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As habilidades motoras e seu ensino estão inseridos no contexto da educação física escolar (EFE)
no ensino fundamental de tal maneira que as encontramos no bloco denominado Conhecimento
Sobre o Corpo, dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Assim, faz-se necessária a utilização dos
critérios de organização da prática, segundo os pressupostos teóricos da área da Aprendizagem
Motora (AM), para o alcance dos objetivos do professor em relação ao desenvolvimento e
aprendizagem das habilidades motoras na EFE. No entanto, evidências mostram certo afastamento
entre os conhecimentos abordados no âmbito da formação inicial e a prática do professor,
reverberando no processo de aprendizagem de habilidades motoras dos alunos. Assim, os objetivos
do presente estudo foram analisar a utilização dos critérios da organização da prática das
habilidades motoras no contexto da EFE e o conhecimento dos professores da EFE acerca da AM.
Participaram do estudo 17 professores de EFE atuantes no Ensino Fundamental na cidade de
Maracanaú/CE. Foram propostos e utilizados dois questionários como instrumentos de coleta de
dados. O Questionário 1 continha questões acerca do ano de formação, tempo de docência, se teve
disciplinas da área do comportamento motor (CM) na sua formação e sobre aplicação dos critérios
de organização da prática nas aulas de EFE: Fragmentação; Distribuição/Espaçamento; e
Variabilidade da prática. O Questionário 2 continha sete afirmativas sobre esses critérios de
organização da prática em que os participantes precisavam responder verdadeiro/falso. Análise
qualitativa foi utilizada para apresentar os resultados das questões do Questionário 1. Além disso,
análise quantitativa, com estatística descritiva, foi utilizada para apresentar as informações sobre os
professores contidas no Questionário 1 e a frequência relativa de acertos às afirmativas contidas no
Questionário 2. Os resultados mostraram que a formação dos participantes se deu, em média, há 7,3
anos (±2,9), que lecionam, em média, há 6,6 anos (±2,8) e que 13 deles tiveram disciplinas da área
do CM. Além disso, de modo geral, os professores apontaram utilizar os critérios investigados na
organização da prática para o ensino das habilidades motoras. No entanto, eles parecem não fazer
isso de forma sistematizada no seu planejamento e nem direcionada para a AM especificamente.
Apesar disso, 93,3% (n=14) dos participantes acertaram mais da metade do Questionário 2 e a
maior dificuldade de compreensão dos professores diz respeito ao critério distribuição/espaçamento
na organização da prática. A presente pesquisa mostrou que os professores de EFE do Ensino
Fundamental conhecem conceitualmente os critérios de organização da prática, mas não apontaram
utilizá-los para aprendizagem de habilidades motoras na escola.
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