulsionar o desenvolvimento de capacidades que não 

poderiam se desenvolver de outra forma e de haver uma perspectiva de educação 

escolar comprometida com o processo de desenvolvimento no sentido da humanização.  

 A mediação da Educação Física no Ensino Médio significa, portanto, um 

processo unitário entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento, orientado pela 

atividade elaborada pelo professor na forma de tarefas de estudo, nas quais os 

estudantes entram no processo de elaboração da unidade dialética entre o conceito, o 

movimento corporal e o pensamento. Segundo Davydov (2019), o nível e a qualidade da 
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mediação dependem do tipo de atividade imposta ao estudante. No transcorrer dessa 

atividade, o que é mais importante não é a aprendizagem de maneira isolada, mas as 

ações e operações de internalização, pelo estudante, do processo de elaboração das 

respostas sobre um determinado conteúdo56. Este é expresso por um problema nuclear 

contido na tarefa de estudo, no sentido de levar esse estudante a realizar ações e 

operações mentalmente ativas. 

A essência da mediação da Educação Física no Ensino Médio são as 

contradições presentes nos conteúdos da cultura corporal. Identificar essas contradições 

é o primeiro passo da atividade de ensino do professor ou da professora na organização 

da atividade de estudo por meio da proposição de tarefas.  

Sforni (2004, p. 55) menciona que “[...] o bom encaminhamento metodológico 

pelo professor é decisivo para que o aluno supere a dificuldade de efetuar o trânsito da 

percepção à representação, e desta ao conceito”. Para a apreensão das contradições nos 

conteúdos da Educação Física na forma conceitual, torna-se necessário ao professor 

superar a lógica formal como método de conhecimento que orienta o ensino. Assim, o 

ensino desenvolvimental aparece como teoria do ensino, que possibilita ao docente 

superar a lógica formal pela lógica dialética. 

 

Podemos dizer que cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a 
natureza lhe dá quando nasce não lhe basta para viver em sociedade. 
É-lhe ainda preciso adquirir o que foi alcançado no decurso do 
desenvolvimento histórico da sociedade humana. O indivíduo é 
colocado diante de uma imensidade de riquezas acumuladas ao longo 
dos séculos por inumeráveis gerações de homens, os únicos seres, no 
nosso planeta, que são criadores. As gerações humanas morrem e 
sucedem-se, mas aquilo que criaram passa às gerações seguintes que 
multiplicam e aperfeiçoam pelo trabalho e pela luta as riquezas que 
lhe foram transmitidas e passam o testemunho do desenvolvimento da 
humanidade (LEONTIEV, 2004, p. 285). 

 

 No ensino desenvolvimental de Educação Física, a tarefa elaborada pelo 

professor deve refletir a categoria da cultura corporal e seus conteúdos, identificando os 

principais conceitos (a rede conceitual) a serem assimilados ativamente pelos 

estudantes. Esses conceitos sintetizam em si tanto a forma quanto o conteúdo do 

conhecimento, e é por meio destes que se pode alcançar um novo patamar de 

                                                             
56Cabe ressaltar que o professor tem um papel central nisso, é nas ações docentes que ele analisa o 
conteúdo para conseguir ir além do aspecto formal do conteúdo que temos no currículo, quem idealiza as 
ações e operações, conduz as ações do estudante ao que é nuclear. Para fazer isso precisa ter 
conhecimento, tanto do conteúdo, quanto do desenvolvimento dos estudantes e dos processos didáticos. 
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desenvolvimento do pensamento rumo ao pensamento teórico. Trata-se de um 

procedimento composto pela tensão, negação, contradição e mudança entre o 

desconhecido, presente no conteúdo a ser assimilado pelo adolescente, e a necessidade 

criada neste de se apropriar do novo conhecimento. 

 

Os problemas do ensino e da educação que impulsionam o 
desenvolvimento estão estreitamente ligados à fundamentação lógico-
psicológica da estruturação das disciplinas escolares. O conteúdo 
destas e os meios para desenvolvê-las no processo didático-educativo 
determinam essencialmente o tipo de consciência e de pensamento 
que se forma nos escolares durante a assimilação dos correspondentes 
conhecimentos, atitudes e hábitos. Por isso, as questões referidas à 
estruturação das matérias escolares têm uma importância ampla, a 
partir do ponto de vista das particularidades do desenvolvimento 
psíquico dos escolares (DAVÍDOV, 1988, p. 59, tradução nossa). 

 

A tarefa de estudo permite articular, no ensino da Educação Física, o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento proximal em relação aos 

conhecimentos da cultura corporal. Vigotski (2001), ao tratar sobre a relação entre 

pensamento e linguagem, ajuda a entender que o nível de desenvolvimento real revela 

as conexões conceituais já estabelecidas pelo estudante e também se instaura por meio 

de uma contradição interna. Esta manifesta a necessidade de mudança para um novo 

nível de desenvolvimento, que se traduz na necessidade de conhecer, na medida em que 

o estudante assimila novos conhecimentos.  

Existe uma relação entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 

desenvolvimento próximo, que é sumamente importante para o ensino da Educação 

Física. A passagem de um nível ao outro vai sempre demandar o aumento da qualidade 

e da quantidade das medições conceituais. Entende-se que essa qualidade, no ensino da 

Educação Física, perpassa pela ação pedagógica mediadora do professor que, na 

organização da atividade de estudo, não poderá se limitar àquilo que o estudante já 

conhece ou trazer conhecimentos totalmente estranhos e alheios ao seu processo real e 

concreto de vida. 

 

O ensino que se volta aos objetivos desenvolvimentistas não é aquele 
que reproduz na escola a cotidianidade, marcada pela 
heterogeneidade, pelo espontaneísmo, por ações assistemáticas; 
também não é aquele que esvazia a educação escolar dos conteúdos 
clássicos, dos conteúdos científicos em nome de conteúdos de senso 
comum, de conceitos espontâneos e de pseudoconceitos, operando nos 
limites do pensamento empírico. Igualmente, não é aquele que atribui 
as possibilidades da aprendizagem as particularidades individuais dos 
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alunos, presentes em seu desenvolvimento real, mantendo-os reféns do 
que são em detrimento daquilo que podem vir a ser (MARTINS, 2013, 
p. 307). 

 

Fundamenta-se, assim, nas análises do experimento didático, de que na 

mediação da Educação Física é possível que a aprendizagem impulsione o 

desenvolvimento a partir da realização de tarefas de estudo que levam os estudantes a se 

apropriarem do conhecimento. O caráter diretivo do ensino da Educação Física para o 

desenvolvimento deve estar relacionado ao desenvolvimento das bases do pensamento, 

por meio de conceitos, pela atividade de estudo e por suas respectivas tarefas, e não pela 

exposição e demonstração dos conteúdos da cultura corporal pelo professor ou pela 

professora57. 

A mediação da Educação Física no Ensino Médio, portanto, é aqui evidenciada 

como necessária para o desenvolvimento. Para tanto, não é suficiente que o adolescente 

tenha contato com os conhecimentos da Educação Física por meio de explanações e 

demonstrações realizadas pelo professor ou pela professora, mas que se aproprie 

ativamente destes conhecimentos. Desta maneira, esse adolescente buscará uma solução 

para a tensão entre conceitos espontâneos e conceitos científicos da cultura corporal, 

quando novos motivos para o estudo nascem da própria atividade de estudo e de suas 

tarefas. 

Duarte e Anjos (2013, p. 212) declaram que, no processo de desenvolvimento do 

adolescente, “[...] a educação escolar, portanto, pode e deve se posicionar como 

mediação entre o cotidiano e o não cotidiano dos alunos, entre os pseudoconceitos e os 

verdadeiros conceitos”. Para tanto, torna-se necessário transformar radicalmente o 

ensino de Educação Física no Ensino Médio, num processo que efetivamente contribua 

para a formação e o desenvolvimento dos adolescentes. Neste contexto, eles deixarão as 

primeiras abstrações calcadas nos conceitos espontâneos e no pensamento empírico e 

caminharão em direção às generalizações substantivas. Trata-se de uma apreensão ativa 

e criativa dos conceitos para a formação do pensamento teórico e das práticas do 

movimento corporal, rumo ao desenvolvimento do movimento corporal consciente. 

Pode-se afirmar que o ensino desenvolvimental da Educação Física no Ensino 

Médio consiste na “astúcia da razão”, que permite a construção de uma práxis educativa 

na contraposição ao que está posto.  

                                                             
57Em determinados momentos das ações docentes a exposição do professor não é excluído totalmente, 
entretanto, é inserida dentro da proposta da tarefa de estudo.  
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A astúcia da razão não consiste, portanto, em se adaptar à realidade tal 
como ela se apresenta, nem em tentar construir um mundo a partir da 
fantasia sem vínculos com o real, mas em analisar o movimento e as 
contradições da realidade de maneira a conhecer as possibilidades de 
transformação e estabelecer estratégias de condução dessa 
transformação em direção à concretização daquela que, entre as 
alternativas possíveis, seja a melhor para os seres humanos 
(DUARTE, 2016, p. 43). 

 

Ao não ignorar as contradições dessa realidade, destacar as condições objetivas 

como determinantes para a análise das questões pedagógicas e psicológicas e propor que 

todos os adolescentes são capazes de aprender e se desenvolver ‒ mesmo em meio a um 

pessimismo da razão e radicalização do conservadorismo da classe social burguesa ‒, é 

possível e necessário uma mediação da Educação Física no Ensino Médio, de modo a 

promover o desenvolvimento psíquico e do movimento corporal consciente dos 

adolescentes como unidade dialética. 

 

3.4 DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO E DO MOVIMENTO CORPORAL DO 

ADOLESCENTE NA ATIVIDADE DE ESTUDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

ENSINO MÉDIO 

 

Esta tese permite afirmar que o ensino desenvolvimental de Educação Física no 

Ensino Médio impulsiona e propicia o processo de desenvolvimento do psiquismo e do 

movimento corporal do adolescente, ou seja, do desenvolvimento do movimento 

corporal consciente. Essa afirmação é com base na identificação de mudanças e 

transformações nas funções psíquicas superiores e nas práticas dos movimentos 

corporais dos estudantes, particularmente observadas no desenvolvimento dos motivos 

para o estudo da Educação Física, da imaginação criativa, da cooperação, do 

pensamento teórico e da gestualidade motora significativa58. 

Os indícios de desenvolvimento do psiquismo e do movimento corporal, nos 

estudantes, foram impulsionados pela mobilização das ações e operações mentais e 

motoras realizadas no decorrer da resolução das tarefas mediadas pelos conceitos de luta 

e capoeira. 

A primeira mudança no desenvolvimento psíquico que será analisado com mais 

profundidade é a transformação dos motivos dos estudantes em relação à atividade de 

                                                             
58Essa categoria terá sua análise aprofundada no próximo item. 
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estudo na Educação Física. Ou seja, observa-se o crescimento do interesse e do desejo 

de estudar os conceitos de luta e capoeira propostos no experimento didático formativo. 

De acordo com os dados do questionário realizado com os estudantes, antes de 

se iniciar o experimento didático formativo, ressalta-se que, dos 61 estudantes que 

participaram, 32 afirmaram que raramente gostavam de participar das aulas de 

Educação Física. Quanto às expectativas sobre as aulas de Educação Física, 40 

estudantes disseram ter baixa motivação para participar das aulas. Dos 61 estudantes, 

37, na maioria das vezes, não gostavam de participar das aulas, e 53 estudantes 

salientaram a expectativa para aprender capoeira era baixa. Outro dado interessante é 

que 49 relataram que, na opinião deles, a capoeira e a Educação Física não têm 

contribuição alguma a oferecer para sua formação. 

 No decorrer do experimento didático, notou-se que o interesse para a realização 

das tarefas foi se ampliando, o que indica uma transformação dos motivos para estar em 

atividade de estudo. Esta transformação dos motivos foi captada em diferentes 

momentos de cada uma das cinco tarefas de estudo. Ao mesmo tempo em que crescia o 

interesse pelo conteúdo das tarefas – a capoeira –, foi também se desenvolvendo o 

interesse em participar ativamente da resolução das tarefas propostas.  

Há alguns indícios da transformação e do desenvolvimento dos motivos e 

interesses de estudo, como: satisfação demonstrada pelos estudantes quando 

conseguiam resolver as tarefas de estudo; envolvimento ativo de praticamente todos, na 

busca pela solução das tarefas; construção autônoma de debates e diálogos acalorados e 

o crescente interesse em realizar os gestos da capoeira.  

De acordo com Leontiev (2017, p. 45), “[...] denomina-se motivo da atividade 

aquilo que, refletindo-se no cérebro do homem, excita-se o agir e dirige a ação a 

satisfazer uma necessidade determinada”. O motivo que surge do objeto da atividade é o 

que impulsiona o ser humano a agir, o direciona à satisfação da necessidade e 

potencializa as ações mentais e a prática do movimento corporal. Os estudantes, em 

todas as tarefas de estudo, foram desenvolvendo uma ativa e crescente participação, 

condição imprescindível no ensino desenvolvimental para a apropriação dos conceitos e 

da formação do pensamento teórico. 

Isso se apoia no processo de transformação dos objetivos em motivos. Estes, 

paulatinamente, foram se convertendo em novos interesses intelectuais sobre o estudo 

da Educação Física, operação mental e motora com os conceitos e o domínio da própria 

conduta. Vigotski (2014) pontua que o pensamento, ao se manifestar, na realidade, por 
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meio de ideias, não se realiza somente num puro estado intelectual, mas envolve 

necessariamente motivos que, por sua vez, se relacionam às emoções e à afetividade. 

O interesse pela capoeira, desde o início das primeiras ações e operações, 

começou a tomar outra direção e a se ampliar. O desinteresse e a apatia inicial foram 

cedendo espaço ao desejo de aprender durante o processo de resolução das tarefas de 

estudo. Logo, afirma-se que a atividade de estudo da Educação Física pode realmente 

ser considerada como a força externa que faz surgir o motivo interno para a realização 

das ações e operações mentais e motoras, em direção ao desenvolvimento do psiquismo 

e do movimento corporal. 

Durante o transcorrer das tarefas de estudo, na investigação dos conceitos e na 

prática do movimento corporal com os conceitos, houve claramente a transformação do 

comportamento dos estudantes por meio de: demonstrações de afeto; respeito; alegria; 

prazer; diversão; surpresa; admiração; excitação; satisfação; interesse; esperança; 

simpatia; envolvimento; confiança; coragem e entusiasmo, ligados à mobilização da 

percepção, memória, atenção voluntária, linguagem e do pensamento. 

Logo, os motivos conscientes, progressivamente, foram conduzindo os 

estudantes à mobilização das funções psíquicas superiores, da prática do movimento 

corporal e dos interesses cognoscitivos e gestuais particulares em relação aos conceitos 

de luta e capoeira, tornando-os mais significativos e mais relacionados à própria vida 

dos estudantes. 

Isso significa que as mudanças dos motivos propiciaram melhores condições 

para que os conceitos fossem apreendidos e compreendidos num nível qualitativamente 

maior. Por isso, a mudança dos motivos e interesses não conscientes para conscientes 

ocorreu dentro da própria atividade de estudo da Educação Física na realização das 

tarefas. Destarte, criar-se-iam melhores possibilidades para a construção de 

neoformações psíquicas e de gestualidades motoras em direção ao desenvolvimento do 

movimento corporal consciente. 

 A análise do experimento didático permite também afirmar que houve 

mudanças no desenvolvimento da imaginação criativa dos estudantes. Trata-se do 

indício de mais um elemento formativo que compôs e potencializou o desenvolvimento 

do psiquismo e do movimento corporal. 

Os desafios postos aos estudantes pelas tarefas de estudo os levaram à 

necessidade de mobilizar a imaginação para trabalhar com os conceitos e resolver as 

tarefas. De acordo com Martins (2013, p. 241), “[...] a imaginação desponta como uma 
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das principais expressões da autonomia relativa conquistada pela consciência do homem 

e, com ela, a possibilidade psicológica para fazer de sua história o produto de sua 

imaginação”. 

 

A imaginação, desde nosso ponto de vista, é uma atividade 
transformadora, criadora, que vai do concreto ao concreto novo. O 
próprio movimento do concreto dado ao concreto criado, a própria 
realização da construção criativa se alcança tão somente com a ajuda 
da abstração. Desse modo, o abstrato completa como elemento 
constituinte, imprescindível, a atividade da imaginação. O avanço do 
concreto, por meio do abstrato, em direção a estruturação da nova 
imagem concreta é o caminho que descreve a imaginação na idade de 
transição (VIGOTSKI, 1995, p. 149, tradução nossa). 

 

No experimento didático, o desenvolvimento da imaginação e da criatividade 

dos estudantes pode ser observado e acompanhado desde a realização das primeiras 

ações e operações mentais e motoras, primeiramente, sob a forma reprodutiva de 

experiências já vividas, mobilizando a memória e o movimento corporal. Na resolução 

da primeira tarefa de estudo, os estudantes não criavam nada de novo, não modificavam 

as conexões estabelecidas e conservavam as poucas experiências anteriores, envolvendo 

os conhecimentos do cotidiano. Entretanto, no decorrer da realização das ações de 

estudo, começavam a distinguir determinados conhecimentos, que poderiam ser 

mobilizados para a resolução da tarefa, e levantavam ideias e hipóteses relativas ao 

conceito, que poderiam ser combinadas com os novos conhecimentos dos quais se 

apropriavam. 

Vigotski (2014, p. 3) diz que “[...] justamente a atividade criadora que faz do 

homem um ser que se projeta para o futuro, um ser que cria e modifica o seu presente”. 

A imaginação, como fundamento de toda atividade criadora, se manifestava de maneira 

mais clara, principalmente quando os estudantes, por meio da investigação, 

desenvolviam seus modos próprios para solucionar as tarefas de estudo. Novas 

representações eram construídas com base na imaginação reprodutiva que operava neste 

processo como modelo psíquico. Este era composto pela interconexão entre os 

conhecimentos elaborados, a partir das ações e operações realizadas nas tarefas 

anteriores. 

 No decorrer da resolução das tarefas de estudo, numa forma de superação por 

incorporação, novas relações e conexões eram realizadas com as propriedades dos 

conceitos, desdobrando-se em mudanças na imaginação criativa que, por sua vez, 
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ampliou o sistema de significados sobre os conceitos. Os princípios que orientavam e 

regulavam a atividade de estudo dos estudantes, dentro das tarefas de estudo, não eram 

mais para adaptar e preservar as experiências passadas, mas de transformação, conexão 

e projeção. Era um processo formativo que se direcionava para além do imediato 

empírico, promovendo, dentro do processo de formação e assimilação dos conceitos, 

mudanças na imaginação e criatividade. 

Ao se referir às mudanças na imaginação criativa, enfatiza-se que o 

desenvolvimento do pensamento teórico e do movimento corporal é um processo 

constituído pelas ações e operações com os conceitos. Essas mudanças apontam para a 

formação de representações de algo ainda desconhecido, mas que está em vias de ser 

conhecido, permitindo superar a experiência particular. 

A imaginação criativa se desenvolve na medida em que a tarefa impele o 

estudante a buscar novas formas de ação para resolvê-la, imaginar saídas, elaborar ou 

buscar ferramentas e instrumentos que possam ajudá-lo nessa resolução. De acordo com 

Vigotski (2014, p.112), “[...] a formação de uma personalidade criativa, projetada para o 

futuro, prepara-se através da imaginação criativa materializada no presente”. 

A imaginação e a criatividade, portanto, ao serem exigidas e potencializadas pela 

necessidade de se apropriar dos conceitos e das formas de ação na realização das tarefas 

de estudo, potencializam o processo de assimilação e formação dos conceitos. Deste 

modo, se tornam parte indispensável do processo geral da atividade de estudo da 

Educação Física, que objetiva o desenvolvimento do movimento corporal consciente. 

As tarefas de estudo, ao apresentarem desafios práticos e teóricos para os 

estudantes, pautadas por questões-problema, exigiram deles a mobilização de outro tipo 

de pensamento: o pensamento por conceitos científicos. Em outras palavras, segundo 

Davídov (1988), é a constituição do pensamento teórico. Nesta investigação, esse tipo 

de pensamento é entendido como o elemento formativo central que concebe, 

potencializa e impulsiona o desenvolvimento do movimento corporal consciente.  

Com base em Davídov (1982), o pensamento teórico é como a capacidade de se 

operar com os conceitos científicos, no movimento do abstrato para o concreto pensado, 

a partir do processo de assimilação ativa e criativa dos significados dos conceitos numa 

rede conceitual. Esse processo de assimilação que compõe o desenvolvimento do 

movimento corporal consciente se refere ao desenvolvimento do pensamento por 
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conceitos. É um tipo de desenvolvimento59 que passa por vários níveis interligados entre 

si, como um complexo e dinâmico sistema (VIGOTSKI, 2009). 

O processo geral de formação de conceitos na atividade de estudo da Educação 

Física é entendido, nesta pesquisa, como a internalização e o emprego consciente do 

significado de palavras-conceitos e de outros signos, com destaque para a gestualidade 

motora. Esta é considerada um signo que compõe os conhecimentos do campo das 

práticas do movimento corporal, presente em todos os objetos de conhecimento da 

cultura corporal. 

 

Pensar os conceitos nessa perspectiva implica reconhecer que a sua 
apropriação não se resume à definição e à memorização. É preciso que 
eles estejam inseridos em uma atividade na qual sua função como 
ferramenta seja explícita. Não se trata apenas de uma relação do aluno 
com o objeto, mas de sua imersão nos procedimentos e capacidades 
presentes nas relações interindividuais que conferiram ao objeto seu 
significado cultural (SFORNI, 2004, p. 179). 

 

Portanto, no desenvolvimento do movimento corporal consciente, ressalta-se a 

interdependência entre a formação do pensamento teórico, do movimento corporal e da 

gestualidade motora. É importante frisar que a formação e o desenvolvimento do 

pensamento teórico, na atividade de estudo da Educação Física no Ensino Médio, não 

acontecem independente da relação entre o movimento corporal composto pelo gesto 

motor e o conceito. Essa unidade dialética entre o conceito e o movimento corporal de 

um dado objeto de conhecimento da cultura corporal é a síntese do que se entende por 

desenvolvimento do movimento corporal consciente. 

Para Vigotski (1996, p.15, tradução nossa), “[...] a formação de conceitos abre 

diante do adolescente o mundo da consciência social e impulsiona inevitavelmente o 

intenso desenvolvimento da sua formação”. No entanto, a formação e o 

desenvolvimento do pensamento teórico dependerão da qualidade das mediações com 

os conceitos a serem promovidos na atividade de estudo. Esta qualidade relaciona-se 

diretamente ao trabalho mental com os conceitos científicos, formados quando o 

estudante entra efetivamente em atividade de estudo. Para Davídov (1999), isso 

significa envolver-se na busca pela resolução das tarefas de estudo propostas pela 

professora ou pelo professor, em direção à formação do pensamento teórico. 

                                                             
59A dinâmica de desenvolvimento do pensamento por conceitos não se manifesta de maneira isolada, 
hierárquica, linear e mecânica, como já vimos no primeiro capítulo: pensamento sincrético, pensamento 
por complexos, pseudoconceitos e pensamento por conceitos. 
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Ressalta-se que o pensamento teórico, no ensino desenvolvimental, é entendido 

como uma forma de organização do pensamento, que implica a apropriação dos 

conceitos científicos na forma de contradição e superação por incorporação do 

pensamento empírico e dos conceitos espontâneos. Os conceitos científicos, 

compreendidos como mediações essenciais para a formação do pensamento teórico e, 

consequentemente, para a formação e o desenvolvimento do movimento corporal 

consciente, se formam e se desenvolvem.  

 

O ensino dos conceitos teóricos presentes nas atividades da cultura 
corporal possibilita o desenvolvimento do estudante quando sua ação 
corporal deixa de ser imediata e instintiva e passa a ser voluntária e 
mediada pelos conceitos teóricos presentes na atividade que realiza, o 
que permite ao estudante o domínio consciente da própria ação 
corporal (SANTOS, 2019, p.110). 

 

No ensino desenvolvimental de Educação Física, a assimilação ativa dos 

conceitos científicos que englobam os objetos de conhecimento da cultura corporal está 

dialeticamente unida à ação da prática do movimento corporal. Isto é de fundamental 

importância na elaboração das tarefas de estudo nesta disciplina e no desenvolvimento 

na adolescência. Vigotski (1996) considera que, nesse período do desenvolvimento, de 

acordo com a periodização histórico-cultural, o sujeito alcança a plenitude das 

capacidades com e sobre os conceitos científicos. 

Ressalta-se, portanto, que o conceito científico, denominado pelo significado da 

palavra, é mais do que a soma de certos vínculos associativos formados pela memória. 

Nesta tese é pensado, então, como um ato de generalização que envolve 

necessariamente as capacidades de planejamento, análise, reflexão e síntese e evolui 

conforme se transformam os significados das palavras. 

 

Quando uma palavra nova, ligada a um determinado significado, é 
apreendida pelo ‘adolescente’, o seu desenvolvimento está apenas 
começando; no início ela é uma generalização do tipo mais elementar 
que, à medida que o ‘adolescente’ se desenvolve, é substituída por 
generalizações de um tipo cada vez mais elevado, culminando o 
processo na formação dos verdadeiros conceitos (VIGOTSKI, 2009, 
p. 246). 

 

Outro elemento formativo constitutivo do desenvolvimento do movimento 

corporal consciente dos adolescentes, observado e analisado ao longo do experimento 

didático, é a transformação na atividade de comunicação íntima pessoal entre os 
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estudantes, no sentido da cooperação. 

Compreende-se que essa característica da atividade de comunicação íntima 

pessoal, entendida como uma das atividades principais da adolescência, na periodização 

histórico-cultural do desenvolvimento, foi potencializada na realização das tarefas de 

estudo. Na atividade de estudo da Educação Física, as tarefas para contribuírem no 

processo de desenvolvimento do movimento corporal consciente precisam ser realizadas 

sempre de forma ativa, participativa, colaborativa, conjunta e coletiva entre os 

estudantes. 

Conforme Anjos (2017), os adolescentes começam, neste período da vida, a se 

interessar, na maioria das vezes, muito intensamente, pelas questões da vida social mais 

ampla e pelas causas de outros adolescentes. Deste modo, contribuem para a ampliação 

da independência e da autonomia que, por sua vez, são fundamentais para o 

desenvolvimento do domínio da própria conduta, compreendida como a plenitude do 

processo geral de desenvolvimento do homem. 

A adolescência caracteriza-se, também, pela necessidade de relacionamento com 

outros adolescentes e de apropriação das objetivações presentes nas relações sociais em 

níveis cada vez mais complexos. Isso aumenta em razão da ampliação do ciclo de 

relações sociais e da necessidade de se relacionar com os outros como membro de um 

coletivo maior e da complexificação das outras atividades que orientam o seu 

desenvolvimento, particularmente da atividade de estudo. 

A cooperação, como forma organizativa da comunicação íntima pessoal, foi se 

intensificando a cada tarefa e ampliando-se através do estabelecimento, entre os 

estudantes, de acordos mútuos para a realização das tarefas por meio do diálogo.  

Também se podem observar: a cooperação nas manifestações de preocupação com os 

limites e as dificuldades dos membros dos grupos; o incentivo à participação e a ajuda 

na realização dos movimentos corporais dos estudantes mais resistentes e tímidos; a 

valorização das qualidades pessoais manifestas durante a atividade de estudo, nas quais 

estavam inseridos, e a confiança no outro colega durante a resolução das tarefas. 

A comunicação baseada no diálogo e na escuta do outro, e até mesmo o respeito, 

em alguns momentos, pela manifestação de uma opinião individual diferente da 

coletiva, influenciou de maneira positiva a transformação dos motivos para estar em 

atividade de estudo. Isso implicou o interesse cognitivo pela tarefa e potencializou a 

assimilação dos conceitos. 

A discussão interna entre os grupos foi sendo organizada pelos estudantes, por 
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meio da qual se buscavam, em debate coletivo, na forma de diálogos, as ideias sobre a 

resolução das tarefas. Construíam-se questionamentos de si e do grupo sobre as razões 

das ações realizadas, justificavam-se, para os demais colegas, a razão de uma ideia, 

pergunta ou resposta e os caminhos a percorrer. Destacavam-se também os atos de 

elaborar argumentos para confirmarem a legitimidade dos conhecimentos para si e para 

os outros, consultar o colega e ouvir a fala do outro como base para a construção de 

novas ideias. 

Por meio dos debates, exigi-a também maior clareza na elaboração e explicitação 

dos argumentos, promovia-se discussão sobre qual o caminho a percorrer durante a 

resolução da tarefa, elaboravam-se hipóteses, justificavam-se as escolhas, diferentes 

curiosidades eram compartilhadas e diversas suposições eram colocadas em discussão. 

No processo de incorporação da cooperação na comunicação íntima pessoal, destaca-se 

não somente a ampliação da ajuda mútua, mas certa consciência de que se realizava um 

trabalho coletivo, manifesto pelo cuidado com “o que dizer”, “como dizer”, “por que” e 

“para que”. 

Outro importante elemento formativo, desvelado nesta investigação, que compôs 

e potencializou o desenvolvimento do movimento corporal consciente e relaciona-se 

com todos os outros elementos analisados é a gestualidade motora significativa. É um 

ato de generalização, assimilado e formado na unidade dialética entre conceito 

científico, movimento corporal e pensamento. É um elemento formativo que se 

manifesta claramente quando o estudante consegue realizar, de maneira organizada, 

articulada e intencional, melhor dizendo, de maneira consciente, a coincidência entre o 

pensamento teórico e os movimentos corporais culturalmente e historicamente 

construídos como significações objetivas da prática social. 

A formação da gestualidade motora significativa amplia as qualidades de 

coordenação e destreza do movimento corporal, potencializa o domínio da conduta na 

prática do movimento corporal no espaço e no tempo, cria a necessidade de apreensão 

de novas formas de movimento em coincidência com o conceito e permite ao estudante 

conhecer e superar os limites dos próprios movimentos corporais. Colabora, ainda, para 

que o estudante perceba as relações entre o movimento corporal, o gesto motor e o 

conceito, e contribui para a forma funcional de um conjunto de operações do 

pensamento e motora, com determinado conceito. 

Na dinâmica entre o físico/biológico e o cultural/psicológico, a gestualidade 

motora significativa possibilita a síntese entre o movimento corporal, o conceito e o 
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domínio desta relação, criando condições também para: o desenvolvimento de novas 

formas de disposição física e novos sentidos para a prática do movimento corporal; o 

desenvolvimento de novas habilidades motoras; a consciência da própria organização 

corporal e a elaboração de novas e complexas operações motoras.  

Davídov (1988, p. 35, tradução nossa) diz que “[...] o traço essencial que 

diferencia o movimento vivo do mecânico é que aquele representa não só e nem tanto a 

translação do corpo no espaço e no tempo, mas a superação do espaço e do tempo e o 

domínio destes”.  A formação da gestualidade motora significativa é, assim, o motor do 

desenvolvimento do movimento corporal consciente na atividade de estudo da Educação 

Física. 

Concordando com Zaporózhets (1987, p.71, tradução nossa), [...] os métodos 

racionais de educação física devem basear-se, portanto, não só no estudo anátomo-

fisiológico do desenvolvimento do aparato locomotor, senão também na investigação 

psicológica da ‘motricidade’”. A formação dos gestos motores significativos, enquanto 

investigação psicológica da motricidade e motor do desenvolvimento do movimento 

corporal consciente, é a forma como se dá a reprodução e o aperfeiçoamento dos 

movimentos corporais no processo de resolução de tarefas de estudo com os conceitos. 

Ao mesmo tempo, é a criação de possibilidades para que os pensamentos passem a 

operar para um novo e mais elevado plano. 

A Educação Física no Ensino Médio, portanto, tem muito a contribuir para o 

processo geral de desenvolvimento dos adolescentes. No entanto, como demonstrado 

nessa pesquisa, o desenvolvimento do movimento corporal consciente, que para nós 

pode ser compreendido como o grande objetivo do ensino da Educação Física escolar, 

dependerá da qualidade das mediações colocadas à disposição dos estudantes na 

atividade de estudo. Neste sentido, o ensino desenvolvimental parece ser o aporte 

pedagógico-didático que mais pode ajudar a alcançar este objetivo. 

 

3.4.1 Gestualidade motora significativa como princípio do desenvolvimento do 

movimento corporal consciente na adolescência 

 

 Esta tese permite afirmar que, por meio do ensino desenvolvimental dos 

conceitos de luta e capoeira, os estudantes começaram a estabelecer uma relação 

dialética entre o pensamento teórico e o movimento corporal, melhor dizendo, a 

formação da gestualidade motora significativa. Ou seja, a atividade de estudo da 
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Educação Física, realizada por um sistema de tarefas de estudo, permitiu o 

desenvolvimento do movimento corporal consciente dos estudantes adolescentes, tendo 

como força motriz a formação da gestualidade motora significativa. Neste 

entendimento, encontra-se a essência da tese aqui defendida que, ao mesmo tempo, 

permite reafirmar a importância e as contribuições da Educação Física no Ensino Médio 

para o desenvolvimento do adolescente, bem como possíveis princípios pedagógico-

didáticos para a realização do ensino desta disciplina. 

Ao se afirmar que, por meio do ensino desenvolvimental, é possível alcançar, na 

atividade de estudo da Educação Física, o desenvolvimento do movimento corporal 

consciente, entende-se que se trata da mediação do conhecimento escolar. Esta é 

expressa pelo processo de assimilação, pelos estudantes, dos conceitos e movimentos 

corporais na sua forma mais elaborada, sistematizada sob a forma dos conteúdos 

escolares. 

Para Vigotski (2009, p. 286), “[...] para tomar consciência é necessário que haja 

o que deve ser conscientizado. Para assimilar, é necessário dispor daquilo que deve ser 

subordinado à nossa vontade”.  A organização da atividade de estudo da Educação 

Física no Ensino Médio, defendida nesta tese, desvela que o desenvolvimento do 

movimento corporal consciente se dá naquilo que é peculiar ao seu objeto particular 

ligado ao campo da cultura corporal. Ou seja, a gestualidade motora significativa é 

formada a partir da assimilação da relação dos conceitos e das ações de gestualidades 

motoras que compõem o movimento corporal. 

Entende-se, em diálogo com Zaporózhets (1987), numa relação dinâmica e 

indissociável entre o movimento corporal, o pensamento teórico e o sistema do 

psiquismo humano, que, para desenvolver nos estudantes o movimento corporal 

consciente, é necessário promover condições para o estudo e a aprendizagem de novas 

possibilidades de expressão, comunicação e linguagem. Estas são constituídas na 

relação entre conceito, movimento e pensamento durante a formação da gestualidade 

motora significativa. 

 

Nessa perspectiva da reflexão da cultura corporal, “o movimento 
corporal torna-se uma linguagem”, um conhecimento universal, 
patrimônio da humanidade que igualmente precisa ser transmitido e 
assimilado pelos alunos da escola. A sua ausência impede que o 
homem e a realidade sejam entendidos dentro de uma visão de 
totalidade (TAFFAREL et al., 2012, p. 43). 
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A mediação do processo de formação do pensamento teórico e da prática do 

movimento corporal na atividade de estudo da Educação Física, organizada sob a forma 

do ensino desenvolvimental, se revela como a estrutura geral da atividade dos 

estudantes que impulsionará a formação da gestualidade motora significativa como 

princípio motor do desenvolvimento do movimento corporal consciente. Esta conclusão, 

neste momento de síntese das análises do experimento didático, possibilita também 

compreender criticamente o lugar da Educação Física no currículo escolar e no trabalho 

pedagógico, resistindo aos movimentos reformistas que secundarizam e relativizam a 

necessidade da Educação Física no Ensino Médio. 

O desenvolvimento do movimento corporal consciente é um processo complexo 

que se origina na atividade de estudo da Educação Física, na medida em que os 

estudantes vão se apropriando ativamente dos conceitos e dos movimentos corporais 

dos objetos de conhecimento da cultura corporal. 

 

O mundo real, imediato, do homem, que mais do que tudo determina a 
sua vida, é um mundo transformado e criado pela atividade humana. 
Todavia, ele não é dado imediatamente ao indivíduo, enquanto mundo 
de objetos sociais, de objetos encarnando aptidões humanas formadas 
no decurso do desenvolvimento da prática sócio-histórica; enquanto 
tal, apresenta-se a cada indivíduo como um problema a resolver 
(LEONTIEV, 1978, p. 178). 

 

Os estudantes no experimento didático foram conduzidos a elaborar, por meio da 

resolução das tarefas, mediada pela consciência, a unidade entre conceito, movimento 

corporal e pensamento. É uma elaboração constituída pela construção de um 

procedimento geral para captar a relação entre o universal e o particular, bem como as 

propriedades do objeto de conhecimento trabalhado, expressas na abstração e 

generalização substantivas – no movimento do abstrato ao concreto pensado – do 

conceito de capoeira. Trata-se do que se entende por uma tomada de consciência da 

interconexão entre o conceito e o movimento corporal da capoeira, dinâmica pela qual a 

unidade entre pensamento teórico e movimento corporal se transforma em substância da 

consciência, em gestualidade motora significativa. 

Como sintetizado no item anterior, a atividade de estudo da Educação Física, 

organizada nos aportes teórico-metodológicos do ensino desenvolvimental, levou às 

transformações significativas e ao desenvolvimento dos motivos, da imaginação 

criativa, do pensamento teórico, da cooperação na comunicação íntima pessoal e da 
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gestualidade motora significativa. São elementos formativos, considerados como os 

principais indícios psíquicos do desenvolvimento do movimento corporal consciente 

dos estudantes que participaram do experimento didático. 

Os objetos de conhecimento da Educação Física são considerados produtos 

históricos da prática social e reflexos da realidade objetiva, representados pela cultura 

corporal. O alvo é que esses objetos se tornem reflexo cognitivo e motor, mediados pela 

consciência, que necessitam da interferência de ações mentais, da prática do movimento 

corporal e de generalização do pensamento, ou seja, da assimilação dos conceitos 

científicos. Cabe ressaltar, novamente, que, ao se referir à necessidade do conceito 

científico na atividade de estudo da Educação Física, compreende-se que o conceito 

científico é a abstração e generalização necessária à formação do pensamento teórico, 

de acordo com Davídov (1982). 

O desenvolvimento do movimento corporal consciente necessita que se forme, 

no estudante, a capacidade de operar mentalmente com o conceito científico. Ou seja, o 

movimento corporal consciente depende da formação do pensamento teórico, da mesma 

forma que o pensamento teórico depende dialeticamente da gestualidade motora 

significativa. 

 

A tarefa do pensamento teórico consiste em elaborar os dados da 
contemplação e da representação em forma de conceito e com isso 
reproduzir omnilateralmente o sistema de conexões internas que 
geram o concreto dado, evidenciar sua essência (DAVÍDOV, 1988, p. 
142, tradução nossa).  

 

Vigotski (2009, p. 171) salienta que, “[...] onde o meio não cria os problemas 

correspondentes, não apresenta novas exigências, não motiva nem estimula com novos 

objetivos o intelecto, o pensamento do adolescente não desenvolve todas as 

potencialidades e não atinge as formas superiores”. Logo, operar mentalmente com os 

conceitos científicos na atividade de estudo da Educação Física no Ensino Médio 

possibilita aos estudantes superar tanto a descrição empírica dos conhecimentos quanto 

a reprodução mecânica dos movimentos corporais. 

 

Se a via de desenvolvimento por acomodação às condições de solução 
das tarefas práticas mais simples é suficiente para formar hábitos 
motores elementares, o caminho da aprendizagem consciente é 
indispensável para que se estruturem as habilidades motoras 
superiores (ZAPORÓZHETS, 1987, p. 82).  

 



234 
 

De acordo com Santos (2019, p. 74), “[...] na defesa do ensino de conceitos 

científicos é justamente onde se encontra a chave para que as possibilidades das ações 

corporais sejam livres das amarras das percepções imediatas da realidade”. As ações e 

operações com os conceitos científicos possibilitam aos estudantes condições para irem 

em direção à apreensão consciente do objeto de conhecimento da Educação Física, na 

síntese entre conceito e movimento corporal. São elaboradas pelos estudantes novas 

significações para estarem em atividade de estudo de Educação Física na escola que 

manifestam como gestualidade motora significativa. 

 

A significação é a entrada na minha consciência (mais ou menos e sob 
todos os seus aspectos), o reflexo generalizado da realidade elaborado 
pela humanidade e fixado sob forma de conceitos, de um saber ou 
mesmo de um saber-fazer (modo de ação generalizado, norma de 
comportamento, etc.) (LEONTIEV, 1978, p. 95-96).  

 

Nesse sentido, ressalta-se que, para ocorrer o desenvolvimento do movimento 

corporal consciente, a professora e o professor precisam criar condições, na atividade de 

estudo, para que os estudantes descubram a essência, os traços peculiares e os nexos 

conceituais dos objetos de conhecimento da Educação Física. Compreende-se que isso 

se materializa na elaboração de tarefas de estudo que, ao serem resolvidas, coloca em 

evidência a relação entre conceito, movimento corporal e pensamento. 

 

A tomada de consciência dos conceitos se realiza através da formação 
de um sistema de conceitos, baseado em determinadas relações 
recíprocas de generalidade. E é por sua própria natureza que os 
conceitos científicos subentendem um sistema. Os conceitos 
científicos são os portões através dos quais a tomada de consciência 
penetra no reino conceitual dos “adolescentes” (VIGOTSKI, 2009, p. 
295). 

 

O processo de desenvolvimento do movimento corporal consciente perpassa, 

portanto, pelas generalizações substantivas, a partir da internalização dos significados 

dos conceitos que, por sua vez, provocam a transformação da consciência. Para Vigotski 

(2009, p. 285), “[...] a mudança da estrutura funcional da consciência é o que constitui o 

conteúdo central e fundamental de todo o processo de desenvolvimento psicológico”. 

Desta forma, a teoria do ensino desenvolvimental esclarece o que é este “consciente” a 

ser desenvolvido na atividade de estudo da Educação Física, que pode culminar no 

desenvolvimento do movimento corporal consciente. 
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Essa tomada de consciência, que caracteriza a gestualidade motora significativa 

como a essência do desenvolvimento do movimento corporal consciente, se estabelece 

num processo qualitativo de transformações cognitivas e motoras. É instituída, ainda, na 

mediação do conhecimento escolar pela atividade de estudo, o movimento corporal e o 

pensamento teórico, como já afirmado previamente. 

Nesse processo, o movimento corporal expresso no e pelo significado da palavra 

se transforma também em linguagem, tornando possível o pensamento e o movimento 

corporal se estruturarem e se modificarem enquanto atos conscientes. O estudante se 

apropria dos significados das palavras e dos movimentos corporais que envolvem a 

representação ideal do objeto, refletida no pensamento e na ação motora. 

O estudante reproduz o objeto idealizado no pensamento e no movimento 

corporal, num processo de construção de um sistema de relações. Estas refletem a 

universalidade e as conexões das particularidades do objeto e revelam a dinâmica entre 

forma e conteúdo, pensamento teórico e gestualidade motora significativa.  

 Dessa maneira, no processo de desenvolvimento do movimento corporal 

consciente, se forma na consciência dos estudantes um sistema integral de conexões 

mentais e motoras que ultrapassam as representações empíricas e as vivências corporais 

do cotidiano. As ações e operações mentais e motoras, demandadas pela atividade de 

estudo, começam a ser regidas pela consciência, dialeticamente modificada pela 

assimilação dos conceitos e dos movimentos corporais.    

 

A consciência se desenvolve como um processo integral, modificando 
a cada nova etapa a sua estrutura e o vínculo entre as partes, e não 
como uma soma de mudanças particulares que ocorrem no 
desenvolvimento de cada função em separado. O destino de cada parte 
funcional no desenvolvimento da consciência depende da mudança do 
todo e não o contrário (VIGOTSKI, 2009, p. 284). 

 

O estudante, ao refletir o conceito como ato de generalização e reproduzir a 

imagem ideal da finalidade de sua atividade no pensamento e por meio do movimento 

corporal, transforma os próprios processos psíquicos e motores em objetos da sua 

própria consciência. Segundo Vigotski (2009, p. 290), “[...] a tomada de consciência se 

baseia na generalização dos próprios processos psíquicos, que redunda em sua 

apreensão. Nesse processo manifesta-se em primeiro lugar o papel decisivo do ensino”.  

Logo, as transformações e o desenvolvimento observados, tanto de capacidades 

psíquicas quanto do gesto motor significativo, implicaram, consequentemente, o 
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desenvolvimento da consciência dos adolescentes. O desenvolvimento do movimento 

corporal consciente é concebido, nesta pesquisa, portanto, como o objetivo a ser 

alcançado na atividade de estudo da Educação Física no Ensino Médio. 

Como esse desenvolvimento dependerá da assimilação ativa e da tomada de 

consciência do significado dos conceitos e dos movimentos corporais, mais uma vez 

reiteram-se o ensino desenvolvimental e as tarefas de estudo, como forma de 

organização da atividade de estudo desta disciplina. O experimento didático permite 

afirmar que a tese aqui defendida se constituiu no movimento da práxis, o que 

proporcionou condições e argumentos teórico-práticos para afirmar a necessidade da 

atividade de estudo da Educação Física no Ensino Médio. 

Essa pesquisa também evidencia que se faz urgente e necessário que mais 

pesquisas sobre os processos de ensino e aprendizagem da Educação Física na escola de 

Educação Básica sejam realizadas. Entende-se que a resistência às reformas curriculares 

e os mecanismos ideológicos que secundarizam a importância da Educação Física como 

conhecimento necessário, universal e de direito das crianças e jovens precisa da 

elaboração de possibilidades metodológicas para o trabalho pedagógico com esta 

disciplina. 

Nesse sentido, a investigação nos demonstra indícios que a teoria do ensino 

desenvolvimental pode orientar o ensino escolar da Educação Física no Ensino Médio, 

um desafio assumido e a contribuição que se espera deixar. Assim, será reforçado que 

não se trata de um modelo didático, mas de uma concepção pedagógica que integra a 

relação fundamental entre ensino escolar e desenvolvimento humano. 

 

A condição de contemplar o percurso lógico do próprio conteúdo, a 
regularidade do processo de aprendizagem e a singularidade do 
desenvolvimento do aluno revelam a complexidade do ato de ensinar. 
Diante disso, é possível afirmar que há indicadores relevantes que 
orientam a tomada de decisões no ensino, mas não há modelos 
(SFORNI, 2004, p. 185).  

 

Nesse cenário contraditório de ameaça da Educação Física como componente 

curricular no Ensino Médio brasileiro, esta tese se coloca no intuito geral de contribuir 

enquanto uma práxis para a luta, resistência e defesa da necessidade e do direito dos 

adolescentes de terem um bom ensino de Educação Física, que promova o 

desenvolvimento do movimento corporal consciente para a vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta tese, ao partir de uma análise crítica do lugar e da importância da Educação 

Física no Ensino Médio no processo de escolarização, buscou: com base na teoria do 

ensino desenvolvimental, analisar possibilidades de organização da atividade de estudo, 

e, fundamentada na teoria histórico-cultural do desenvolvimento humano, compreender 

as relações entre ensino e aprendizagem deste conhecimento no processo no 

desenvolvimento dos adolescentes. 

No atual momento histórico, conforme elucidado na tese, o Ensino Médio 

brasileiro passa por uma profunda reforma estrutural e curricular que atende a 

determinados interesses políticos e econômicos em disputa. Trata-se de reformas 

educacionais que relacionam diretamente a educação escolar ao mercado de trabalho e 

colocam em questão quais são os conhecimentos que devem ou não compor o processo 

educativo neste nível de ensino. Isso pode, no nosso entendimento, comprometer o 

desenvolvimento dos jovens de nosso país. 

A Educação Física no Ensino Médio estrutura-se, desta forma, a partir de uma 

perspectiva educacional pragmática e neotecnicista, na esteira das determinações 

históricas da contradição entre instrução e trabalho. É uma perspectiva conservadora 

que compreende a educação escolar como um tipo de educação que deve estar a serviço 

do capital. A organização, o ensino e a apropriação do saber escolar, processos tão 

complexos, vão sendo reduzidos à formação de competências e habilidades orientadas 

pelas flutuações imprevisíveis das demandas do mercado. 

Nesse sentido, esta tese também contribui para a defesa de uma formação geral 

de nível médio de qualidade que objetive o desenvolvimento máximo dos adolescentes. 

Esse Ensino Médio não pode prescindir de um conjunto de conhecimentos e práticas 

para este fim tão importante como os que compõem a Educação Física.  

As premissas desta investigação ajudaram a identificar quais são as 

determinações materiais e não materiais de base econômica, cultural e ideológica que 

têm contribuído para questionar e depauperar o caráter formativo e pedagógico da 

Educação Física no Ensino Médio. É uma condição que se expressa em toda sua clareza 

e concreticidade nas bases legais da Reforma do Ensino Médio (Lei n. 13.415/2017) e 

na BNCC do Ensino Médio de 2018, como evidenciado nessa análise. 

A grande reestruturação pela qual vem passando o Ensino Médio desvirtua e 

oculta ideologicamente os significados, sentidos e as contribuições que a Educação 
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Física como disciplina escolar e prática pedagógica pode e deve deixar para o 

desenvolvimento dos estudantes adolescentes. 

Diante desse quadro, a Educação Física no Ensino Médio tende a ocupar um 

espaço marginal e secundarizado na escola e na vida dos estudantes. A maioria das 

escolas de Ensino Médio, como a escola em que foi realizada essa investigação, 

encontra-se totalmente imbuída da perspectiva educacional aqui criticada. Essas escolas 

são reféns de um modelo técnico-burocrático de organização do trabalho pedagógico 

que acaba desgastando os professores e gerando competitividade e individualismo, na 

busca por uma melhoria dos índices nas avaliações externas. 

A Educação Física no Ensino Médio é uma prática pedagógica em intensa 

contradição com a realidade, sendo objeto de resistência e disputas pelo seu lugar 

curricular e pedagógico. Analisar criticamente e defender o lugar e a importância da 

Educação Física no Ensino Médio, ao repensar seus fundamentos teóricos, é ao mesmo 

tempo um compromisso com o desenvolvimento dos jovens e adolescentes. 

Ao se repensar os fundamentos teóricos e pedagógicos para a Educação Física 

no Ensino Médio, nossa contribuição parte de uma compreensão geral da periodização 

histórico-cultural do desenvolvimento humano e das principais características do 

processo psicológico de desenvolvimento na adolescência. A perspectiva de 

desenvolvimento utilizada como base nesta investigação, como revelam as análises do 

experimento didático formativo realizado, concepções que sustentam as atuais reformas 

pelas quais passa esse nível de ensino. 

 De acordo com a teoria histórico-cultural, o desenvolvimento do ser humano é 

um processo de natureza biológica e cultural, que se dá por meio das atividades 

realizadas nas condições sociais da realidade material concreta e em comunicação com 

os outros homens. São as atividades elaboradas pelos seres humanos o motor de seu 

processo de desenvolvimento, e é por meio das atividades que se apropriam do mundo 

material e não material. 

Neste período de desenvolvimento humano, entendido como a época de 

transição, crise, luta e tensão entre os traços de permanência de infantilidade e o 

surgimento de elementos da vida adulta, predomina-se a articulação de três atividades 

nucleares: a comunicação íntima pessoal, a atividade de estudo e a atividade de 

trabalho/profissional. 

A comunicação íntima pessoal, o estudo e o trabalho são atividades nucleares 

consideradas essenciais para o desenvolvimento do adolescente, representando a síntese 
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histórica e cultural das principais ações conscientes transformadoras que predominam 

na vida social coletiva destes sujeitos. Atividades que se intercruzam, completam-se, 

requalificam-se e modificam-se, de acordo com o nível de complexidade promovido 

pelas situações sociais enfrentadas pelos adolescentes e das necessidades que surgem no 

âmbito das próprias atividades. 

Desse modo, ao se relacionar os aportes teóricos da teoria histórico-cultural do 

desenvolvimento humano e a teoria do ensino desenvolvimental para a realização desse 

experimento didático, foi possível estabelecer novas condições para alterar as condições 

externas da atividade de estudo de um determinado grupo de estudantes do 2º série do 

Ensino Médio. E, por conseguinte, identificar e analisar quais foram às implicações 

desta reorganização histórico-cultural e desenvolvimental da atividade de estudo da 

Educação Física nas funções psíquicas superiores e na gestualidade motora dos 

estudantes. 

Chegou-se ao entendimento, no final dessa investigação, ao partir do 

pressuposto que a atividade de estudo da Educação Física no Ensino Médio é uma 

mediação necessária e importante no desenvolvimento do adolescente, que a atividade 

de estudo da Educação Física, organizada nos aportes teórico-metodológicos do ensino 

desenvolvimental, levou às transformações significativas e ao desenvolvimento dos 

motivos, da imaginação criativa, do pensamento teórico, da cooperação na comunicação 

íntima pessoal e da gestualidade motora significativa. São elementos formativos, 

considerados como os principais indícios psíquicos do desenvolvimento do movimento 

corporal consciente dos estudantes que participaram do experimento didático.  

Nesse sentido, ressalta-se que, para ocorrer o desenvolvimento do movimento 

corporal consciente, a professora e o professor precisam criar condições, na atividade de 

estudo, para que os estudantes descubram a essência, os traços peculiares e os nexos 

conceituais dos objetos de conhecimento da Educação Física. Compreende-se que isso 

se materializa na elaboração de tarefas de estudo que, ao serem resolvidas, coloca em 

evidência a relação dialética entre conceito, movimento corporal e pensamento. 

Nesta análise, destacaram-se as principais características da atividade de estudo 

da Educação Física no Ensino Médio: assimilação ativa e criativa dos conceitos por 

meio da resolução de tarefas; cooperação entre os estudantes; desenvolvimento do 

pensamento por conceitos e desenvolvimento da gestualidade motora significativa e do 

movimento corporal consciente. 
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Em síntese, o ensino desenvolvimental da Educação Física no Ensino Médio 

permite alcançar, com os adolescentes, a unidade dialética entre o conceito, o 

movimento corporal e o pensamento. Assim, contribuir para a formação da gestualidade 

motora significativa que, por sua vez, caminha em direção ao desenvolvimento do 

movimento corporal consciente. 

Dessa maneira, essa pesquisa colaborou para uma melhor compreensão da 

relação entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento da Educação Física no Ensino 

Médio, o que pode ser alcançado mediante o envolvimento dos estudantes na resolução 

de tarefas de estudo. A atividade de estudo da Educação Física, portanto, deve levar os 

estudantes à necessidade de resolver situações problemáticas que exijam assimilação e 

formação dos conceitos e, ao mesmo tempo, realização da gestualidade motora para sua 

resolução.  

A investigação propicia condições para se realçar os princípios didáticos gerais 

que sustentam a teoria do ensino desenvolvimental e também a realização e a análise do 

experimento didático formativo, realizado com o conceito e as práticas corporais da 

capoeira, sendo: a lógica dialética na formação do pensamento teórico; o processo de 

desenvolvimento do pensamento por conceitos; a organização da atividade de estudo 

por meio da proposição de tarefas de estudo e suas correspondentes ações, e a realização 

de abstrações e generalizações substantivas. 

No caso da Educação Física, tais princípios gerais se desdobram em três 

conjuntos que podem orientar a elaboração de tarefas de estudo para esta disciplina e 

expressar a unidade entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento: funções do ensino, 

características da aprendizagem e fundamentos do desenvolvimento. 

No primeiro conjunto de princípios, que representa as funções do ensino, 

ressaltam-se: ensinar por conceitos para impulsionar o desenvolvimento da consciência 

e da personalidade dos estudantes, sem recair em definições; propiciar condições para a 

realização, de maneira ativa e consciente, das tarefas de estudo pelos estudantes, 

orientados pela assimilação e formação do conceito; formar novas formas de 

pensamento pela experimentação, problematização e investigação; possuir condições 

para realizar generalizações substantivas na atividade de estudo da Educação Física; 

identificar o sistema de conceitos e de movimentos corporais para a formação da 

gestualidade motora significativa, e compreender a unidade dialética entre o conceito, o 

movimento corporal e o pensamento. 
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O segundo conjunto de princípios enfatiza as características da aprendizagem: 

assimilação ativa dos conceitos e dos movimentos corporais; estabelecimento de uma 

relação dialética entre o pensamento teórico e as ações e operações motoras; realização 

de ações de estudo que impulsionam o movimento do pensamento do abstrato para o 

concreto pensado, mediado pelos conceitos e pelos movimentos corporais como 

significação objetiva; capacidade de operar mentalmente e corporalmente com o 

conceito, no sentido de estabelecer a dependência dialética entre o pensamento teórico e 

o movimento corporal, e formação da gestualidade motora significativa como força 

motriz do desenvolvimento do movimento corporal consciente. 

O terceiro conjunto de princípios expressa os fundamentos do desenvolvimento: 

percepção do desenvolvimento como unidade dinâmica de formação global da 

consciência e da personalidade do estudante; prática do movimento corporal como 

unidade dialética entre corpo e consciência inerente à relação entre o biológico, o 

cultural, o psicológico e o social; tomada de consciência dos modos de ações em direção 

a novas formas de pensamento para o desenvolvimento; interconexão do 

desenvolvimento psíquico com o desenvolvimento dos gestos motores; atividade como 

unidade da consciência com a vida; prática do movimento corporal como unidade 

dialética entre corpo e consciência, e formação do desenvolvimento do movimento 

corporal consciente. 

 É imprescindível ressaltar que os princípios didáticos aqui apontados expressam 

possibilidades alcançadas nessa investigação que podem ser generalizadas para o ensino 

da Educação Física no Ensino Médio. Mas, ao mesmo tempo, não têm a pretensão, de 

forma alguma, de se instituir em orientações pontuais que podem mecanicamente ser 

aplicadas à prática pedagógica em qualquer contexto e situação.  

A tese aqui exposta, em síntese, defende que o movimento corporal consciente é 

um tipo de desenvolvimento formado pela mediação pedagógica dos conceitos e das 

gestualidades motoras da cultura corporal. Entretanto, desde que esta mediação seja 

fundamentada nos aportes teórico-metodológicos da teoria do ensino desenvolvimental. 

Entende-se que o movimento corporal consciente expressa a síntese das mudanças dos 

motivos para o estudo da Educação Física, da assimilação dos conceitos em unidade 

com a formação da gestualidade motora significativa (no caso desta pesquisa, a 

capoeira) e da cooperação entre os estudantes. 

A investigação também revela a necessidade de que a organização da atividade 

de estudo da Educação Física no Ensino Médio propicie condições para que os 
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estudantes possam desenvolver uma atitude ativa, criativa e participativa em relação aos 

conteúdos desta disciplina. Essa atitude é fundamental para que seja possível a 

determinação de uma unidade dialética entre o conceito, o movimento corporal e o 

pensamento. 

 As análises do experimento didático formativo, especificamente, também 

revelam que o desenvolvimento da gestualidade motora significativa em direção ao 

movimento corporal consciente, observado nos estudantes, foi possível de ser alcançado 

a partir de um modo particular de organização da atividade de estudo da Educação 

Física. A gestualidade motora significativa como unidade entre pensamento, linguagem 

e gesto motor, portanto, pode ser compreendida como a força motriz externa que 

possibilita o desenvolvimento do movimento corporal consciente na adolescência.  

Cabe ressaltar que, dada a complexidade do objeto de pesquisa, tem-se 

consciência dos limites desta investigação e das contradições da realidade que envolve a 

relação entre aprendizagem e desenvolvimento no trabalho pedagógico da Educação 

Física no Ensino Médio. Entende-se que haveria outras descobertas interessantes a 

serem analisadas caso o experimento didático formativo pudesse ter sido realizado num 

período maior de tempo, abrangendo um número maior de tarefas propostas para os 

estudantes. 

Finalmente, cabe considerar a contradição entre trabalho e formação na escola 

de Educação Básica e a precarização do trabalho pedagógico nas escolas. Isso muitas 

vezes impede que as professoras e os professores se apropriem de conhecimentos tão 

importantes sobre as relações entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento, como o 

que se conseguiu elaborar ao longo de quatro anos de estudo e investigação. Ou seja, a 

possibilidade da realização de um ensino desenvolvimental de Educação Física no 

Ensino Médio perpassa necessariamente pelas condições reais de vida e de trabalho dos 

docentes. Deveria ser esse o horizonte do projeto educativo nacional para a juventude 

brasileira, e é este projeto que defendemos e para o qual esperamos ter contribuído com 

esta tese.  

 Ao se considerar a contradição entre formação e trabalho das professoras e dos 

professores da Educação Básica e das inúmeras dificuldades que obstaculizam um 

ensino desenvolvimental como o que foi proposto, enfrentam-se e contrapõem-se todas 

as formas de precarização, intensificação e desqualificação do trabalho e da formação 

dos docentes: direito à licença para aprimoramento; melhores salários; carga horária 

compatível com a necessidade de planejamento e estudo; condições materiais de 
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trabalho nas escolas, dentre muitas outras questões e problemas que constituem o 

quadro geral de precarização do trabalho e da formação.  

É preciso lutar por melhores condições de organização da atividade de estudo 

também para as professoras e os professores, para que possam: constituir novas 

perspectivas para a organização do trabalho pedagógico; elaborar suas atividades e 

materiais, e não somente aplicar ou reproduzir o ensino; obter tempo e condições para 

que se envolvam em pesquisas, grupos de estudo e cursos de extensão ofertados pelas 

instituições de ensino superior e, se assim o desejarem, ter condições melhores e mais 

adequadas do que as que tivemos para realizar um curso de mestrado ou de doutorado. 

Nesse cenário de precarização do trabalho e da formação, as professoras e os 

professores do Ensino Médio são direcionados a reproduzir o currículo e as propostas 

didáticas com objetivos mecanizados para resultados nas avaliações externas. Contudo, 

há prejuízos principalmente para as disciplinas de Arte, Filosofia, Sociologia e 

Educação Física e, maiores ainda, como evidenciado nessa pesquisa, para o 

desenvolvimento dos estudantes adolescentes. 

Nesta perspectiva ideológica, os problemas presentes na sociedade, como a 

desigualdade e as injustiças, são justificados pela má qualidade da educação. Esta é 

atribuída como uma responsabilidade apenas das professoras e dos professores, que 

estranham e não se reconhecem na profissão, desistem, adoecem e talvez considerem 

impossível realizar o ensino a partir da perspectiva analisada e defendida nesta tese.  

Entretanto, cabe ressaltar que, mesmo com as dificuldades e as difíceis 

condições enfrentadas pela maioria dos professores e das professoras de Educação 

Física a cada dia, a cada nova imposição, a cada exploração, muitos conseguem realizar 

uma mediação pedagógica que busca contribuir para o desenvolvimento dos estudantes. 

São ações objetivas de resistência, pautadas por perspectivas pedagógicas críticas que 

projetam uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos. 

É nesse contexto contraditório e complexo que esta tese foi construída e se firma 

como uma elaboração teórica e prática de luta e resistência, na defesa e na proposição 

de um ensino desenvolvimental de Educação Física no Ensino Médio. Neste, o 

estudante adolescente alcançará altos e complexos níveis de desenvolvimento pelo 

domínio da cultura corporal. A Educação Física, nesta perspectiva, torna-se 

indispensável para o desenvolvimento e a participação política dos adolescentes, em que 

possa fazer valer seus interesses como seres sociais, históricos, ativos e conscientes. 
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Preocupar-se com essas questões é agir, pedagógica e politicamente, pela defesa 

da democratização da escola e dos direitos dos estudantes ao desenvolvimento do 

movimento corporal consciente e pelo fortalecimento da luta por mudanças radicais na 

estrutura política e econômica de nossa sociedade. É estabelecer, nesta realidade 

contraditória e complexa, tentativas de construir um novo projeto educacional pelo 

desvelamento da importância do papel da Educação Física escolar no desenvolvimento 

do adolescente e das possibilidades de, por meio do ensino desenvolvimental, alcançar o 

desenvolvimento do movimento corporal consciente. 

Em tempos de descaso do poder público perante uma pandemia, de exploração 

predatória das forças produtivas e do meio ambiente, de imposição violenta dos ideais 

do neoliberalismo e do conservadorismo, faces contemporâneas da crise estrutural do 

capital que intensificam a desigualdade material e cultural, um professor de Educação 

Física da rede pública lança uma tese contra-hegemônica construída no movimento 

contraditório do real. Esta revela a necessidade e a possibilidade da construção de um 

novo projeto histórico educacional e da realização de um ensino de Educação Física no 

Ensino Médio que efetivamente impulsione o desenvolvimento dos adolescentes. 
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 APÊNDICE A – Texto (1) utilizado por determinados grupos de estudantes 

durante a resolução das tarefas de estudo 

 

Título: Aspectos do desenvolvimento da capoeira: plurietnia, resistência e 

transnacionalidade60 

 

Capoeira cresceu, ganhou força e girou nesse mundo, 

mas me chamam de moleque 

e ainda me tratam como um vagabundo...” 

(Mestre Toni Vargas) 

As pesquisas históricas que versam sobre a origem e o desenvolvimento da 

capoeira caracterizam-na como uma manifestação pluriétnica, transnacional e, embora 

prevaleça a tese de que, originalmente, tenha sido uma construção somente dos negros 

escravizados no Brasil, ela apresenta, desde os seus primeiros registros (final do século 

XVIII) uma enorme influência de diferentes culturas e condições históricas que tinham 

como eixo o processo de desigualdade e injustiças sofridas principalmente pelos 

escravos que vieram de vários locais. Graças a sua complexidade e riqueza dos seus 

conhecimentos que envolvem as dimensões da historicidade, as técnicas corporais, o 

movimento político e os significados, estrutura, organização e dinâmica, resistiu a 

décadas de feroz perseguição por parte do poder da classe dominante. Tornou-se, nos 

últimos anos, uma das mais dinâmicas e conhecidas manifestações culturais inseridas no 

chamado mundo globalizado. 

Os registros históricos evidenciam que, quando a capoeira ensaiou os seus 

“primeiros passos”, no Brasil, o fez através dos corpos de africanos de 18 etnias e 

reinos, trazidos pelos portugueses. Vários historiadores contemporâneos vêm 

apresentando, em suas pesquisas, que a capoeira não se restringiu a uma prática 

exclusiva dos negros escravizados. Inegavelmente, trata-se de uma manifestação que se 

afirmou como um bem cultural com nítidos traços culturais africanos, mas jamais se 

constituiu numa manifestação homogênea. A questão é que essa manifestação, como 

podemos constatar em aspectos do seu desenvolvimento histórico, incorporou 

elementos culturais de várias procedências, com uma grande diversidade cultural. 

                                                             
60 O referente texto foi escrito pelo pesquisador, com base na Tese de doutorado – O jogo da capoeira em 
jogo e a construção da práxis capoeirana. 
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O código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil, instituído pelo 

Decreto nº 487, de outubro de 1890, oficializou a criminalização da capoeira em todo o 

território nacional. O artigo 402 descrevia: “Fazer nas ruas e praças públicas, exercício 

de agilidade e destreza corporal conhecida pela denominação capoeiragem (...). Pena: de 

prisão celular por dois a seis meses: É considerado circunstância agravante pertencer o 

capoeira a alguma banda ou malta”. Essa criminalização da capoeira tem razões 

históricas, inclusive impedir a organização da classe dominada para combater as 

injustiças, o fato é que as elites do Brasil Imperial a tratavam como um defeito inerente 

a certa camada social.  

A capoeira viveu momentos de perseguição desde o tempo em que foi inventada, 

essa perseguição ocorre desde os tempos da escravidão e estende até depois que ocorreu 

a abolição dos escravos, onde continuou intensa as perseguições. Era tida como 

vadiagem no sentido de “vagabundo”, “bagunceiro”, “baderneiro”, qualquer negro 

liberto ou pessoa que fizesse algum movimento corporal rápido ou correrias, ou seja, 

algo parecido com a capoeira era considerado criminoso. 

Na época da república foi criado o código penal de 1890, durante o governo do 

Marechal Deodoro da Fonseca, fazia proibição à prática da capoeira em todo o território 

nacional reforçado pôr decretos que impunham penas severas aos capoeiras. Uma delas 

era prender todos os capoeiristas no presídio de Fernando de Noronha em Pernambuco. 

Este código só fez aumentar o ódio às perseguições dos chefes de polícia que tentavam 

a todo custo fazer valer a lei contra os capoeiras. O motivo de tanta perseguição era o 

que a capoeira trás em toda a sua essência, ou seja, a “Luta” pela liberdade e contra 

desigualdade expressa desde a historicidade até as técnicas corporais. Mesmo passando 

pôr todas estas provações, a capoeira resistiu e se firmou até os dias atuais como uma 

luta de resistência de um povo que mesmo discriminado e injustiçado ainda tenta 

transformar esta realidade cruel aos menos favorecidos. 

Neste contexto, podemos afirmar que os capoeiras eram considerados da “ralé”, 

ou seja, os locais onde habitavam os povos menos favorecidos, mas eram valentes e 

corajosos para enfrentar a opressão das elites, uma prática de luta criada no Brasil pelo 

negro “oprimido”, com o exclusivo objetivo de lutar contra o branco “opressor” e pego 

como base para suas técnicas as questões que perpassam em seu cotidiano ligado as 

questões da natureza. A capoeira contém questões marcantes da dinâmica social, o 

fundo desta questão não esta na relação entre branco e negro, mas na relação da 
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exploração da força de trabalho e na condição de “luta de escravo em ânsia de 

liberdade”, combate a exploração, um classe perseguida e discriminada.  

Ao decorrer do tempo ao se constituir como uma manifestação cultural, a capoeira 

tornou-se símbolo de brasilidade e adentrou espaços institucionais antes impensáveis, 

como um importante conhecimento. Por fim, cabe ressaltar que, mesmo tendo a 

capoeira se consolidado como um bem cultural de origem “negra”, esses “negros” que 

consolidaram a capoeira eram de “todas as cores”, pois todos identificavam-se pela 

mesma condição de explorados e agregavam-se em redes de solidariedade, ainda que 

tensas, para se livrarem da miséria e do infortúnio a que eram cotidianamente 

submetidos. O movimento de seu desenvolvimento demonstra que ela se consolidou 

como manifestação cultural cujos traços de plurietnia, resistência e transnacionalidade 

não se excluem e terminam por caracterizá-la como uma prática corporal 

essencialmente histórica, política, social e cultural. 
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APÊNDICE B –Texto (2) utilizado por determinados grupos de estudantes durante 

a resolução das tarefas de estudo 

 

Título: Do “Boca-a-boca” à Internet: a Mobilidade da Capoeira e a Ressignificação da 

Cultura61 

 

“Capoeira era coisa de marginal, Hoje em dia ela é uma manifestação 

culturalnacional”. 

 

É notório que existe uma expressiva gama dos saberes e fundamentos 

consolidados na capoeira que chegaram até os tempos atuais a partir principalmente da 

tradição oral, ou seja, eram transmitidos de “boca-a-boca”. Tidos como personalidades 

híbridas – “marginais”, para as elites, heróis, para a “ralé” – os capoeiras perpetuaram 

por várias gerações uma manifestação das práticas corporais que, mais tarde, se 

transformaria num dos emblemas da cultura brasileira. A internet tem contribuído 

enormemente para a consolidação da internacionalização desta manifestação cultural, 

cerca de cinquenta mil páginas eletrônicas na internet falam sobre a capoeira em 

diversas línguas, passam a dar lugar a outras formas de tratamento, com nuanças 

lúdicas, esportivas, terapêuticas, teatrais, acompanhadas da forte e ativa participação 

feminina na roda. 

Essas experiências demonstram que, se num passado remoto, os códigos 

culturais da capoeira se perpetuavam, singularmente, a partir da tradição oral do contato 

próximo entre as gerações, que de boca-a-boca consolidava um aprendizado em praças 

públicas de algumas cidades portuárias brasileiras, atualmente seus códigos também se 

perpetuam, massificadamente, através dos chips cibernéticos cada vez mais potentes.  

A capoeira, em seu desenvolvimento no Brasil, consolidou duas vertentes 

distintas, mas inter-relacionadas, a Capoeira Angola e a Capoeira Regional são 

construídos e reconstruídos a partir de alguns “fundamentos” do acervo capoeira no 

incremento da eficiência, em oposição ao que foi chamado de “ética da malandragem”, 

subjacente à Capoeira Angola. Ela foi “escolhida” pela intelectualidade baiana, como 

foi o caso de Jorge Amado e Edson Carneiro, como a capoeira verdadeira, a pura, a de 
                                                             
61O referente texto foi escrito pelo pesquisador, com base na Tese de doutorado – O jogo da capoeira em 
jogo e a construção da práxis capoeirana. 
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raiz. Se para Mestre Bimba, representante da capoeira regional, a capoeira surgiu na 

região do Recôncavo Baiano, daí Regional, portanto, brasileira. Para Mestre Pastinha, 

ela teria sua origem em Angola, a partir de uma dança-luta de iniciação ligada a 

natureza chamada N’golo, portanto, Africana. 

O processo de afirmação identitária da capoeira sempre envolveu disputas 

internas no contexto tanto de “angoleiros” como de “regionais”, bem como entre essas 

duas consagradas vertentes, demonstrando a complexidade e as contradições das 

relações sociais, mesmo no âmbito de uma única manifestação cultural. Se a Capoeira 

Angola é a “capoeira-mãe”, percebe-se o surgimento de uma nova perspectiva de 

capoeira filha de muitos pais, e tem muitos tios, onde uma expressiva leva de líderes de 

grupos vem se autodenominando praticante de “capoeira contemporânea” -expressão 

que incorpora referências das duas escolas clássica, ou seja, tanto da Angola quanto da 

Regional. 

É possível, sim, falar de uma “capoeira contemporânea” e esta não se constitui 

numa oposição à Capoeira Angola ou à Capoeira Regional, nem tampouco numa 

negação ou superação de ambas, ou de outros supostos estilos. É possível dizer que a 

Regional e a Angola também se inserem, irremediavelmente, nessa trama 

contemporânea. 

Como uma prática corporal, ambas os tipos de capoeiras ao decorrer da história 

foi sendo construído técnicas corporais dentre as quais destacamos:  

 GINGA: Movimento básico de Capoeira, em vez de o capoeirista se fixar numa 

posição, ele está sempre em movimento com mudanças de sentidos e posições, 

efetuando está espécie de dança. 

 COCORINHA: É uma esquiva na qual o praticante se abaixa de frente para o 

adversário, com os braços protegendo o rosto. 

 AU: O Au é basicamente aquilo a que se chama uma roda, praticada 

normalmente na ginástica. Também conhecido como Au Regional é usado na Capoeira 

como uma forma rápida de fugir ou enganar o outro que esta no jogo de capoeira. 

Também pode ser feito o Au com os joelhos flexionados. 

 QUEDA DE QUATRO: É uma esquiva em que o praticante desce ao solo, para 

trás, se se apoia nas duas mãos, ficando portanto com um total de 4 apoios ao solo, as 

duas mãos e os dois pés. Se o capoeira se locomover nesta posição, dá-se o nome de 

Aranha. 
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 MACACO: Consiste na aplicação de um salto para trás, cujo movimento inicia-

se com o agachamento, e a colocação da mão no chão, para trás, e próxima ao corpo. 

Dá-se um impulso no corpo para trás e executa-se um giro completo, terminando o 

movimento com a perna oposta a da mão que tocou primeiro o chão. 

 MEIA LUA DE COMPASSO: É um golpe no qual o praticante agacha-se sobre 

a perna da frente, e com a outra perna livre, faz um movimento de rotação, as suas mãos 

vão ao solo para melhor equilíbrio. Atinge-se o outro jogador com o calcanhar. 

 NEGATIVA: É uma esquiva que o praticante faz descendo ao solo apoiado em 

uma das pernas e com a outa esticada. As duas mãos vão ao chão, sendo que, se 

estiverem do lado da perna esticada, sua característica é quase que exclusivamente de 

defesa, porém se as mãos estiverem para o lado da perna dobrada, propicia ao executor 

a oportunidade de aplicar uma rasteira logo em seguida. Em uma de suas variações, 

quando as mãos estiverem viradas para o lado da perna dobrada, elas poderão não ir ao 

solo, permanecendo à altura do rosto e do tórax, em posição de defesa. 

 BENÇÃO: Trata de um pontapé frontal, utilizado quer na Capoeira Regional 

quer na Capoeira Angola, que consiste num movimento de força que pode surpreender o 

oponente. Repara-se no movimento do joelho. O capoeirista levante o joelho, deixando 

o adversário sem a certeza se este irá fazer a benção. O martelo ou qualquer outro 

pontapé frontal com o mesmo tipo de movimento. 
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APÊNDICE C – Texto (3) utilizado por determinados grupos de estudantes 

durante a resolução das tarefas de estudo 

 

Título: A Capoeira Como Sistema de Significação Cultural62 

 

Sou negro forte, da periferia, meu tataravô foi escravo 

e eu sou escravo hoje em dia, mas tendo no sangue a capoeira como expressão da 

minha luta. (Mestre Toni Vargas) 

 

A capoeira resultante de trezentos anos de escravidão e não de um processo de 

integração amigável e fraterna cultural, constitui-se numa atividade em que o jogo, a 

luta e a dança se interpenetram numa intrincada relação, mas caracterizada em sua 

essência como um tipo de luta. Ela é, ao mesmo tempo, luta, dança e jogo, embora seu 

praticante seja definido como um jogador e não como um lutador ou dançarino. Entre os 

capoeiras, fala-se em jogar capoeira e, muito raramente, ouve-se falar em lutar ou 

dançar capoeira, sendo esta uma constatação que diferencia a capoeira das outras 

modalidades de luta, à medida que o componente jogo e dança redimensiona o conceito 

de luta e torna-se um dos tipos de luta que mais contribui na formação humana. 

O conceito de cultura deve ser especificado e fortalecido como um “sistema de 

produções e significações expressos em forma de conhecimentos, produzidos pelos 

seres humanos ao decorrer da história”. Um dos conhecimentos culturais que 

destacamos é o jogo da capoeira que requer uma constante negociação gestual composto 

por um conjunto de técnicas corporais, em que cada jogador é desafiado pela 

imprevisibilidade dos golpes mediados pela ginga. 

Por mais que pretenda observar a descrição dos conhecimentos gerados num 

jogo de capoeira jamais refletirá a riqueza dos fatos em si. Num jogo “malicioso e 

mandingueiro”, os movimentos corporais parecem indecifráveis aos próprios executores 

que, muitas vezes, não se dão conta do conjunto de conhecimento que sempre são 

executados de maneira improvisada. 

A dança na capoeira, imbricada no jogo, expressa-se no gingado em que o corpo 

todo se embala ao som de berimbaus, pandeiros, atabaque, cantos e palmas, 

                                                             
62O referente texto foi escrito pelo pesquisador, com base na Tese de doutorado – O jogo da capoeira em 
jogo e a construção da práxis capoeirana. 
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descrevendo círculos no espaço da roda e fazendo com que o sujeito lute dançando e 

dance lutando, remetendo a capoeira “a uma zona imaginária situada entre o 

lúdico(imaginação e criatividade) e o combativo. O componente luta, na capoeira, 

remonta as origens desta manifestação e se expressa através de golpes desequilibrantes, 

traumáticos, acrobáticos etc., numa alternância constante de ataques, defesas, ataques 

que se convertem em defesas e defesas que se convertem em ataques.  

Convém observar que o jogo e a dança contribuem para uma dissimulação do 

componente luta, à medida que, via de regra, não se efetiva um confronto direto, mas 

uma constante simulação de ações e reações sem contato físico, mediadas pela ginga, 

fazendo com que o jogo, a dança e a luta se interpenetrem. "Através do jogo de 

capoeira, os corpos negociam e a ginga significa a possibilidade de barganha, atuando 

no sentido de impedir o conflito". Nessa luta dissimulada e disfarçada, o capoeira mais 

habilidoso é aquele que mostra que pode acertar um golpe mais não o faz, e com isso, 

possibilita a continuidade da própria luta-jogo-dança. 

Diante dessas considerações, temos um entendimento de capoeira como a 

produção histórica da existência humana, num sentido amplo que cada detalhe inclusive 

as técnicas corporais engloba aspectos fisiológicos, psicológicos, filosóficos, 

antropológicos, políticos e sociais. O movimento corporal humano é uma atividade 

inserida no mundo da cultura e se constitui num conjunto de elementos objetivos (ato 

motor, estilo, técnica, tática etc.) e subjetivos (sensações, emoção, representação 

intelectual, imaginação etc.). A tentativa de preservar uma suposta essência da capoeira 

requer, necessariamente, um conjunto de normas, leis, valores, regras necessárias. 

Sendo assim, ela se apresenta como uma “luta” que pode se voltar também contra si 

mesma. 

Hoje, já existem mega-grupos, com mais de 10 mil integrantes e com filiais em 

vários países do mundo. Em decorrência disso, alguns mega-grupos vêm realizando 

mega-eventos (alguns em forma de competição) bem parecidos com os grandes 

“ultimate fights”, onde os holofotes expõem impavidamente o culto à força e à 

arrogância. 

Além dos grupos, começam a se expandir, no âmbito da capoeira, a entidades 

corporativas, como é o caso das federações e ligas, que, em maior ou menor grau, 

também operam com essa manifestação sob a batuta financeira. A Confederação 

Brasileira de Capoeira (CBC), a Associação Brasileira de Professores de Capoeira 

(ABPC)43, a Associação Brasileira de Capoeira Angola (ABCA) e a Federação 
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Internacional de Capoeira (FICA) são as principais representantes desse esquema 

organizativo. Isto tem se incorporado tanto no âmbito da capoeira que alguns grupos já 

formaram suas próprias federações, como é o caso da Federação ABADA. 

Nessa lógica de organização da capoeira (grupos, federações, ligas etc.), 

podemos identificar, portanto, o surgimento de dois fenômenos inerentes à sociedade 

atual, já verificados em outras manifestações da cultura corporal como, por exemplo, a 

ginástica, a dança e algumas lutas orientais, quais sejam: a mercadorização e a 

esportivização que, por sua vez, apresentam como características os interesses do 

mercado-dinheiro acima dos conhecimentos culturais. 
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APÊNDICE D – Texto (4) utilizado por determinados grupos de estudantes 

durante a resolução das tarefas de estudo 

 

Título: “Iê... Como Fazer ... Camará”63 

 

“Capoeira cresceu, ganhou força e girou nesse mundo, mas me chamam de moleque e 

ainda me tratam como um vagabundo...” (Mestre Toni Vargas). 

 

Os capoeiras que formam a roda são potenciais jogadores, instrumentistas e 

cantadores, e se revezam nessas três ocupações durante o seu desenrolar. É importante 

notar que, na roda de capoeira, a oralidade e as técnicas corporais interagem, resultando 

numa riquíssima relação cultural. A observação apurada de uma roda de capoeira não 

garante, com segurança, uma transcrição ao pé da letra do que acontece em cada jogo. 

Na roda de capoeira, todos os golpes e contragolpes partem da ginga – a movimentação 

“básica” do capoeira. É ela que impede o confronto direto entre os jogadores e 

possibilita afirmarmos que se trata de um tipo de luta sem contato físico. O 

enfrentamento é indireto, em geral, não se bloqueia o golpe do outro jogador, mesmo 

acontecendo ataque e defesa. No jogo, esses golpes são mesclados com um número 

indefinido de negaças, esquivas e fintas que cada capoeira improvisa a partir de suas 

possibilidades e condições, numa espécie de dramatização ou tapeação do confronto 

direto. 

 Tudo isso, vale dizer, completa-se com a mandinga, que significa para a 

capoeira, saber ler as intenções do outro, fazendo-o "entrar na sua", antecipando-se para 

que o outro jogue o seu jogo e não o dele. Essas improvisações, aliadas aos rituais de 

roda que envolvem o capoeira, impregnadas de um "tempero aparentemente simples, o 

humor", é que o faz "dançar dentro da briga”, como diria o Mestre Nestor Capoeira. 

Não obstante a eficiência dos próprios golpes de capoeira, o principal recurso tático 

desta dança-luta-jogo é, sem dúvida, a surpresa, que deve vir acompanhada de 

"mandingas" e "malícias". Essas qualidades se sobrepõem à Mestre Pastinha 

demonstrou, em diversas ocasiões, a eficácia desses componentes na roda decapoeira. 

Às vezes, fingia-se de bêbado e jogava meio cambaleando para iludir o companheiro de 

                                                             
63.O referente texto foi escrito pelo pesquisador, com base na Tese de doutorado – O jogo da capoeira em 
jogo e a construção da práxis capoeirana. 
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jogo.O escritor Jorge Amado fez elogios à Pastinha, ao descrevê-lo como “um mulato 

pequeno, de assombrosa agilidade, de resistência incomum”.  

A força física é bastante explorada na tentativa de levar o companheiro de jogo a 

cometer um "vacilo" para poder atacar. Muitas vezes, alguns capoeiras, ávidos por 

desferir golpes perfeitos e objetivos, desconsideram a mandinga, a malícia, a surpresa e 

o ritmo musical, fazendo com que o jogo se torne muito "mecânico", sem "molejo" de 

corpo. Essa supervalorização da técnica, em detrimento de outros componentes, 

maximiza os pequenos atritos comuns de uma roda e, raro, acontecem contendas 

violentas. Muitas vezes, alguns capoeiras, por desferir golpes perfeitos e objetivos, 

desconsideram a mandinga, a malícia, a surpresa e o ritmo musical, fazendo com que o 

jogo se torne muito "mecânico", sem "molejo" de corpo. 

A articulação do ritmo musical com a expressão gestual, mediada pela orquestra 

composta de instrumentos percussivos, remete a capoeira à condição de uma das raras 

manifestações culturais com esta característica no mundo todo. O berimbau é quem dita 

o ritmo do jogo. A música cantada (cantiga), muitas vezes de improviso, alimenta a 

imaginação e as palmas empolgam o diálogo corporal. Esta integração, que potencializa 

e agrega o desafio, a atenção, o medo, a alegria, a coragem, enfim, vários componentes 

essenciais da condição humana, colocados em jogo e embalados pelos sons das 

cantigas, dos instrumentos musicais e das palmas dos demais participantes da roda há 

um grande diálogo ritualizado entre o “puxador” da cantiga e os demais integrantes da 

roda que, por sua vez, formam o “coro”. Neste melódico diálogo, as mensagens das 

cantigas requerem atenção dos participantes da roda. É isso que faz com que tais 

cantigas tenham tamanha abrangência social, cujos “recados” não são assimilados 

apenas por especialistas, mas por pessoas comuns, inclusive, pelos analfabetos em 

teoria musical. 

 A sua relevância não está apenas nas mensagens embutidas em seus versos, mas 

na forma em que elas são cantadas. Em outras palavras, o sentido de uma cantiga passa 

muito mais pelas sensações que proporciona ao ser cantada e ouvida do que pela análise 

das mensagens de seus versos. A sonoridade é, portanto, fundamental. As letras serão 

“degustadas”, em maior ou menor grau, de acordo com a sonoridade que as acompanha, 

e um documento cantado é bem diferente de um documento escrito que emerge 

silenciosamente de uma folha de papel. Ao cantar, o sujeito está também praticando 

uma ação comunicativa interativa que, certamente, toma conta dos capoeiras na roda, 

independente de seu estilo, vertente ou “linhagem”. A depender do ritmo dos 



267 
 

instrumentos musicais de percussão (berimbau, pandeiro, atabaque, agogô e reco- 

identifica três funções básicas nos cânticos de capoeira: (a) uma função ritual, que 

fornece à roda o ritmo e animação; (b) uma função mantenedora das tradições, que 

reaviva a memória da comunidade capoeirana acerca dos acontecimentos importantes 

em sua história, e (c) uma função ética, que promove um constante repensar dessa 

mesma história e dos princípios éticos nas rodas de capoeira. 

Esse jogo entre os capoeiras, além de ter a ginga e os inúmeros golpes como: 

esquiva, negativa, armada, queixada, banda, bênção, aú, rolê, martelo, meia lua de 

compasso, meia lua de frente, galopante, cutia, chapa, tesoura, elástico. Devem 

funcionar em sintonia com os instrumentos (berimbau, agogô, pandeiro, reco-reco, 

atabaque) e as cantigas (quadra, ladainha, corrido e chula), caracterizando o ritual da 

capoeira, nas especificidades do ritual da capoeira angola e regional. 
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APÊNDICE E – Texto (5) utilizado por determinados grupos de estudantes 

durante a resolução das tarefas de estudo 

 

Título: Capoeira: um Jeito Mandingueiro de Ser64 

 

Poema: Concepção de Capoeira. 

 

Capoeira é poesia, melodia, dança e luta. 

Momento, argumento, ação e contradição. 

Permeada de história, oratória de povos africanos 

Angolanos, congos, dentre tantos, poderia relatar. 

Não posso esquecer os indígenas com suas culturas ricas, 

Aqui vieram agregar. 

A capoeira é o próprio motivo da existência, da essência 

Dos que praticam essa manifestação afro-brasileira 

Pode ser definida como arte, malandragem, 

Movimento libertário que envolve corpo e jogo, 

Ancestralidade e oralidade. 

Ela provoca arrepios, desafios a serem superados. 

No jogo e na roda da vida. 

Não estou falando de todos estilos 

Somente a uma eu me refiro 

Pela sua expressão contra a espetacularização 

Além do capitalismo que tenta reproduzir 

A mecanização do corpo, da mente e da alma. 

A capoeira Angola liberta, 

Expressa o canto, o desejo e a criatividade da arte 

Que é difícil se enquadrar. 

E pra continuar, você precisa vivenciar 

Pra confirmar se tudo que eu falei é mito ou contraste 

 

                                                             
64Texto construído pelo pesquisador, com base na dissertação de mestrado: capoeira & educação: 
produção do conhecimento em jogo. 
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A capoeira constituiu ao decorrer da história vários significados como: 

aprendizado para a vida, coletividade, conhecimento corporal, formação política, 

emancipação humana, amizade, autodefesa, auto-organização, atenção, compreensão, 

dedicação, desenvolvimento da noção espacial e do cognitivo, determinação, disciplina, 

educação moral, educação ética, força, harmonia, integração, interação, inclusão social, 

liberdade, superação, movimento, obediência, oralidade, paciência, participação, 

pluriculturalidade, regra, relação interpessoal, resistência, resgate da cultura, respeito, 

sincronia, sociabilidade, superação da alienação, troca de conhecimento e valores 

humanos. 

O processo da escravidão deixou marcas profundas nas práticas culturais, 

religiosas, cotidianas dos povos negros. Estes são os que mais sofrem, em sua maioria, 

com as desigualdades sociais, os preconceitos e discriminações raciais; são os que 

menos acumulam o capital, vivem, uma grande parte, à margem da sociedade, ocupando 

outros quilombos (favelas), sendo explorados pelo sistema capitalista, juntamente com 

outros povos, fruto da miscigenação no Brasil. 

Uma das pessoas que mais lutaram para a expansão da capoeira destacamos o 

Mestre Bimba; ele foi outorgado Doutor Honoris Causa pela UFBA em 1996 

(CAMPOS, 2009). Ele foi considerado o Patrono da Capoeira Brasileira, pois “[...] foi 

responsável por construir o caminho para a descriminalização da Capoeira e para sua 

valorização como patrimônio cultural brasileiro” (BRASIL, 2007, p. 5). 

Já Vicente Ferreira Pastinha, conhecido na capoeira como Mestre Pastinha, foi o 

maior ícone da Capoeira Angola, propagou essa luta camuflada em dança com mistura 

de elementos lúdicos e combativos, permeados de ancestralidade, malandragem, entre 

outros. Com relação aos recursos materiais para a formação da bateria, orquestra ou 

charanga, existem diferenças entre os estilos de capoeira, e destacamos os estilos da 

Capoeira Angola e Regional por serem os mais consolidados e pioneiros. No primeiro 

estilo, tem três berimbaus de tamanhos e sons diferentes, conhecidos como: gunga, 

médio e viola; um ou dois pandeiros, um reco-reco ou ganzá, um agogô e um atabaque. 

Já no segundo estilo, a orquestra é composta por um berimbau e dois pandeiros. 

As formas de comunicação pode acontecer através dos olhares, dos berimbaus, 

sorrisos, além de outros meios, os quais ninguém fala, entretanto todos entendem. Na 

entonação das cantigas, o pandeiro e o atabaque, necessitam manter a pulsação e não 

sobressair o volume harmonioso dos berimbaus, enquanto os idiofones, agogô e reco-

reco, reportam pouca intensidade sonora. Nesse sentido, na roda de capoeira em sintonia 
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com as cantigas e os instrumentos, os corpos dos capoeiras expressam/refletem 

significados, ou seja, os seus anseios, seus medos, suas dúvidas, suas alegrias, suas 

objetividades, seus golpes, suas gingas, suas comunicações corporais etc. que podem ser 

individuais ou coletivos. 

  

“Quem não conhece essa capoeira, não 

pode dar o seu valor. Todos podem 

aprender, general também doutor. Quem 

desejar aprender venha aqui em Salvador. 

Procure o Mestre Pastinha, ele é o 

professor” 

“Negros lutando, Brazil” (EARLE, 1822). 

 

É importante frisar que através dos desenhos e das esculturas podemos analisar o 

cotidiano (re) produzido ou (re) criado dos capoeiras, as suas expressões gestuais, as 

vestimentas, os elementos musicais, os espaços que frequentavam, dentre outras 

questões que nos trazem sentimentos, percepções e entendimentos da pequena e grande 

roda.  
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APÊNDICE F – Questionário respondido pelos estudantes 

 

Prezado(a) participante, este questionário de avaliação tem por objetivo levantar 

subsídios para a tese de doutoramento, em construção, sobre: “A Educação Física no 

ensino médio: a relação da mediação entre o conhecimento escolar e o desenvolvimento 

do adolescente”. Na certeza de sua colaboração, agradeço antecipadamente. Doutorando 

Marcos Jerônimo Dias Júnior (Caracterização dos sujeitos, concepções e expectativas, 

nível de desenvolvimento atual). 

 

I.Qual a sua idade? ______________ 

II.Qual o nível de escolaridades de seus responsáveis? 

(  ) Ensino fundamental incompleto (  ) Ensino fundamental completo (  ) Ensino médio 

incompleto  ( ) Ensino médio completo (   ) Ensino superior  (    ) Mestrado 

III.Você trabalha além dos estudos? 

(   ) sim   (    ) não       Qual a função?_____________________ 

IV.Você possui livros em casa? (   ) sim   (  ) não  

 Quantos que você já leu no total ao decorrer da sua vida 

escolar?_________ 

V.Quantas horas você fica em redes sociais por dia? 

(   ) menos de 30 minutos (   ) entre 30 minutos e 1 hora  

(    ) 1 hora e 2 horas  (  ) entre 2 e 3 horas  (   ) mais de 3 horas 

VI.Você tem amigos na escola?  

(   ) sim   (    ) não     Quantos? ____________ 

 Mesmo sem ter muito contato você admira o comportamento de algum 

colega da escola? 

(    ) sim   ( ) não   O que 

admira?_________________________________________________ 

 Nível de relacionamento com os colegas de sala?   (1)(2)  (3)  (4) (5) 

VII.Você estudou em outro momento no percurso escolar o tema lutas ou capoeira? 

(   ) sim   (    ) não   

VIII.Você é motivado a participar das aulas de educação física? 

(     ) sempre (      ) regularmente (     ) às vezes (      ) raramente    (     ) nunca 

IX.Se conseguisse um emprego para ganhar mais do um salário mínimo, deixaria os 

estudos?   (    ) sim     (     ) não    
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   Por quê? 

____________________________________________________________________ 

X.Quais suas expectativas nos estudos para o futuro?___________________________ 

 Se tiver, cite algumas 

_____________________________________________________ 

XI.Nível de dificuldade das matérias da educação física no ensino médio? 

 (1) (2) (3) (4) 

(5)Justifique?___________________________________________________ 

XII.Você gosta de participar das aulas de educação física? 

(   ) sim      (     )não  (    )às vezes   (    ) raramente  

Justifique sua resposta___________________________________________________ 

XIII.Fora da escola você tem contato com algum tipo de prática corporal?  

(   ) sim      (     )não  (    )às vezes   (    ) raramente   Qual?_____________________ 

XIV.Se pudesse você interromperia os estudos atualmente? 

(     ) sim (     ) não (     ) às vezes  Justifique?___________________________ 

_______________________________________________________________ 

XV.Você sabe o que a educação física estuda dentro da escola? 

(  ) sim (  ) não ( ) tenho dúvidas  Justifique?__________________________________ 

XVI.Qual conhecimento que achou mais interessante do seu contato com a educação 

física na vida escolar? Por quê?   

_____________________________________________________________________  

XVII.A capoeira pode contribuir na sua formação?  

(   ) sim   (   ) não   ( ) às vezes         Como?________________________ 

XVIII.Dê 1 ao 5, marque qual o grau que você acha que entende de capoeira? 

( 1 ) (2) (3) (4) (5)   O que destacaria? 

___________________________________________ 

XIX. Quais suas expectativas para aprender a capoeira? (1) (2) (3) (4) (5)             

XX. Qual conhecimento gostaria de aprender sobre a capoeira? 

______________________________________________________________________ 

XXI.Você acha que as aulas de educação física ao decorrer da sua vida escolar 

contribuíram com a sua formação e desenvolvimento? 

(    ) intensamente    (    ) muito     (    ) razoavelmente     (     ) pouco     (    ) muito 

pouco 
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Justifique?______________________________________________________________

_____ 

XXII.Você acha que durante um bimestre estudando o conteúdo capoeira você sentirá 

que aprendeu este conhecimento?  

(   ) sim   (   ) não  (   ) às vezes    

Justifique?_________________________________________ 

XXIII.Você já praticou capoeira ou outra luta? (     ) sim        (     ) não                                  

Se sim como foi a experiência?(     ) ótima (     ) muito boa  (     ) boa  (     ) ruim  

XXIV.Qual o tipo de aula que gostaria de ter para as aulas de educação física no ensino 

médio?________________________________________________________________

_______ 

XXV.Quais as expectativas para as aulas de educação física?   (1) (2) (3) (4) (5) 

XXVI.Quais as expectativas para as aulas sobre a capoeira?   (1) (2) (3) (4) (5) 
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APÊNDICE G – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

Prezado senhor/prezada senhora, o menor/a menor de idade pelo qual o(a) 

senhor(a) é responsável está sendo convidado(a) a participar da pesquisa de doutorado 

intitulada “EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO NA 

ADOLESCÊNCIA: CONTRADIÇÕES E PROPOSIÇÕES PARA O ENSINO 

MÉDIO”. Os objetivos deste estudo consistem em compreender a Educação Física 

como conhecimento escolar e analisar as contribuições do ensino de Educação Física no 

Ensino Médio no processo de desenvolvimento dos estudantes, promovendo um melhor 

ensino desta disciplina.   

Caso você autorize, o menor/a menor irá participar, juntamente com os demais 

colegas de turma, de oito aulas de Educação Física que serão videogravadas para 

posterior análise das atividades realizadas. A participação não é obrigatória e, a 

qualquer momento, o menor/a menor ou o senhor/a senhora poderá desistir da 

participação e tal recusa não trará nenhum prejuízo.  

Ressaltamos que as imagens serão analisadas apenas pelo pesquisador e sua 

orientadora e não serão, em hipótese alguma, veiculadas publicamente em nenhum 

momento durante ou após o término da pesquisa e nenhum/nenhuma estudante terá seu 

nome ou qualquer outro dado pessoal revelado no relatório de pesquisa. A participação 

do menor/da menor será muito importante para a realização desta pesquisa, que poderá 

contribuir para a melhoria do ensino de Educação Física nas escolas.  

O projeto de pesquisa está em processo de aprovação junto ao Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da UFG, ao qual deverá ser acrescentado o termo 

assinado pelo senhor/pela senhora para que possamos dar início às aulas que serão 

filmadas. Agradecemos imensamente sua autorização e nos colocamos à disposição, 

podendo inclusive nos telefonar a cobrar, para quaisquer outros esclarecimentos. 

Goiânia, 02 de julho de 2019. 

Prof. Ms. Marcos Jerônimo Dias Júnior 

Professor de Educação Física da SEDUCE – Goiás 

Doutorando do PPGE/FE/UFG (matrícula 2016-101818) 

Telefone 99244-4127 

 

Prof.ª Dr.ª Sandra Valéria Limonta Rosa 

Professora da Faculdade de Educação da UFG (SIAPE 1224073) 
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Orientadora 

Telefone 9198-8887 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UFG – 3209-6321 

 

Eu,____________________________________________________________________

______declaro que entendi como será a participação do menor/da menor de idade pelo 

qual sou responsável na pesquisa “EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E 

DESENVOLVIMENTO NA ADOLESCÊNCIA: CONTRADIÇÕES E 

PROPOSIÇÕES PARA O ENSINO MÉDIO”.  

Desta forma, autorizo que 

_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_______  

participe  das aulas de Educação Física que serão videogravadas pelo pesquisador 

Marcos Jerônimo Dias Júnior.  

 

  

 

Anápolis-GO, __________ de_____________________ de 2019. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
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APÊNDICE H -Termo de assentimento livre e esclarecido (TALE) 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: RELAÇÕES ENTRE A 

MEDIAÇÃO DO CONHECIMENTO ESCOLAR E O DESENVOLVIMENTO 

DOS ADOLESCENTES”. Meu nome é Marcos Jerônimo Dias Júnior, sou o 

pesquisador(a) responsável e minha área de atuação é Educação e Educação Física. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que 

uma delas é sua e a outra pertence ao(à) pesquisador(a) responsável. Esclareço que em 

caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se 

aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) 

pesquisador(es) responsável(is), via e-mail mjrgoias2012@hotmail.com e, inclusive, 

sob forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): 

(62)992444127. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitoscomo participante desta 

pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa:  

Nesta pesquisacom o tema“Educação física no ensino médio: relações entre a mediação 

do conhecimento escolar e o desenvolvimento dos adolescentes”, propomo-nos a 

investigar a organização do ensino da Educação Física no Ensino Médio, um 

conhecimento escolar com desafios e problemas históricos. Neste contexto, buscamos 

analisar como a Educação Física se constitui como conhecimento escolar, de que forma 

o ensino dessa disciplina pode ser melhor organizado e realizado, qual sua importância e 

necessidade, bem como as suas implicações nos processos de mudanças do psiquismo 

que provocam o desenvolvimento do adolescente dentro do âmbito escolar. Logo, em 

síntese, destacamos a problemática central que norteia esta tese: Como a Educação 

Física, na forma de conhecimento escolar, no Ensino Médio, pode possibilitar e 

contribuir no processo de desenvolvimento dos adolescentes? O objetivo geral é 

compreender a Educação Física como conhecimento escolar e analisar as contribuições 

do seu ensino, no Ensino Médio, no processo de desenvolvimento dos estudantes. Os 

objetivos específicos perpassam pela análise do processo de surgimento e 
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desenvolvimento lógico e histórico da Educação Física como conhecimento científico e 

como conhecimento escolar; compreender as relações entre o ensino escolar de 

Educação Física e o desenvolvimento do adolescente à luz da teoria histórico-cultural e 

da teoria do ensino desenvolvimental, apoiada principalmente nas ideias de A. N 

Leontiev, L.S. Vigotski e V.V. Davidov. Trata-se de uma pesquisa que busca apreender a 

totalidade e a concreticidade do objeto, a partir da análise bibliográfica e documental – 

Projetos e orientações da Reforma do Ensino Médio e da Base Nacional Comum 

Curricular – articulado a uma investigação empírica com a realização de um 

experimento didático formativo. Objetivamos compreender, por meio desta intervenção 

didática, em duas turmas da 2º série do Ensino Médio, como se dá a relação entre ensino 

escolar e desenvolvimento dos adolescentes na mediação da Educação Física escolar. 

Trata-se de um procedimento metodológico de pesquisa sobre o ensino escolar que se 

caracteriza por meio do trabalho com tarefas de estudos como meio de intervenção 

direta do pesquisador/professor em sala de aula, na tentativa de apreender como se dá o 

desenvolvimento do pensamento conceitual dos estudantes. No momento, estamos em 

processo de coleta de dados por meio da realização do experimento didático formativo, 

sendo realizado por registros sistemáticos e por meio de gravações de áudios e 

filmagens que estão sendo analisados pelo pesquisador.  

(         ) Permito a divulgação da minha imagem nos resultados publicados da 

pesquisa; 

(         ) Não permito a publicação da minha imagem nos resultados publicados da 

pesquisa. 

A participação não é obrigatória e, a qualquer momento, o menor/a menor ou o 

senhor/a senhora poderá desistir da participação e tal recusa não trará nenhum prejuízo. 

Ressaltamos que as imagens serão analisadas apenas pelo pesquisador e sua orientadora 

e não serão, em hipótese alguma, veiculadas publicamente em nenhum momento 

durante ou após o término da pesquisa e nenhum/nenhuma estudante terá seu nome ou 

qualquer outro dado pessoal revelado no relatório de pesquisa. A participação do 

menor/da menor será muito importante para a realização desta pesquisa, que poderá 

contribuir para a melhoria do ensino de Educação Física nas escolas. O projeto de 

pesquisa está em processo de aprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da UFG, ao qual deverá ser acrescentado o termo assinado pelo 

senhor/pela senhora para que possamos dar início às aulas que serão filmadas. 


