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RESUMO 

MESSIAS, Rita de Cássia. Oficina de Observação de Fenômenos por meio da 
realização de experiências científicas em um ambiente maker. 2021. 114 folhas. 
Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza) – 
PPGEN, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2021. 
 
Este estudo, considera múltiplos os fatores que permeiam o desenvolvimento humano 
numa perspectiva global da pessoa. Partindo de conhecimentos científicos já 
consolidados em suas áreas, esta pesquisa buscou integrá-los na estruturação da 
Oficina de Observação de Fenômenos (produto educacional). Refere-se às 
aproximações entre Psicologia, Psicomotricidade e Educação Científica, ao se 
articularem no que diz respeito ao desenvolvimento global da pessoa e seu processo 
de ensino e aprendizagem, contribuindo para promoção de qualidade de vida e bem-
estar. Estudos mostram a relevância dos conteúdos integrados de aprendizagem 
científica e o desenvolvimento global da pessoa no contexto da experimentação. 
Assim como, pesquisas apontam a não efetivação das atividades experimentais na 
prática docente, apesar de sua eficácia. Numa abordagem que integra a formação 
global da pessoa em suas fases, analisa-se as contribuições da Oficina de 
Observação de Fenômenos, que tem o objetivo geral de contribuir no desenvolvimento 
e formação das pessoas que dela participa, e de seu processo de aprendizagem para 
ciência e para vida. Tal Oficina, realizada em um ambiente maker, é estruturada com 
atividades de mindfulness, psicomotricidade e experimentação científica. Contempla: 
caderno referencial teórico-analítico, caderno orientador para o profissional de ensino, 
caderno de atividades, além de, conjunto de recursos e materiais utilizados na mesma. 
Os participantes idealizados para essa Oficina são profissionais do ensino de ciências, 
da educação pré-escolar ao ensino superior. Os dados são coletados durante toda 
Oficina por meio de escritos, áudios, fotos e verbalizações.  Baseado, em estudos 
anteriores com a realização de outras Oficinas, numa primeira versão, observou-se 
durante a vivência das atividades, sua relevância, por meio de feedbacks, do 
envolvimento e expressão dos participantes com suas ações, sensações, percepções 
e verbalizações. A segunda versão, temática deste estudo, foi a Estruturação da 
Oficina de Observação de Fenômenos, cujos resultados parciais sugerem que a 
prática da vivência na Oficina como se configura, pode ser um recurso bastante 
pertinente como produto educacional no desenvolvimento da pessoa de forma global.  
Contribui refletindo a postura do profissional de ensino, que é mediador, com relação 
a sua própria vivência e significância, para o aprofundamento de sua intervenção na 
prática docente. Podendo ser usada em aulas práticas, proporcionando 
aprendizagem, bem-estar e qualidade de vida, ressalta-se que é fundamental a 
continuidade da realização da Oficina de Observação de Fenômenos como recurso 
na formação global do profissional de ensino. Na atualidade, em função da pandemia 
covid-19 (doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2), a segunda 
versão da Oficina não foi aplicada completamente.  Pelo mesmo motivo, elaborou-se 
uma versão virtual da Oficina para ser vivenciada. Pretende-se, a partir deste estudo, 
formar um programa de associação. Uma parceria entre clínica de psicologia e 
psicomotricidade com universidades e grupos de pesquisa, criando um núcleo de 
formadores e multiplicadores deste estudo. Também, realizar programas de cultura 
como: saraus e instalações artísticas com a mesma temática. Além de desenvolver 
outros produtos, como por exemplo, um guia avaliativo e de intervenção utilizando a 
experimentação científica como recurso para o desenvolvimento psicomotor.  
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ABSTRACT 

MESSIAS, Rita de Cássia. Phenomenon Observation Workshop by conducting 
scientific experiments in a maker environment. 2021. 114 sheets. Dissertation 
(Master in Teaching of Human, Social and Nature Sciences) - PPGEN, Federal 
Technological University of Paraná, Londrina, 2021. 
 
This study considers multiple factors that permeate human development from a global 
perspective of the person. Starting from scientific knowledge already consolidated in 
their areas, this research sought to integrate them in the structuring of the 
Phenomenon Observation Workshop (educational product). It refers to the 
approximations between Psychology, Psychomotricity and Scientific Education, when 
articulated with regard to the person's global development and their teaching and 
learning process, contributing to the promotion of quality of life and well-being. Studies 
show the relevance of integrated scientific learning content and the person's overall 
development in the context of experimentation. As well, researches indicate the non-
effectiveness of experimental activities in teaching practice, despite their effectiveness. 
In an approach that integrates the global formation of the person in its phases, the 
contributions of the Phenomenon Observation Workshop are analyzed, which has the 
general objective of contributing to the development and formation of the people who 
participate in it, and their learning process for Science and for life. Such workshop, 
held in a maker environment, is structured with activities of mindfulness, 
psychomotricity and scientific experimentation. It includes: theoretical-analytical 
reference notebook, activities notebook, guidance notebook for the teaching 
professional, in addition to a set of resources and materials used in it. The participants 
idealized for this Workshop are professionals from Science education, from pre-school 
to higher education. Data are collected throughout the Workshop through writings, 
audios, photos and verbalizations. Based on previous studies with the realization of 
other Workshops, in a first version, it was observed during the experience of the 
activities, its relevance, through feedbacks, the involvement and expression of the 
participants with their actions, sensations, perceptions and verbalizations. The second 
version, thematic of this study, was the Structuring of the Phenomenon Observation 
Workshop, whose partial results suggest that the practice of experience in the 
Workshop as it is configured, can be a very relevant resource as an educational 
product in the development of the person in a global way. It contributes by reflecting 
the posture of the teaching professional, who is a mediator, in relation to their own 
experience and significance, for the deepening of their intervention in teaching 
practice. Since it can be used in practical classes, providing learning, well-being and 
quality of life, it is noteworthy that it is essential to continue holding the Phenomenon 
Observation Workshop as a resource in the global training of teaching professionals. 
Currently, due to the covid-19 pandemic (a disease caused by the coronavirus, called 
SARS-CoV-2), the second version of the Workshop has not been fully applied. For the 
same reason, a virtual version of the Workshop was created to be experienced. It is 
intended, from this study, to form an association program. A partnership between 
psychology and psychomotricity clinic with universities and research groups, creating 
a nucleus of trainers and multipliers of this study. Also, carry out cultural programs 
such as: soirees and artistic installations with the same theme. In addition to 
developing other products, such as an evaluation and intervention guide using 
scientific experimentation as a tool for psychomotor development. 
 



 

 

Keywords: science education, psychomotricity, maker environment, well-being, 
Mindfulness. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a pluralidade, a velocidade e a superficialidade de informações a cobrança 

e pressão por resultados imediatos no trabalho, na vida pessoal e social, tem tornado 

cada vez mais escassa a vivência e a consciência do momento presente em nosso 

cotidiano.  Situação que possibilita o aumento de ansiedade, dificuldade para manter 

o foco, o interesse, a atenção e a concentração das pessoas. De modo geral, as 

pessoas estão bastante inquietas, demonstrando dificuldades em relação ao controle 

do corpo, da fala, da socialização, do desenvolvimento global e, consequentemente, 

da qualidade de vida e bem-estar. 

Essa situação também acontece nos ambientes de ensino, dificultando o 

processo de aprendizagem e a qualidade de vida e bem-estar de estudantes e 

profissionais de ensino. As crianças passam um tempo considerável na sala de aula: 

acompanhando as aulas, socializando com os colegas e interagindo com os 

professores e outros funcionários. O que acontece na escola - assim como em casa - 

é, portanto, essencial para entender se os alunos desfrutam de boa saúde física e 

mental, quão felizes e satisfeitos estão com diferentes aspectos de sua vida, quão 

conectados eles se sentem e as aspirações que têm pelo futuro. 

A preocupação com o bem-estar dos alunos tem recebido cada vez mais a 

atenção de organismos internacionais na última década. O tema foi foco de um dos 

cinco volumes que apresenta os resultados da pesquisa para Avaliação Internacional 

de Estudantes (PISA) em 2015, promovida pela OCDE. Este relatório explorou um 

conjunto amplo de indicadores de bem-estar que abrange, tanto resultados negativos 

(ansiedade, baixo desempenho) quanto positivos, que promovem o desenvolvimento 

saudável (interesse, engajamento, motivação para alcançar objetivos). Destaca-se 

que o PISA examina não apenas o que os alunos sabem em ciências, leitura e 

matemática, mas o que eles podem fazer com o que sabem. Os resultados gerais do 

PISA mostram aos educadores e formuladores de políticas a qualidade e a equidade 

dos resultados da aprendizagem alcançados em outros lugares, e permitem que 

aprendam com as políticas e práticas aplicadas em outros países. 

O que contribui para o bem-estar dos alunos na escola, segundo o PISA (2015 

volume III) 
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Figura 1 - Conjunto amplo de indicadores de bem-estar. 

 

Fonte: PISA 2015 Results (Volume III) 

 

É de suma importância associar ferramentas que possam facilitar a vivência 

com consciência do momento presente e possibilitar o desenvolvimento global da 

pessoa, assim como, melhorar seu bem-estar. O mindfulness como prática da atenção 

plena integra áreas da Educação, Psicologia, Psicomotricidade e Medicina. Para o 

neurologista Jon Kabat-Zinn (2003, p.145), “mindfulness é a consciência que emerge 

através de prestar atenção, com propósito, e sem julgamento, do desenrolar da 

experiência do momento presente, de momento a momento”. Ao praticar mindfulness 

desenvolve-se uma observação mais apurada das transformações fisiológicas 

decorrentes de diferentes estados afetivos possibilitando o desenvolvimento de bem-

estar e mais abertura para aprendizagens. 

Atualmente, uma importante mudança nos ambientes escolares tem sido a 

introdução da meditação mindfulness. As pesquisas sobre o uso dessa prática no 

contexto escolar são recentes, mas com resultados positivos. Zenner, Hermleben-

Kurz e Walach (2014) mostram relevantes benefícios da prática da atenção plena no 

contexto escolar, como a melhora da performance cognitiva e o aumento da resiliência 

ao estresse. A atitude de receptividade na prática da atenção plena associada à 

reflexão, permite que as pessoas obtenham uma compreensão mais profunda dos 



 

 

13 

fenômenos, reconhecendo a inter-relação de componentes aparentemente 

independentes e movendo-se fluidamente das aparências superficiais. 

Interagimos cotidianamente com os fenômenos naturais e muitas vezes estes 

nos causam inquietações, dúvidas, curiosidades e angústias. Conhecê-los e 

compreendê-los, também possibilita dar sentido às nossas interações recíprocas com 

os eventos da vida, desenvolver a atenção plena, ter calma, bem-estar, prazer e 

alegria ao aprender.  

As ciências naturais (química, física, biologia) estudam os fenômenos da 

natureza em sua globalidade e no cotidiano. A experimentação científica, 

considerando que é uma vivência e acontece no aqui e agora com toda subjetividade 

e fenomenologia, nos permite a interação com os fenômenos que ocorrem na natureza 

e possibilita darmos sentidos e significados para a realidade cotidiana. Desperta o 

interesse de estudantes em vários níveis de escolarização. Está vinculada aos 

sentidos, ao desenvolvimento psicomotor e dos conteúdos integrados de 

aprendizagem científica. 

A educação é crescimento por meio da descoberta e da abertura de 
horizontes, o que pressupõe um desenvolvimento no mundo, sustentado pelo 
interesse, pela curiosidade e pelo propósito pessoal de compreender e 
encontrar sentido. (YUS, 2002, p. 23) 

Estudos mostram que há um consenso entre pesquisadores sobre a 

fundamental importância da realização de atividades práticas no processo de ensino 

e aprendizagem das ciências naturais (POZO; LEITE, 2002; CRESPO, 2009; WARD, 

2010). Esse processo requer a participação ativa de profissionais de ensino e 

estudantes. A realização de atividades práticas de ciências é uma das soluções para 

um resultado positivo na aprendizagem de ciências (GIL-PEREZ et al., 2002; 

CASTRO; GOLDSCHMIDT, 2016). 

A experimentação realizada como espaço maker, com materiais simples e de 

forma criativa facilita o processo de ensino e aprendizagem. Seygmour Papert, 

precursor da cultura maker e o primeiro no uso das tecnologias digitais na educação, 

propõe a criação de ambientes que permitam aos estudantes seguirem seus 

interesses de investigação. É considerado por Martinez e Stager (2016) como o “pai 

do movimento maker” na educação. A cultura maker considera o estudante como 

protagonista de seu próprio aprendizado.  
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Com a realização das atividades práticas em um ambiente maker os estudantes 

vivenciam a experimentação científica, desenvolvem sua coordenação motora, seus 

conteúdos de aprendizagem e fazem suas descobertas.  

Existe grande quantidade e diversidade de subsídios teóricos para sustentar 

uma prática efetiva no ensino prático de ciências. Há roteiros disponíveis de 

experiências com conteúdos procedimentais e conceituais, além de muitos estudos e 

diversidades de metodologias para realizar essa prática, porém não há sua efetivação. 

Relatos em vários trabalhos evidenciam que, apesar de ser unânime entre 

pesquisadores e de fundamental importância, não há a efetiva realização de 

atividades práticas de ciências na prática docente (ANDRADE; MASSABNI, 2011; 

MUNFORD; LIMA, 2007). Apesar dessa questão ser historicamente muito discutida 

entre pesquisadores em Educação Científica, sua implementação no cotidiano escolar 

ainda precisa se adequar. As atividades práticas de ciências, realizadas por meio de 

vivências, promovem o desenvolvimento dos conteúdos integrados de aprendizagem 

científica, pois em concordância com Zabala (1998) existem conteúdos que são 

necessários “saber” (conceituais), “saber fazer” (procedimentais) e os que formam o 

“ser” (atitudinais). 

Algumas considerações encontradas em uma revisão de literatura acerca de 

trabalhos existentes sobre conteúdos procedimentais e atitudinais no ensino de 

ciências, publicado no Brasil entre 1998 e 2015,  referem que, apesar de documentos 

oficiais brasileiros importantes como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

sugerirem o estabelecimento igualitário da dimensão conceitual, procedimental e 

atitudinal há cerca de 17 anos, verificou-se que existem poucos trabalhos que 

abordam o desenvolvimento desses conteúdos, indicando que no ensino de ciências 

ainda são muito restritos, principalmente, aos conteúdos procedimentais e atitudinais. 

(XAVIER, ARRAIS, SILVA, FALCOMER)     

Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais tem grande significado no 

processo de ensino e aprendizagem, pois o estudante deve aprender a (re)elaborar, 

modificar e construir conhecimentos relacionados à área de ciências Naturais. 

Portanto, um olhar flexível e crítico, considerando as transformações que a sociedade 

sofre constantemente (GUIMARÃES; FALCOMER, 2013; POZO; CRESPO, 2009). 

Para Zabala (1998, p. 30), conteúdos de aprendizagem são “todos aqueles que 

possibilitem o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação 

interpessoal e de inserção social”. A tipologia dos conteúdos para Zabala está 
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organizada em: conceituais, procedimentais e atitudinais. A finalidade é promover a 

formação global dos estudantes, não só aspectos cognitivos. Ainda para este autor, é 

na instituição escolar, por meio das relações construídas a partir das experiências 

vividas, que se estabelecem os vínculos e as condições que definem as concepções 

pessoais sobre si e os demais. 

Os conteúdos conceituais correspondem a “aprendizagem teórica que engloba 

conceitos e princípios e que, para aprendê-los, é necessária plena compreensão” 

(Zabala; Arnau, 2010, p. 190). 

Sobre conteúdos procedimentais Zabala (1999, p.10) os define como “aqueles 

conteúdos de aprendizagem que se enquadram na definição de ser um conjunto de 

ações ordenadas e dirigidas para um fim”. 

Com relação aos conteúdos atitudinais, Zabala e Arnau (2010, p.190) definem 

como “forma de ser da pessoa e cuja aprendizagem requer a experienciação de 

situações nas quais se deva agir de forma real para solucioná-las”.  

Nos conteúdos atitudinais o componente afetivo atua de maneira determinante. 

De acordo com Wallon (1968), a afetividade se manifesta em dimensões tanto 

psicológicas como biológicas. Onde as manifestações psicológicas são representadas 

pelos sentimentos e desejos, e as manifestações biológicas são representadas pelas 

emoções. O autor destaca a emoção das manifestações afetivas afirmando que estas 

“consistem essencialmente em sistemas de atitudes que correspondem, cada uma, a 

uma determinada espécie de situação” (Wallon, 1968, p. 140). 

Nesta pesquisa, o estudo aplicado dos conteúdos integrados de Aprendizagem 

Científica se articula com a Psicologia e com a Psicomotricidade, principalmente, por 

compreenderem as pessoas de modo global, levando em conta sua complexidade e 

a junção de suas diferentes dimensões, respaldado pelas ideias de Wallon sobre a 

pessoa completa. 

A Psicomotricidade faz parte do desenvolvimento global da pessoa, sendo 

indispensável no processo das aquisições afetivas, cognitivas, psicomotoras e 

socioculturais. Está presente nos menores gestos e nas atividades que envolvem o 

ser humano em seu cotidiano, sendo fundamental sua compreensão, já que é base 

no processo de ensino e aprendizagem e do desenvolvimento humano. 

Segundo o médico Ernest Duprè (1862 – 1921) e o psicólogo Henri Wallon 

(1879 – 1962), primeiros autores da área, a Psicomotricidade é uma ciência que 

estuda os estados: afetivo, cognitivo e motor da pessoa. Essa ciência privilegia a 
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totalidade do ser e a sua unidade psicossomática está ligada ao desenvolvimento 

global da pessoa em suas fases, e, articulada com a neurologia, educação, psicologia, 

psiquiatria, fenomenologia, artes e antropologia.  

Assim como o corpo já foi, e, muitas vezes, ainda é concebido separado da 

mente, os conhecimentos também são separados em suas áreas específicas. No 

intuito de contribuir para a efetivação da prática docente no ensino de ciências, e com 

isso desenvolver aprendizagem científica e bem-estar no contexto ensino e 

aprendizagem, como também além dele, buscou-se aproximar os conhecimentos 

articulados entre Psicologia, Psicomotricidade e Educação Científica, pois estes têm 

em comum a compreensão da pessoa de modo global em suas dimensões afetiva, 

cognitiva, psicomotora e sociocultural. 

A partir disso, esta pesquisa, como estudo de caso e de natureza qualitativa, é 

sobre a estruturação de uma Oficina de Observação de Fenômenos para profissionais 

de ensino de ciências da educação pré-escolar ao ensino superior, realizada como 

espaço maker, com materiais simples e de forma criativa.  

Propõe a facilitação da realização das atividades práticas de ciências e 

pretende investigar suas contribuições como recurso para formação das pessoas que 

dela participa e seu processo de ensino e aprendizagem perante a ciência, a formação 

pessoal e a vida. Objetiva estudar o impacto da vivência na oficina no momento 

presente, bem-estar, qualidade de vida e reverberação no cotidiano. E, propor um 

referencial teórico-analítico que possa favorecer o desenvolvimento dos conteúdos 

integrados de aprendizagem científica, assim como da pessoa completa, integrando 

aspectos psicológicos, psicomotores e socioculturais. 

Para isso, pretendemos analisar o produto educacional na formação das 

pessoas do processo de aprendizagem para ciência aplicada na vida cotidiana em 

prol do bem-estar e qualidade de vida. 

O produto desse estudo é a Oficina de Observação de Fenômenos que se 

compõe das atividades de mindfulness, psicomotricidade e experimentação científica. 

Contempla: caderno referencial teórico-analítico, caderno de atividades, caderno 

orientador para o profissional de ensino, além de, conjunto de recursos e materiais 

utilizados na mesma. É realizada em grupo, nessa versão, com profissionais de ensino 

de ciências da educação pré-escolar ao ensino superior. Tem 12 horas de duração 

divididas em três momentos de quatro horas cada um. A teoria, as atividades e 

orientações estão descritas no referencial teórico-analítico e nos cadernos. 
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Este estudo não pretende trazer a ideia de que é a solução para todos os 

problemas. O conhecimento é muito amplo, constantemente ativo, compartilhado, 

composto, atual e sem limite.  Utilizamos referenciais teóricos já consolidados e afins, 

nos possibilitando estudar e aplicar suas aproximações e articulações, em busca da 

efetivação do ensino prático de ciências (considerando o contexto dos conteúdos 

integrados de aprendizagem) e da vivência que essa prática proporciona a cada um 

que dela participa. 

O trabalho foi dividido em capítulos. No primeiro capítulo – introdução - são 

discutidas questões referentes à comprovada eficiência das aulas práticas de ciências 

e à dificuldade em efetivá-las. Assim como, a fundamental relevância dos conteúdos 

integrados de aprendizagem científica conceitual, procedimental e atitudinal 

desenvolvidos nas aulas práticas. Também são referidas as relações entre a 

psicomotricidade, o mindfulness e a experimentação científica com o desenvolvimento 

dos conteúdos integrados de aprendizagem científica e o desenvolvimento da pessoa 

nas dimensões afetiva, cognitiva, psicomotora e sociocultural. No segundo capítulo é 

apresentada a fundamentação teórica das ciências envolvidas: educação científica, 

psicomotricidade e mindfulness - com o os respectivos teóricos - abordando 

definições, aspectos históricos e relevância para o desenvolvimento da pessoa 

completa e sua qualidade de vida e bem-estar. No capítulo 3, aspectos metodológicos, 

o problema e contexto da pesquisa, definição de participantes, forma de coleta de 

dados e a estruturação do produto, são expostos. No capítulo 4, apresentação e 

análise dos dados, os feedbacks foram analisados em vários aspectos, segundo o 

embasamento teórico, sendo possível discutir os dados encontrados ao longo da 

pesquisa, assim como a reflexão e a apresentação dos mesmos. No capítulo 5, 

considerações finais e possíveis desdobramentos da pesquisa, são pontuadas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 A influência e o valor da aprendizagem dos conteúdos integrados 

(conceituais, procedimentais e atitudinais) no processo da Educação Científica 

e desenvolvimento da pessoa completa  

 

Para ocorrer aprendizagem os seres humanos se relacionam consigo, com o 

meio e com o outro, e, por meio dessas relações obtém novas informações e novos 

conhecimentos. Estes ao fazerem sentido para a pessoa em seu processo de ensino 

e aprendizagem são aplicados em benefício de uma vida saudável com qualidade e 

bem-estar. 

Albuquerque (2010, p.11) comenta: “A capacidade para ensinar, assim como a 

capacidade para aprender, é uma situação particular da aptidão para "amar e 

trabalhar", que Freud usa como definição de saúde mental”. 

Reconhecer a realidade existente, discutir planos e metas das propostas e seus 

possíveis resultados é essencial para a prática docente ética e, profissionalmente, 

responsável, então “sem compreender o que se faz, a prática pedagógica é uma 

reprodução de hábitos e pressupostos dados, ou respostas que os professores dão a 

demandas ou ordens externas”. (Sacristán; Gomez, 1998). Contribuem também, 

trazendo a reflexão sobre a importância de um plano de trabalho que seja realmente 

útil para o ensino e aprendizagem das pessoas. “A exigência de provocar a 

reconstrução por parte dos alunos, de seus conhecimentos, atitudes e modo de 

atuação requer outra forma de organizar o espaço, o tempo, as atividades e as 

relações sociais na aula e na escola”. (Sacristán; Pérez Gomez, 2007). 

A Agenda Educação 2030 estabelece como objetivo central assegurar que as 

crianças, adolescentes e jovens estejam preparados para enfrentar os desafios atuais, 

em termos, principalmente, de acesso ao mercado de trabalho, mas também em 

relação à sustentabilidade intergeracional, em prol de uma sociedade mais justa 

(UNESCO, 2016 a). Podemos citar também os quatro pilares da educação, definidos 

como princípios fundamentais que “ao longo de toda a vida serão, de certa forma, os 

pilares para o conhecimento dos indivíduos: aprender a saber, aprender a fazer, 

aprender a ser e aprender a viver juntos” (DELORES et al., 1997, p.84). 

Segundo a Unesco (2019) a abordagem de toda escola implica em ações 

coletivas e colaborativas na e pela comunidade escolar, com vista a melhorar a 
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aprendizagem, o comportamento e o bem-estar dos estudantes. No entanto, esse é 

um grande desafio para a escola por sua complexidade. 

Atualmente as informações chegam em alta quantidade, velocidade, 

geralmente, superficiais, podendo ser também deturpadas ou falsas, nos confundindo 

e nos causando danos, como a ansiedade, por exemplo. Nossa interação com elas 

torna-se também, assim, fragmentada e muitas vezes sem sentido e contexto. Esse 

movimento acelerado tem nos afastado da natureza e da consciência do momento 

presente. A aprendizagem é relacional: se a qualidade da relação é ruim a 

aprendizagem também terá consequências.  

Para Crespo e Pozo (2009), uma sociedade em que os conhecimentos e as 

demandas formativas mudam tão rápido, é essencial que os futuros cidadãos sejam 

aprendizes eficazes e flexíveis, que contem com procedimentos e capacidades de 

aprendizagem que lhes permitam adaptar-se a essas novas demandas.  A Educação 

Científica é de extrema relevância neste processo e vai muito além da prática escolar, 

e sua eficácia deverá ser medida pelo que se conseguir que os estudantes realmente 

aprendam. 

Sobre o ensino de ciências, Jiménez e Sanmartí (1997), citado por Pozo e 

Crespo (2009, p. 27), estabelecem cinco finalidades que devem ser assumidas para 

fins de uma educação científica, as quais parecem  claramente  possíveis de assumir,  

são: a aprendizagem de conceitos e a construção de modelos, o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e raciocínio científico, o desenvolvimento de habilidades 

experimentais e de resolução de problemas, o desenvolvimento de atitudes e valores 

e a construção de uma imagem da ciência. Ao transformar essas finalidades em 

conteúdos concretos do ensino de ciências, por meio dos quais seriam desenvolvidos 

nos estudantes as capacidades correspondentes, encontraríamos os conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais a serem trabalhados. 

A maioria dos profissionais de ensino ainda privilegiam apenas o 

desenvolvimento dos conteúdos conceituais, tratando de forma desproporcional os 

procedimentais e os atitudinais (Pozo; Crespo, 2009). Ainda, para os autores é crucial 

o reconhecimento das atitudes e dos procedimentos no âmbito escolar, pois, tais 

conteúdos contribuem para a formação de cidadãos hábeis, críticos e atuantes 

democráticos na sociedade, perante as questões de cunho científico. 

Pozo e Crespo (2009), Zabala (1998) e Coll et al (1998), além de defenderem 

a importância da tridimensionalidade dos conteúdos, apontam que a utilização dos 
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mesmos deve ser feita de forma unificada, quando se tem o objetivo de favorecer o 

processo de ensino e aprendizagem, sem gerar perdas significativas ao estudante, 

demonstrando de maneira clara e concisa a problemática envolvida na utilização dos 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Algumas considerações encontradas em uma revisão de literatura acerca de 

trabalhos existentes sobre conteúdos de aprendizagem científica e o ensino de 

ciências no Brasil entre 1998 e 2015, referem que, apesar de documentos oficiais 

brasileiros importantes como  os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)  sugerirem  

o estabelecimento igualitário no desenvolvimento dos conteúdos de aprendizagem 

científica, conceitual, procedimental e atitudinal há cerca de 17 anos, verificou-se que 

existem poucos trabalhos que abordam o desenvolvimento desses conteúdos, 

indicando que no ensino de ciências ainda são muito restritos, principalmente aos 

conteúdos procedimentais e atitudinais. (XAVIER, ARRAIS, SILVA, FALCOMER). 

A compreensão desse panorama é bastante válida para que seja possível uma 

melhora no processo de ensino e aprendizagem de ciências.  

Sobre conteúdos, Coll (1998, p.12) diz: “o conjunto de conhecimentos ou 

formas culturais cuja assimilação e apropriação pelos alunos e alunas é considerada 

essencial para seu desenvolvimento e socialização”. O mesmo autor, salienta ainda, 

que o ensino e aprendizagem de conteúdos são relevantes para a construção e 

atribuição de valores aos significados, favorecendo o desenvolvimento da capacidade 

criatividade e reflexiva (COOL, 1998).  

Para Zabala (1998, p. 30), conteúdos de aprendizagem são “todos aqueles que 

possibilitem o desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação 

interpessoal e de inserção social”. Refere ainda, que se deve prevenir a fragmentação 

daquilo que nunca se encontra separado nas estruturas do conhecimento. Por mais 

específico que seja um conteúdo, este deve ser aprendido junto com conteúdos de 

outra natureza, já que conceitos, procedimentos e atitudes coexistem dentro de 

inúmeros temas (Zabala, 1998).     

A tipologia dos conteúdos para Zabala está organizada em: conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. A finalidade dos conteúdos é promover a 

formação global dos estudantes que vai além dos aspectos cognitivos. Ainda para 

este autor, é na instituição escolar, por meio das relações construídas a partir das 

experiências vividas, que se estabelecem os vínculos e as condições que definem as 

concepções pessoais sobre si e os demais. 



 

 

21 

Os conteúdos conceituais correspondem a “aprendizagem teórica que engloba 

conceitos e princípios e que, para aprendê-lo, é necessária plena compreensão” 

(ZABALA; ARNAU, 2010, p. 190). 

Para Pozo e Crespo (2009), o ensino de conteúdos conceituais tem sido 

orientado mais para a compreensão de conceitos do que para o acúmulo de dados. 

Segundo esses autores, é preciso adequar a educação científica a uma sociedade 

que possui excesso de informações, mas que carece de marcos conceituais para 

interpretá-las. Então “se os alunos têm dificuldades para compreender os conceitos 

básicos da ciência, tem ainda mais dificuldades para lembrar os dados que não 

compreendem” (Pozo; Crespo, 2009, p. 81). 

Sobre os conteúdos procedimentais, Zabala (1999, p.10) os define como 

“aqueles conteúdos de aprendizagem que se enquadram na definição de ser um 

conjunto de ações ordenadas e dirigidas para um fim”. E complementa dizendo que a 

aprendizagem de conteúdos procedimentais acontece quando são realizadas ações 

que compõem o procedimento, quando há a exercitação múltipla para o domínio 

competente, quando há a reflexão sobre a atividade realizada, possibilitando a pessoa 

ter consciência de sua performance e quando se aplica o procedimento em contextos 

diferentes (Zabala, 1998). 

Segundo Coll e Valls (1998) “trabalhar os procedimentos significa, então, 

revelar a capacidade de saber fazer, de saber agir de maneira eficaz” (Coll; Valls, p. 

77). Procedimentos se relacionam com a observação, com o debate oral, a leitura e a 

elaboração de textos e pesquisa bibliográfica, a organização em tabelas, desenhos, 

gráficos e esquemas, a construção de perguntas e inquietações, entre outros (Brasil, 

1998; Pozo; Crespo, 2009). 

Os conteúdos procedimentais, apesar de serem menos concretos, podem e 

devem ser devidamente planejados e sistematizados na prática docente, tendo em 

vista que os estudantes possuem dificuldade para aprender procedimentos e atitudes 

por si mesmos, sem a ajuda de um orientador, mediador (COLL, 1998; POZO; 

CRESPO, 2009). 

É importante destacar uma questão fundamental, segundo Pozo e Crespo 

(2009), no que se refere ao ensino de ciências, que é explicar aos estudantes o que 

se deve fazer e não fornecer diretrizes específicas para que estes aprendam a fazer. 

Os autores explicam que os conteúdos procedimentais não são aprendidos e nem 

ensinados como os conteúdos conceituais, pois nenhuma explicação, qualquer que 
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seja, será suficiente para o aprendizado, sendo que professores e estudantes 

precisam realizar os procedimentos para conseguir superar as dificuldades e 

aprender, pouco a pouco, fazer as tarefas propostas. 

Com relação aos conteúdos atitudinais, Zabala e Arnau (2010, p. 190) definem 

como “forma de ser da pessoa e cuja aprendizagem requer a experienciação de 

situações nas quais se deva agir de forma real para solucioná-las”. 

Os conteúdos atitudinais tem destaque no momento de aprender, pois as 

atitudes orientam os processos perceptivos e cognitivos que conduzem à 

aprendizagem de qualquer tipo de conteúdo, seja ele conceitual ou procedimental 

(Sarabia, 1998). 

As atitudes, para Sarabia (1998, p. 122), são “tendências ou disposições 

adquiridas e relativamente duradouras a avaliar de um modo determinado um objeto, 

pessoa, acontecimento ou situação e a atuar de acordo com essa avaliação “. 

O termo “conteúdos atitudinais” envolve valores, normas e atitudes (ZABALA, 

1998, p.43). Para Zabala (1998), os valores são princípios ou ideias éticas que 

possibilitam a emissão de juízo sobre condutas, por exemplo, a solidariedade, o 

respeito, a liberdade. Para Pozo e Crespo (2009), as normas, consistem no 

conhecimento de como é preciso se comportar em determinadas situações. Segundo 

Sarabia (1998), as atitudes compreendem tendências ou disposições para avaliar algo 

e para atuar de acordo com essa avaliação.  

Os conteúdos atitudinais compreendem três componentes básicos:  

1. Cognitivo: que se refere às normas, relativo ao conhecimento e crenças, 

esclarece como é preciso se comportar perante a sociedade;  

2. Afetivo: relativo a sentimentos, preferências, valores e princípios, e; 

3. Comportamental ou de conduta: que diz respeito às atitudes, ou seja, a 

forma de portar-se de maneira consistente (POZO; CRESPO, 2009; SARABIA, 1998). 

Zabala (1998) destaca a afetividade como componente da atitude quando 

afirma que muitas atitudes “são o resultado ou o reflexo das imagens, dos símbolos 

ou experiências promovidas a partir dos modelos surgidos dos grupos ou das pessoas 

às quais nos sentimos vinculadas” (Zabala, 1998, p.47).  O autor ainda complementa 

dizendo que o processo de aprendizagem de conteúdos atitudinais requer atividades 

mais complexas que as dos outros tipos de conteúdos, já que o componente afetivo 

atua de maneira determinante em sua aprendizagem. 
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As atitudes não estão vinculadas a nenhuma disciplina em especial, 

implicitamente, estão presentes e permeiam por todas elas, de maneira que a 

aprendizagem desse conteúdo requer um trabalho contínuo e a longo prazo, pois as 

mudanças de atitude são menos perceptíveis e de difícil avaliação (Pozo; Crespo, 

2009).  

Pozo e Crespo (2009) propõem para o ensino de ciências, três tipos de atitudes 

que devem ser desenvolvidas nos alunos, são: 1) atitude à ciência; 2) atitude à 

aprendizagem da ciência; e 3) atitude às implicações sociais da ciência. 

Um fator que dificulta o ensino de conteúdos atitudinais, segundo Pozo e 

Crespo (2009), é a falta de preparo de muitos professores para trabalhar esse tipo de 

conteúdo. De acordo com os autores (2009), as atitudes dificilmente irão mudar se 

não houver um propósito educacional com a intenção de mudá-las, então, é 

extremamente necessário refletir sobre o ensino desses conteúdos para identificar 

quais normas, valores e atitudes devem ser trabalhados para ajudar a mudança de 

comportamento dos estudantes. Portanto, fundamental refletir sobre a identificação, a 

verdadeira compreensão dessa integração de conteúdos de aprendizagem para 

mudanças de atitudes de todos os envolvidos. 

 

2.2 A relevância da experimentação científica, num contexto maker, para o 

desenvolvimento dos conteúdos integrados de aprendizagem  

 

Para Chassot, “A ciência pode ser considerada uma linguagem construída 

pelos homens e mulheres para explicar nosso mundo natural” (Chassot, 2004, p.63).   

Interagimos cotidianamente com os fenômenos naturais e muitas vezes estes 

nos causam inquietações, dúvidas, curiosidades, angústias, ansiedade, entre outros. 

Assim como, conhecê-los e compreendê-los, também nos possibilita dar sentido às 

nossas interações recíprocas com os eventos da vida, desenvolver a atenção plena, 

ter calma, bem-estar, prazer e alegria ao aprender. 

Nossos comportamentos são mediados por processos mentais internos, 

derivados das interações de processos inatos e adquiridos, juntamente com as 

relações do indivíduo, de sua experiência vivencial com o meio e com o outro. São 

caracterizados na psicologia como “processos psicológicos básicos”. Algumas 

funções estudadas são: percepção, aprendizagem, linguagem, pensamento, atenção, 

memória, motivação e emoção que interagem e se relacionam entre si. 
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As ciências Naturais (química, física e biologia) estudam os fenômenos da 

natureza em sua globalidade e no cotidiano sendo de suma necessidade para o 

desenvolvimento global da pessoa. O ensino e aprendizagem de ciências requer a 

participação ativa de profissionais de ensino e estudantes. A realização de atividades 

práticas de ciências é uma das soluções para um resultado positivo na aprendizagem 

de ciências (GIL-PEREZ et al., 2002; CASTRO; GOLDSCHMIDT, 2016). 

Existe grande quantidade e diversidade de subsídios teóricos para sustentar 

uma prática efetiva no ensino prático de ciências. Há roteiros disponíveis de 

experiências com maior enfoque nos conteúdos conceituais e um pouco nos 

conteúdos procedimentais, além de muitos estudos e diversidades de metodologias 

para realizar essa prática, porém não há sua efetivação. 

É unânime entre pesquisadores sobre a fundamental importância da realização 

de atividades práticas no processo de ensino e aprendizagem de ciências naturais 

(POZO; LEITE, 2002; CRESPO, 2009; WARD, 2010). O desafio está em efetivar essa 

prática no cotidiano escolar, pois estudos mostram que, apesar do consenso sobre a 

eficácia dessa prática na formação global da pessoa, não há a efetiva realização das 

atividades práticas de ciências na prática docente (ANDRADE; MASSABNI, 2011; 

MUNFORD; LIMA, 2007). Apesar desta questão ser historicamente muito discutida 

entre pesquisadores em Educação Científica, sua implementação no cotidiano escolar 

ainda precisa se adequar. 

Giordan e De Vecchi (1987), citado em Pozo e Crespo (2009), mostram que, 

como consequência do ensino recebido os estudantes adotam atitudes inadequadas 

ou mesmo incompatíveis com os próprios fins da ciência, que se traduz, sobretudo, 

em uma falta de motivação ou interesse pela aprendizagem de ciências. Na 

atualidade, dados do Pisa (2018) nos mostram que o ranking de ciências no Brasil se 

mantém abaixo da média dos países da OCDE, como ilustra a figura abaixo: 
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Figura 2 – Ranking de ciências dos países da OCDE  

Fonte: OCDE/Pisa – 02/12/2019 

 

Uma ciência do cotidiano que as pessoas não se apropriam de forma mais 

contextualizada e satisfatória.  A falta de correspondência entre a necessidade da 

pessoa e o tipo de educação que ele está recebendo indica uma enorme problemática, 

assim como, termos conhecimento de estratégias científicas para melhorar o modo 

como se aprende e não ser efetivo. 

As atividades práticas de ciências, com sua comprovada eficácia, promovem a 

tridimensionalidade de conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais) no 

ensino de ciências, proposta pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (Brasil, 

1998), integrando-os em sua realização. Destaca-se neste documento que todos os 

tipos de conteúdos devem fazer parte integrante da realidade escolar, por serem de 

fundamental relevância para o ensino e aprendizagem de ciências. 

As atividades práticas de ciências para possibilitarem aprendizagem dependem 

de como são propostas e desenvolvidas com os estudantes (Andrade; Massabni, 

2011). 
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A experimentação científica nos permite a interação com os fenômenos que 

ocorrem na natureza e possibilita darmos sentidos e significados para a realidade 

cotidiana. Desperta o interesse de estudantes em vários níveis de escolarização. Está 

vinculada aos sentidos, ao desenvolvimento psicomotor e dos conteúdos integrados 

de aprendizagem científica. Engloba ações como observação, levantamento de 

hipóteses, “mão-na-massa”, interpretação, questionamento investigativo, reflexão e 

análise, organização dos dados obtidos, tomada de consciência, contextualização 

com o cotidiano, representação e registro. 

A experimentação realizada como espaço maker, com materiais simples e de 

forma criativa, facilita o processo de ensino e aprendizagem. Seygmour Papert, 

precursor da cultura maker e o primeiro no uso das tecnologias digitais na educação, 

propõe a criação de ambientes que permitam aos estudantes seguirem seus 

interesses de investigação. É considerado por Martinez e Stager (2016) como o “pai 

do movimento maker” na educação. A cultura maker considera o estudante como 

protagonista de seu próprio aprendizado. 

Uma das críticas feitas por Papert (1993) à escola é que os estudantes não tem 

tempo suficiente para refletir sobre os problemas propostos e então eles não passam 

por todo processo que permite fazer conexões e abrir novos horizontes na 

aprendizagem. Para o autor o estudante adquire a capacidade de construir o seu 

próprio conhecimento por meio de uma atitude ativa. Ele já defendia uma reconstrução 

no sistema educacional e propõe que a única opção racional é investir no 

encorajamento da diversidade educacional com comprometimento. Portanto, 

considera que o estudante aprenderá efetivamente se ele estiver envolvido na 

construção desse conhecimento e se for significativo pra ele. 

 

2.3 Psicomotricidade  

 

2.3.1 Aspectos Históricos e definição de Psicomotricidade  

A psicomotricidade faz parte do desenvolvimento global da pessoa sendo 

indispensável no processo das aquisições afetivas, cognitivas, psicomotoras e 

socioculturais.  Está presente em todas as atividades cotidianas e é fundamental sua 

compreensão, já que é base no processo de ensino e aprendizagem. 

Segundo alguns autores, a história da psicomotricidade vem se construindo ao 

longo do tempo, assim como a história do corpo, teve um longo percurso muitas vezes 



 

 

27 

marcado por transformações profundas e reformulações decisivas, que vieram 

culminar em nossas modernas concepções de psicomotricidade, bem como de 

compreendê-las (COSTE, 1992; MELLO, 1987). 

O corpo é o eixo comum na prática da psicomotricidade. 

O significado da palavra corpo em sânscrito é garbhas, significa embrião e, em 

grego é karpós, que significa fruto, semente, envoltura e, em latim é corpus, que 

significa tecido de membros, envoltura da alma, embrião do espírito (Levin, 2003, 

p.22). 

O termo psicomotricidade surgiu pela primeira vez no ano de 1870, por Fritsh e 

Hitzig, com enfoque totalmente neurológico.  Em 1909, o neurologista francês Dupré 

formulou a noção de psicomotricidade por meio de uma linha filosófica neurológica, 

evidenciando o paralelismo psicomotor (motricidade e inteligência), essencialmente 

neurológico. Entre 1907 e 1947, era predominante o “imperialismo neurológico”, 

porém autores da psiquiatria e psicologia passam a contribuir para a evolução da 

psicomotricidade: Freud (1913); Wallon (1934); Piaget (1936).  

Houve também a influência de pedagogos como Montessori, Decroly e outros. 

Ainda nesse período, no ano de 1925, Wallon, médico e psicólogo, ocupa-se do 

movimento humano dando-lhe uma categoria fundante como instrumento na 

construção do psiquismo permitindo relacionar o movimento ao afeto, à emoção, ao 

meio ambiente e aos hábitos do indivíduo. 

Em 1935, Edouard Guilmain, neurologista, desenvolve um exame psicomotor 

para fins de diagnóstico, de indicação da terapêutica e de prognóstico. 

Em 1948, Ajuriaguerra, neuropsiquiatra, interligando conhecimentos da 

neurologia, da psicologia do desenvolvimento e da psicanálise, estabelece uma nova 

dimensão da psicomotricidade integrando os trabalhos de Wallon, Piaget, Freud e 

outros. Redefine o conceito de debilidade motora, considerando-a como uma 

síndrome com suas próprias particularidades e delimita os transtornos psicomotores 

que oscilam entre o neurológico e o psiquiátrico, contribuindo para que a 

psicomotricidade se diferenciasse de outras disciplinas, adquirindo a sua própria 

especificidade e autonomia. Com isso o paralelismo psicomotor cede lugar à uma 

nova visão estabelecendo a unidade biológica, afetiva e cognitiva do ser humano. 

Na década de 70, sob a influência de Wallon, surgem os trabalhos na educação 

psicomotora por Le Boulch, L. Pick, P. Vayer, André Lapierre, Bernard Auconturier, 
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Defontaine, J. C. Coste e outros. Diferentes autores nesta época definem, então, a 

psicomotricidade como uma motricidade da relação.  

A psicomotricidade no Brasil tem seu nascimento na década de 50, quando 

Gruspun, psiquiatra da infância, e Lefèvre, neurologista, enfatizam o movimento para 

os processos terapêuticos da criança excepcional, caracterizando distúrbios 

psiconeurológicos. Porém, só em 1968, a psicomotricidade foi realmente difundida no 

Brasil. Em 1980 foi fundada a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade. Na 

atualidade, a Lei No 13.794, de 03 de janeiro de 2019, regulamenta a profissão de 

psicomotricista. 

Etimologicamente, pode-se definir o termo psicomotricidade como originário do 

grego psyqué = alma/mente e do verbo latino moto = mover frequentemente, agir 

fortemente. A terminologia está ligada ao movimento corporal e sua intencionalidade 

(Fonseca, 1988). 

A psicomotricidade é uma ciência que privilegia a totalidade do ser e a sua 

unidade psicossomática, faz parte do desenvolvimento global do indivíduo em suas 

fases. 

Torna-se complexa, ao permear outras áreas do conhecimento como a 

neurologia, educação, psicologia, psiquiatria, fenomenologia, artes e antropologia, 

pois, em seu processo de consolidação como ciência influenciou e foi influenciada por 

esses saberes. Vale ressaltar que há a complexidade, pois nenhum campo 

epistemológico é capaz de contemplar o todo. 

A psicomotricidade é apoiada por três conhecimentos básicos: o movimento, o 

intelecto e o afeto. 

Em sua prática, a psicomotricidade empenha-se em deslocar a problemática 

cartesiana e reformular as relações entre alma e corpo: “O homem é seu corpo e não 

– O homem e seu corpo.” (Jean-Claude Coste, 1981). 

Henri Wallon (1879 – 1962) faz oposição a qualquer espécie de reducionismo 

orgânico ou social e ao dualismo corpo e mente.  

As ideias de Wallon se destacam e em sua concepção. Existem quatro campo 

funcionais – movimento (ato motor ou motricidade), afetividade, inteligência e pessoa 

(formação do eu), porém, apesar de distinguir os campos funcionais ele trabalha com 

a integração funcional, complementar e totalizante desses campos, ou seja, o 

desenvolvimento global da criança. Para este autor a afetividade é compreendida 
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como um conjunto funcional que responde pelos estados de bem-estar e mal-estar, 

quando o indivíduo é afetado e afeta o mundo ao seu redor. 

Ainda de acordo com Wallon, a afetividade se manifesta em dimensões tanto 

psicológicas quanto biológicas. Onde as manifestações psicológicas são 

representadas pelos sentimentos e desejos, e as manifestações biológicas são 

representadas pelas emoções. (Wallon, 1968). 

O movimento dá apoio a evolução dos outros campos funcionais e está 

intimamente ligado às emoções por mobilizarem a afetividade em suas variadas 

formas. Segundo Wallon, o movimento é a tradução da vida psíquica, antes do 

surgimento da palavra (Wallon, 1975, p. 75). 

O movimento e as emoções possibilitam aprendizado e individuação entre a 

criança e o meio. O movimento e as emoções irão colaborar no processo de formação 

do eu, da singularidade entre a criança e o ambiente que a cerca. 

Para Wallon (1975) um elemento de base indispensável para formação da 

personalidade na criança é a representação mais ou menos global, específica e 

diferenciada que tem do seu próprio corpo. Isso porque é por meio da interação da 

criança com seu corpo que ela vai se desenvolvendo, percebendo que as pessoas 

são diferentes e aprendendo a ser independente e autônoma. Aprende, também, a 

garantir o seu espaço, a conviver com as pessoas, a compartilhar com elas e a 

expressar seus sentimentos e emoções. 

Para Fonseca (2008, p.18), a psicomotricidade tem como principal objetivo o 

estudo da unidade, identidade e complexidade humana por meio das relações 

funcionais ou disfuncionais entre o psiquismo e a motricidade.  

Em termos conclusivos, para Fonseca (2018. p. 15), o corpo está na origem do 

EU e a motricidade que está na origem da experiência no e com o mundo, são os 

fatores centrais da evolução cognitiva da espécie humana. Sem motricidade, não 

haveria psiquismo, linguagem ou cultura. Ainda, o corpo e sua motricidade, quer na 

filogênese, quer na ontogênese, desde o nascimento até o falecimento, nunca perdem 

o contato com o cérebro e a mente. São a matriz neuropsicomotora da formação da 

consciência da pessoa. 

A psicomotricidade possui as linhas de atuação educativa, reeducativa e 

terapêutica. 
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2.3.2 Fatores Psicomotores Básicos  

O desenvolvimento psicomotor abrange o desenvolvimento funcional de todo 

corpo e suas partes, nesse processo ocorre a diferenciação e a integração dos 

movimentos que acontecem recíproca e simultaneamente, resultando em uma 

harmonia entre os elementos psicomotores. 

Os movimentos além de serem espontâneos, são pensados, organizados e 

estruturados.  Reúnem e integram as partes do corpo, portanto, fundamentais na 

existência humana. 

Para Fonseca (1995), o perfil psicomotor representa a qualidade de 

comunicação entre o psíquico e o motor em um determinado momento do 

desenvolvimento da criança. O desenvolvimento psicomotor é um componente vital 

do desenvolvimento global da criança. Ao analisar o comportamento de um indivíduo, 

é importante considerar todos os fatores (motor, cognitivo, social, afetivo, 

sociocultural) envolvidos no contexto. 

Para compreender o cérebro em ação, Luria divide o sistema funcional cerebral.  

Alexander Romanovich Luria (1902-1977), psicólogo e neuropsicólogo soviético, em 

seus estudos sobre os processos mentais humanos, agrupou as bases psicomotoras 

em 3 unidades funcionais ou neuroblocos, são representados como circuitos 

dinâmicos, autorreguladores, constituídos das estruturas do cérebro e necessitam 

uma hierarquização funcional, que ocorre no desenvolvimento infantil. O 

desenvolvimento neurológico acontece simultaneamente ao desenvolvimento 

psicomotor.   

A primeira unidade funcional de Luria (1973), para regular o tônus cortical e a 

função de vigilância corresponde à aquisição da persistência motora (atenção) 

reguladora do tônus, da vigília corporal e dos estados de alerta mental, e esses são 

compostos pelos sistemas reticular, vestibular e proprioceptivo. A segunda unidade, 

de recepção, integração, codificação e processamento sensorial e situacional é 

fundamental para obter, captar, processar e armazenar informações vindas do mundo 

exterior. E a terceira unidade, fundamental para programar, regular e verificar a 

atividade mental. 

Para Fonseca é fundamental manter uma relação entre os fatores psicomotores 

e as unidades funcionais de Luria, já que estes fatores estão distribuídos nestas 

unidades funcionais. “Os fatores psicomotores reunidos funcionalmente 
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compreendem uma constelação psicomotora, pois cada um contribui, particularmente, 

para a organização global do sistema funcional psicomotor” (Fonseca, 1995, p.100). 

Assim, Fonseca (1995) sugere que existem sete fatores psicomotores a serem 

observados em termos ontogenéticos que são: 

a - Tônus 

b - Equilíbrio  

c - Esquema corporal 

d - Lateralidade 

e - Estruturação espaço-temporal 

f - Praxia global 

g - Praxia fina 

a. Tônus muscular está ligado à fisiologia proporcionando equilíbrio estático e 

dinâmico, coordenação e postura, independente da posição em que o indivíduo se 

encontra. Os músculos são controlados pelo Sistema Nervoso Central. O tônus é mais 

que um estado de tensão muscular, é o reflexo das emoções, dos sentimentos e da 

afetividade. O músculo, mesmo em repouso, possui um estado permanente de relativa 

tensão que é conhecido como tônus muscular. Para Jean Le Boulch (1984a, p.55) “o 

tônus muscular é o alicerce das atividades práticas”.  

O tônus pode ser hipotônico, ou seja, uma tonicidade ou tensão menor do que 

a normal, o que faz com que haja um aumento da mobilidade e da flexibilidade e uma 

diminuição do equilíbrio, da postura e da coordenação. Ou hipertônico, que representa 

uma tonicidade menos extensível, ativa com um desenvolvimento postural mais 

precoce e suas atividades mentais são mais impulsivas, dinâmicas e, por esse fato, 

sejam descoordenadas e inadequadas. É por meio do tônus que são transmitidos os 

sentimentos (alegria, prazer, tristeza, medo e dor) que são expressos por meio da 

postura, das atitudes e do comportamento. A tonicidade é alicerce fundamental na 

organização da psicomotricidade. 

b. Equilíbrio é a base de sustentação de toda coordenação entre os 

movimentos dos vários segmentos corporais entre si e no seu todo. É um componente 

que garante a obtenção de uma postura estável ao indivíduo, independente da 

posição que ocupa no espaço. Está dividido em equilíbrio estático e equilíbrio 

dinâmico (Oliveira, 2007). 

c. Esquema corporal é a consciência do corpo como meio de comunicação 

consigo e com o meio. O esquema corporal é um elemento básico indispensável para 
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a formação da personalidade da criança. É a representação relativamente global, 

científica e diferenciada que a criança tem de seu próprio corpo Wallon (1981, p.9). 

Para Oliveira “O corpo é uma forma de expressão da individualidade. A criança 

percebe-se e percebe as coisas que a cercam em função de seu próprio corpo. Isto 

significa que, conhecendo-o, terá maior habilidade para se diferenciar, para sentir 

diferenças. Ela passa a distingui-lo em relação aos objetos circundantes, observando-

os, manejando-os” (OLIVEIRA, 2007, p. 47). 

d. Lateralidade é a propensão que o ser humano possui de usar 

preferencialmente mais um lado do corpo que outro. Está ligada a um predomínio 

motor ou uma dominância de um dos lados. Os dois funcionam de forma 

complementar. A lateralidade é muito relevante no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem, permite à criança fazer uma relação entre as coisas existentes em seu 

meio. Quando uma criança identifica e torna consciente sua lateralidade seu corpo 

está mais apto pra reconhecer esses conceitos no outro e no espaço que a cerca. 

(Oliveira, 1997) 

A lateralização é sinônimo de diferenciação e organização, desde que o 

hemisfério direito controla o esquerdo e vice-versa, primeiro em termos sensório-

motores, em seguida em termos perceptivos e simbólicos, sendo assim, necessária 

uma boa lateralização, o fruto derradeiro de uma excelente maturação 

(FONSECA,2012) 

Segundo Gonçalves (2010, p. 109), “a lateralidade é função da dominância 

lateral, tendo um dos hemisférios à iniciativa da organização do ato motor e, o outro, 

a função de apoio e auxilio, que incidem no aprendizado e no desempenho das 

praxias”. 

e. Estruturação Espaço-temporal é a capacidade que o indivíduo tem de situar-

se e orientar-se em relação aos objetos, as pessoas e ao seu próprio corpo em um 

determinado espaço. Saber localizar o que está à esquerda ou à direita; à frente ou 

atrás; em cima ou abaixo de si, ou ainda, um objeto em relação a outro. Ter noção de 

perto, longe, baixo, alto, curto, longo. (ASSUNÇÃO; COELHO, 1997, p. 91-96). Para 

entender o movimento humano, as noções de corpo, espaço e tempo têm que estar 

intimamente ligadas. O corpo coordena-se, movimenta-se continuamente dentro de 

um espaço determinado em função do tempo, em relação a um sistema de referência. 

A estruturação espacial e temporal interligadas, de modo que a estrutura 

espacial intervém nas relações de localização, orientação, reconhecimento, viso-
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espacial, conservação da distância, superfície, volume, velocidade, entre outras. Além 

de ser considerada a base da formulação de muitos conceitos de matemática. A 

estruturação espaço-temporal intervém nas relações de ordem, duração, 

processamento, armazenamento e rememorização, que são base de muitos conceitos 

linguísticos, sendo que a sequência temporal é inseparável da espacial nos processos 

de aprendizagens. 

“Segundo Fonseca (2008, p.521), a estruturação temporal surge como o 

processo de identificação do movimento intencional ao obedecer a um princípio, uma 

duração, uma sequência, uma ordem e uma harmonia.” 

f. Praxia Global é a automatização de movimentos globais e exige a 

coordenação de vários grandes grupos musculares. Caracteriza o envolvimento de 

muitas funções duma antecipação mental que antecede a análise do movimento. 

Está relacionada com a possibilidade de controle dos movimentos amplos do 

corpo. É um movimento intencional, organizado com a obtenção de um fim, de um 

resultado. Não é considerada um automatismo, mas sim um movimento voluntário. 

g.  Praxia fina diz respeito à habilidade e destreza manual. Aumenta a 

referência corporal em uma determinada execução, integrando competências de uma 

forma diferenciada e com maior complexidade. 

É a capacidade de controlar os pequenos músculos para a realização de 

exercícios refinados como: recorte, perfuração, colagem, encaixe, entre outros. 

Constitui-se em um dos fatores mais importantes da aprendizagem escolar. 

Fonseca (2012) pondera que a praxia fina integra todas as exposições e todas 

as significações psiconeurológicas já avançadas na praxia global, porque engloba a 

um nível mais complexo e diferenciado por compreender a micromotricidade. 

 

2.3.3 Psicomotricidade e desenvolvimento no contexto escolar 

A psicomotricidade é uma ciência pouco divulgada até o momento, evidencia 

sua relação direta e basal no desenvolvimento humano, aprendizagem, qualidade de 

vida e bem-estar, favorecendo os aspectos afetivos, cognitivos, psicomotor e 

sociocultural.                       

Para Fonseca (1983, p. 2) “A psicomotricidade pode desempenhar um papel 

muito importante como medida preventiva, não só porque está baseada 

antropologicamente e epistemologicamente, mas porque procura ser um meio de 

intervenção crítica na realidade pedagógica da escola atual.” 
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Para Fonseca (2016), é na Universidade como instituição social e sede máxima 

do conhecimento que a psicomotricidade deve ser investigada e ensinada. 

O indivíduo, para aprender, precisa sentir, pensar e agir. A psicomotricidade é 

a expressão de um pensamento pelo ato motor preciso, econômico e harmonioso. 

(AJURIAGUERRA, 1983) 

Os seres humanos não nascem ensinados por alguma razão, nascem, pelo 

contrário, imaturos e com imperícias múltiplas, por isso precisam de vinculação 

emocional e afetiva e proteção social ao longo da sua infância prolongada (WALLON, 

1969, 1970; VYGOTSKY, 1979a, 1979b, 1986). 

O processo psiconeurológico do aprendizado implica integridade das 

capacidades percepto-motoras da criança, bem como das funções corticais, gnósicas 

e praxias (integridades básicas) e também avalia as oportunidades adequadas, das 

quais a criança dispõe para o aprendizado. A função de aprendizagem envolve uma 

grande integração sensorial que resulta na planificação motora para originar o 

comportamento motor adequado. E as três unidades funcionais cerebrais descritas 

por Luria intervém nesses processos envolvidos na psicomotricidade, assim como na 

aprendizagem simbólica (leitura, escrita e cálculo) reorganizando-as 

progressivamente, assinala Fonseca (1995). 

 

2.4 Mindfulness como ferramenta que contribui no bem-estar e em maior 

abertura para aprendizagens  

         

2.4.1 Definição  

O termo mindfulness é uma tradução para o inglês da palavra sati, empali, da 

língua da psicologia budista há 2,5 mil anos (Germer & Cols., 2016). A atenção plena 

não é uma religião é uma prática de se conectar, de sustentar a atenção no momento 

presente possibilitando uma atitude de abertura, curiosidade e aceitação. 

Nos estudos de Germer (2004), Perez e Botella (2006) e Pastor (2009) foram 

encontradas diferentes definições de mindfulness. A abordagem desse conceito, 

neste estudo, é a de Kabat-Zinn (2003) que diz, “Mindfulness é a consciência que 

emerge através de prestar atenção, com propósito, e sem julgamento, do desenrolar 

da experiência no momento presente, de momento a momento” (p. 145). Portanto, 

mindfulness é a experiência de estar totalmente envolvido no momento presente. O 

indivíduo que presta mais atenção desperta a atenção plena, está mais aberto a várias 
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formas de pensar, sem restrições por suposições, expectativas ou julgamentos de 

qualquer tipo. Ele permite que percepções, imagens e outras formas de representação 

mental se movam pela consciência sem distrações. A atitude de abertura ou 

receptividade associada à reflexão permite que os indivíduos obtenham uma 

compreensão mais profunda dos fenômenos, reconhecendo as inter-relações de 

componentes aparentemente independentes e movendo-se fluidamente das 

aparências superficiais. Ao praticar mindfulness desenvolve-se uma observação mais 

apurada das transformações fisiológicas decorrentes de diferentes estados afetivos 

possibilitando o desenvolvimento de bem-estar e mais abertura para aprendizagens. 

A prática de mindfulness pode ser realizada de maneira formal ou informal. A 

maneira formal ocorre intencionalmente onde o indivíduo para alguns minutos do dia 

para perceber sensações, pensamentos e sentimentos que venham à tona durante 

esse período de tempo. É fundamental procurar manter sentimento de bondade e 

curiosidade sem a intenção de chegar a algum estado específico. A informal pode 

acontecer em qualquer atividade diária, tomando de estado de concentração, 

procurando perceber cada sensação e pensamento na atividade, de modo a viver o 

presente daquele momento (Kabat-Zinn, 2005; Sweet, 2015). 

 

2.4.2 Benefícios de mindfulness para saúde, bem-estar e qualidade de 

vida nos ambientes de ensino 

Atualmente, uma importante mudança nos ambientes escolares tem sido a 

introdução da meditação mindfulness. As pesquisas sobre o uso dessa prática no 

contexto escolar são recentes. Zenner, Hermleben-Kurz e Walach (2014) mostram 

relevantes benefícios da prática da atenção plena no contexto escolar como a melhora 

da performance cognitiva e o aumento da resiliência ao estresse. 

Para Napoli, Krech e Holley (2005), adicionar programas de redução de 

estresse como parte do currículo escolar está associado à melhora no desempenho 

acadêmico, autoestima, humor, concentração e problemas de mau comportamento 

dos estudantes. 

Mendelson e Cols. (2010) concluíram que abordagens baseadas em atenção 

plena são bem-vindas e aceitas por estudantes e professores e os resultados se 

relacionam com a redução do estresse. 
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Shapiro e Cols. (2008) apontam que, para estudar, é fundamental manter uma 

atenção prolongada e focada, mas, raramente os professores ensinam como 

conseguir isso. 

Poure (2016) refere que um benefício potencial do mindfulness pode ser a 

facilitação da criatividade do estudante. Horan (2009) diz que outro benefício é apoiar 

o pensamento criativo ao abrir a consciência de maneira apropriada. Shamas (2017) 

fala sobre a sobreposição entre a experiência da mente e as mudanças na consciência 

que se desdobram ao longo do processo criativo. Tanto no processo de aprendizagem 

como no de criatividade o indivíduo ganha consciência de novas ideias, imagens e 

insights. No caso da aprendizagem, as ideias, imagens e insights obtidos pelo 

estudante são parte de uma base de conhecimento humano existente. Se a pessoa já 

está familiarizada com esses conteúdos mentais eles constituem o que é chamado de 

conhecido. A criatividade, por outro lado, lida com o desconhecido, ideias, imagens e 

insights não penetram na consciência de alguém antes do momento da descoberta. 

No momento da realização, o estudante se torna o descobridor muito parecido com o 

indivíduo em uma busca criativa. 

Para sucesso no desenvolvimento da atenção plena e da criatividade, os 

professores devem desenvolver um ambiente no qual os estudantes se sintam 

seguros para explorar, brincar, criar e falar sobre suas próprias ideias. O princípio do 

ambiente de aprendizagem (Maker e Schiever, 2010) é visto como o fim de um 

contínuum no qual os professores mudam de formas tradicionais de ensino para 

aquelas necessárias para apoiar um currículo apropriado para desenvolver atenção 

plena, aprendizagem e criatividade. 

No Brasil a prática da atenção plena é pouco estudada, e no contexto escolar, 

praticamente não existem pesquisas e aplicações. 

Sobre momento presente, estudos mostram que essa condição está bastante 

afetada pela vida acelerada que vivemos, onde dificulta aproveitar mais, 

intencionalmente, os momentos no presente (Baer, 2003; Kabat-Zinn, 2005; Williams 

&Penman, 2015).  

A relevância da prática de mindfulness para pessoas, de modo geral, é 

apontada por vários autores (Baer, 2003; Kabat-Zinn, 2005; 2015; Pareja, 2006; 

Williams & Penman, 2015). 
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2.5 O contexto escolar e a fundamental relação com bem-estar  

Com a pluralidade, a velocidade e a superficialidade de informações, a 

cobrança e pressão por resultados imediatos no trabalho, na escola, na vida pessoal 

e social tem tornado cada vez mais escassa a vivência, a consciência do momento 

presente em nosso cotidiano. Situação que possibilita o aumento da ansiedade e do 

estresse de todos. Também ocorre essa situação nos ambientes de ensino 

dificultando o processo de aprendizagem, a qualidade de vida e bem-estar de 

estudantes e profissionais de ensino. 

O que acontece na escola - assim como em casa – é, portanto, essencial para 

entender se os estudantes desfrutam de boa saúde física e mental, quão felizes e 

satisfeitos estão com diferentes aspectos de sua vida, quão conectados eles se 

sentem e as aspirações que têm pelo futuro. 

Conforme o Pisa (2015), o bem-estar é um construto complexo e 

multidimensional que não pode ser medido adequadamente por um único indicador 

em um único domínio (Borgonovi e Pál, 2016). Para monitorar com precisão o bem-

estar, é fundamental que as ferramentas de mediação levem em consideração sua 

natureza multidimensional. 

Segundo o Pisa (2015), o que contribui para o bem-estar dos estudantes na 

escola são fatores psicológicos, físicos, cognitivos e sociais. Esses aspectos são 

vivenciados no cotidiano ao longo do desenvolvimento da pessoa ao interagir 

reciprocamente com os fenômenos naturais em seu contexto, podendo aumentar ou 

diminuir seu bem-estar na escola e além da escola. 

Os resultados do Pisa (2015. Volume III) indicam: 

 

▪ O QUE CONTRIBUI PARA O BEM-ESTAR DOS ESTUDANTES NA 

ESCOLA? 
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Figura 3 - O que contribui para o bem-estar dos estudantes na escola?   

 

 

Fonte: PISA 2015 Results (Volume III) 

 

PSICOLÓGICO: Satisfação de vida do estudante, bem como, noção de 

propósito, autoconfiança e ausência de problemas emocionais. 

FÍSICO: Adaptando um estilo de vida saudável e a saúde, de modo geral, do 

estudante. 

COGNITIVO: A competência do estudante de aplicar aquilo que sabe na hora 

da resolução de um problema. 

SOCIAL: A relação do estudante com sua família, colega e professores, e, os 

sentimentos do estudante em relação à sua vida social. 

 

▪ OS ESTUDANTES ESTÃO SATISFEITOS COM SUAS VIDAS? 
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Figura 4 - Os estudantes estão satisfeitos com suas vidas? 

 

Fonte: PISA 2015 Results (Volume III) 

 

Porcentagem de garotos e garotas que estão satisfeitos com suas vidas 

(relatado 7 ou mais em uma escala de satisfação com a vida de 0 a 10). 

Garotas relatam uma satisfação com a vida de 7, e os garotos 7,5. 

 

▪ QUAIS SÃO AS MAIORES AMEAÇAS PARA O BEM-ESTAR DOS 

ESTUDANTES? 
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Figura 5 - Quais são as maiores ameaças para o bem-estar dos estudantes? 

 

 

Fonte: PISA 2015 Results (Volume III) 
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Bullying  

4% se sentem ameaçados por outros; 

11% referem que os outros fazem piadas deles; 

8% quando são espalhados rumores maldosos; 

7% quando são deixados de fora das coisas; 

4% quando apanham ou são empurrados; 

19% dos estudantes relatam ser vítimas de bullying pelo menos algumas vezes 

por mês. 

Ansiedade  

Mais de um estudante a cada dois se sentem muito ansiosos, mesmo se eles 

estiverem bem preparados para uma prova, sendo 64% das garotas e 47% dos 

garotos. Estudantes que se sentem ansiosos na escola pontuam menos em ciências 

e são menos satisfeitos com suas vidas.  

 

▪ O QUE PODE MELHORAR O BEM-ESTAR DOS ESTUDANTES? 

 

Figura 6 - O que pode melhorar o bem-estar dos estudantes? 

 

Fonte: PISA 2015 Results (Volume III) 
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Professores encorajadores 

A percepção dos estudantes sobre apoio de aprendizagem dos professores 

está associada a uma satisfação maior com a vida. 20% dos estudantes relatam terem 

sido tratados de forma injusta pelo professor. 

Relações positivas com seus colegas 

Estudantes com forte sentimento de pertencimento na escola performance 

melhor e são mais satisfeitos com suas vidas. 26% dos estudantes que sofrem bullying 

com frequência não estão satisfeitos com suas vidas, enquanto apenas 10% dos 

estudantes que não sofrem bullying com frequência relataram isso. 

Um ambiente de aprendizado disciplinado: 

Estudantes que trabalham em uma sala de aula disciplinada tem um maior 

sentimento de pertencimento e uma satisfação maior com a vida. O bullying é mais 

frequente em escolas que tem um ambiente disciplinar ruim. 

Pais atenciosos 

Estudantes que comem sua refeição principal, que “gastam” tempo apenas 

conversando com os pais relatam maior satisfação com a vida. 

 

▪ COMO PARECE SER A VIDA DOS ESTUDANTES DEPOIS DA ESCOLA? 

 

Figura 7 - Como parece ser a vida dos estudantes depois da escola? 

 

 Fonte: PISA 2015 Results (Volume III) 
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▪ RELATOS DE ESTUDANTES SOBRE ATIVIDADES DEPOIS DA ESCOLA, 

EM PORCENTAGEM. 

 

Figura 8 - Relatos de estudantes sobre atividades depois da escola, em porcentagem.

 

Fonte: PISA 2015 Results (Volume III) 

 

- Falam com seus pais: 93% das garotas e 91% dos garotos. 

- Videogames: 13% das garotas e 55% dos garotos. 

- Esportes: 60% das garotas e 72% dos garotos. 

- Trabalham em casa: 75% das garotas e 70% dos garotos. 

- Trabalham por pagamento: 18% das garotas e 29% dos garotos. 

- Redes sociais: 78% das garotas e 69% dos garotos. 

- Encontros com amigos: 78% das garotas e 77% dos garotos. 

 

Todas as crianças têm o direito de ter uma vida feliz “aqui e agora”, com uma 

“abordagem de desenvolvimento” que enfatiza a importância de os alunos 

desenvolverem as habilidades para melhorar seu bem-estar no presente e no futuro 

(Bem-Arieh et al., 2013). A avaliação do bem-estar dos estudantes deve ser sensível 
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aos seus estados e realizações reais (funcionamento) para buscar o que valorizam na 

vida (Pisa, 2015). 

A escola deve, portanto, coordenar valores (Filosofia) e conhecimento científico 

(Ciência) para a aprendizagem teórica e prática. O fio condutor para a eleição e 

organização dos conteúdos deve ser a informação relativa à forma como os 

estudantes aprendem e como os profissionais de ensino podem ajudá-los a aprender 

mais e melhor, ou seja, as fontes psicológicas e psicopedagógicas do currículo (ColI, 

1997). 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

3.1 Problema e contexto da pesquisa 

 

Este estudo foi estruturado em dois momentos. O primeiro referente a uma 

pesquisa bibliográfica para embasar cientificamente o produto educacional e, no 

segundo momento a elaboração e confecção do produto. 

É historicamente discutido entre pesquisadores em Educação Científica a 

dificuldade que existe na prática docente referente a realização das atividades práticas 

de ciências, apesar da eficácia das mesmas no processo de ensino e aprendizagem, 

tornando-se um desafio. 

Assim como o corpo já foi, e muitas vezes ainda é concebido separado da 

mente, os conhecimentos também são separados em suas áreas específicas. No 

intuito de contribuir para a efetivação da prática docente no ensino de ciências, e 

assim desenvolver aprendizagem científica e bem-estar no contexto escolar e além 

dele, buscou-se aproximar os conhecimentos articulados entre Psicologia, 

Psicomotricidade e Educação Científica, pois estes têm em comum a compreensão 

da pessoa de modo global em suas dimensões afetiva, cognitiva, psicomotora e 

sociocultural.  

A partir disso, esta pesquisa, como estudo de caso e de natureza qualitativa, é 

sobre a estruturação de uma Oficina de Observação de Fenômenos, realizada como 

espaço maker, com materiais simples e de forma criativa.  

Propõe a facilitação da realização das atividades práticas de ciências e 

pretende investigar suas contribuições como recurso para formação das pessoas que 

dela participa e seu processo de ensino e aprendizagem perante a ciência, a formação 

pessoal e a vida. Objetiva estudar o impacto da vivência na oficina no momento 

presente, bem-estar, qualidade de vida e reverberação no cotidiano. E, propor um 

referencial teórico-analítico que possa favorecer o desenvolvimento dos conteúdos 

integrados de aprendizagem científica, assim como da pessoa completa, integrando 

aspectos psicológicos, psicomotores e socioculturais. 

Para isso pretendemos analisar o produto educacional proposto para a 

formação das pessoas do processo de aprendizagem para ciência na vida cotidiana 

em prol do bem-estar e qualidade de vida. 
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3.1.1 Participantes 

Esta versão da Oficina de Observação de Fenômenos foi idealizada para 

profissionais de ensino de ciências da educação pré-escolar ao ensino superior. 

 

3.1.2 Coleta de dados e instrumentos  

A coleta de dados acontece durante toda Oficina na realização das atividades, 

por meio de feedbacks, escritos, áudios, fotos e verbalizações. 

 

3.1.3 Produto Educacional 

O produto Educacional desenvolvido é a “Oficina de Observação de 

Fenômenos por meio da realização de experiências científicas em um ambiente 

maker” 

Na realização da Oficina de Observação de Fenômenos objetiva-se identificar 

o pluralismo dos participantes respeitando a etapa de desenvolvimento e o contexto 

de cada um. A Oficina acontece no momento presente e cada uma tem sua 

subjetividade pela diversidade dos participantes, e também pela possibilidade de 

interagir com o cotidiano e seus fenômenos. 

Segundo o dicionário on-line Michaelis (2017), Oficina é um lugar onde se 

exerce um ofício, um curso de curta duração que envolve um trabalho prático e partilha 

de experiências. Para Ramirez (2000, p. 178): “A Oficina é um âmbito de reflexão e 

ação no qual se pretende superar a separação que existe entre a teoria e a prática, 

entre conhecimento e trabalho e entre a educação e a vida”. 

Tal Oficina foi estruturada com atividades de mindfulness, psicomotricidade e 

experimentação científica. Contempla: caderno referencial teórico-analítico, caderno 

de atividades, caderno orientador para o profissional de ensino, além de, conjunto de 

recursos e materiais utilizados na mesma.  

A estruturação da Oficina de Observação de Fenômenos se dá da seguinte 

maneira: 

1. Realizada como espaço maker, com materiais simples e de forma criativa, a 

Oficina de Observação de Fenômenos propõe a facilitação das aulas 

práticas. Seygmour Papert, precursor da cultura maker, o primeiro no uso 

das tecnologias digitais na educação, propõe a criação de ambientes que 

permitam aos estudantes seguirem seus interesses de investigação. É 

considerado por Martinez e Stager (2016) como o “pai do movimento maker” 
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na educação e fundador do movimento Constructions Fabe Lab. A cultura 

maker considera o estudante protagonista de seu próprio aprendizado e 

nesta Oficina isso é premissa. 

2. Atividades mindfulness com foco no aqui e agora e a consciência do 

momento presente em todo seu contexto, assim como perceber as diferentes 

transformações fisiológicas decorrentes dos diferentes estados afetivos.  

Mindfulness envolve a prática intencional da consciência aberta e não 

julgadora do momento presente proposta pelo neurologista Jon Kabat-Zinn 

(1994). 

3. Atividades de psicomotricidade com foco na preparação do corpo para maior 

disponibilidade em sensibilizar-se e conscientizar-se a respeito de sua 

integridade como pessoa completa, ou seja, sua dimensão afetiva, cognitiva, 

psicomotora e sociocultural. A psicomotricidade aborda o estudo da função 

motriz, integrada e coordenada por funções mentais e tem sido associada à 

ideia de que dominar o corpo é a primeira condição para dominar o 

comportamento. (Fonseca, 2012) 

4. Um tema do interesse dos participantes para experiências científicas, que 

envolva o cotidiano e seja aplicável ou utilizável na resolução de problemas 

do dia-a-dia, que poderá ser sugerido pelos participantes, cabendo ao 

profissional de ensino ser coerente no processo de organização dos 

objetivos das oficinas em todo o contexto. 

5. Na realização das experiências científicas considerar como etapas, após a 

escolha do tema, o levantamento de hipóteses, a experimentação científica 

e a tomada de consciência/discussão. 

6. A tomada de consciência, ou seja, discussões sobre a vivência abordando 

os conteúdos integrados de aprendizagem científica conceitual, 

procedimental e atitudinal, assim como a expressão dos sentimentos 

vivenciados, acontece durante toda a oficina e no final faz-se uma síntese 

em grupo. 

7. Representação das atividades de variadas maneiras, como por exemplo: 

desenho, argila, pintura, teatro, texto, quebra-cabeça... A expressão da 

criatividade permeia a vivência durante a Oficina sendo requisitada no 

levantamento de hipóteses, na exploração da experiência científica e na 

representação. 
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8. A coleta de dados é realizada durante toda a Oficina de Observação de 

Fenômenos por meio de áudio, fotos, escritos e verbalizações das pessoas 

participantes. 

  



 

 

49 

4. ANÁLISE DE DADOS 

4.1 Apresentação dos dados 

 

Cada Oficina gera dados próprios por ser uma vivência fenomenológica. Os 

feedbacks são obtidos no momento da realização das atividades durante toda a 

Oficina, por meio de escritos, áudios, fotos e verbalizações. Baseada em estudos 

prévios a essa pesquisa e com a mesma temática, foi elaborada a primeira versão da 

Oficina. Esta foi realizada por meio de vivências em diferentes contextos, como por 

exemplo: grupos de terceira idade, grupo de professores de vários níveis de 

escolarização e várias áreas, grupos com crianças e adolescentes, grupos 

terapêuticos em clínica particular e Caps. 

Na atualidade, em função da pandemia covid-19 (doença causada pelo 

coronavírus, denominado SARS-CoV-2), a segunda versão da Oficina não foi aplicada 

completamente.  Pelo mesmo motivo, elaborou-se uma versão virtual da Oficina para 

ser vivenciada. 

A proposta da Oficina neste estudo, como produto educacional, foi a 

estruturação da Oficina para profissionais de ensino de ciências, ressaltando as 

aproximações entre Psicologia, Psicomotricidade e Educação Científica, como 

referenciais consolidados cientificamente para embasar este estudo em prol de uma 

formação mais qualificada do profissional de ensino, revertendo em mais qualidade 

de vida e bem-estar para profissionais de ensino e de estudantes no contexto escolar 

e além dele. 

Aspectos que compõem a Oficina de Observação de Fenômenos como espaço 

maker para o desenvolvimento da pessoa completa: atividades de mindfulness e de 

psicomotricidade, estudante protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem, 

profissional mediador e articulador, contextualização com o cotidiano, diversidade de 

saberes, experimentações, vivências e aprendizagem criativa, Educação Científica, 

fenomenologia na experimentação científica (química, física e biologia), sensibilização 

e conscientização do momento presente,  

Os aspectos a serem analisados durante a Oficina são: aprendizagem criativa, 

envolvimento com as atividades, conhecimento prévio do tema, frustração e 

possibilidade de aprender, movimentação corporal, cooperação e colaboração, 
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demonstração de empatia, motricidade e manipulação de objetos, respeito e 

valorização de si e do outro. 

 

4.2 Análise dos dados 

 

As aproximações entre psicologia, psicomotricidade e educação científica 

como se articulam, mostram-se bastante coerentes entre si na concepção da pessoa 

de forma global que referimos neste estudo, levando em conta que essa compreensão 

poderá gerar aprendizagem, qualidade de vida e bem-estar. 

Consciência, abordada aqui, é composta pela percepção, atenção, 

pensamento-raciocínio, ou seja, tudo aquilo que está acessível. 

Para Freud “A psicanálise não vê na consciência a essência do psíquico, que 

pode somar-se a outras ou faltar em absoluto. Ser consciente é o primeiro lugar, um 

termo puramente descritivo que se baseia na percepção mais imediata e segura. A 

experiência nos mostra logo que um elemento psíquico por exemplo, uma percepção 

não é, em geral, duradouramente consciente. Pelo contrário, a consciência é um 

estado eminentemente transitório”. (Freud, 1948, p. 1191) 

Para Vigotsky, consciência é sem dúvida a “a sensação das sensações”. 

(Vygotsky, 1997, p.10). 

Para Luria a consciência é a forma mais elevada de reflexo da realidade: ela 

não é dada a priori, nem é imutável e passiva, mas sim formada pela atividade e usada 

pelas pessoas para orientá-las no ambiente, não apenas adaptando-se a certas 

condições, mas também reestruturando-se (Luria, 1990, p. 23). 

Em 1945, são de realçar os atributos de Merleau-Ponty com sua perspectiva 

fenomenologista que engloba o paradigma de ter ou de ser o corpo, destacando-se 

aqui conceitos como “o meu corpo é o eixo do mundo, tenho consciência do mundo 

por meio do meu corpo” e “eu sou o meu corpo” (Costa, 2008). 

Ao realizar as atividades procura-se desenvolver essa consciência do aqui e 

agora nessa relação com a a experiência, por isso a basal importância do 

protagonismo da pessoa. Utilizar os experimentos, que são genéricos, para 

potencializar a experiência que é singular. Entendemos aqui, que a experiência é o 

que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca, nos desperta, nos afeta, contato 

sensorial com a realidade e tem a capacidade de formar e transformar.  O que ocorre 
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comumente é diferente da experiência que é singular e impossível de repeti-la como 

tal. 

Com a movimentação de vida desenfreada que estamos submetidos 

atualmente não nos sobra tempo para vivenciar com calma, tranquilidade o que 

nossos sentidos captam e que nos importam, e muito menos percebê-los para 

transformar em bem-estar. Estamos sem tempo para o agora, o que pode gerar 

ansiedade, entre outros. A prática do mindfulness é muito apropriada como recurso 

para que possamos desenvolver a disponibilidade, receptividade e abertura para 

vivenciar o momento presente com qualidade e ter como consequência a sua própria 

transformação para viver melhor. Como foi citado, estudos apontam os benefícios do 

mindfulness para o contexto escolar e além dele. 

Neste estudo importa-se muito a compreensão da pessoa como pessoa 

completa. O psicólogo Henri Wallon (1973), contribui no que se refere ao 

desenvolvimento e educação das pessoas, com sua teoria chamada Psicogênese da 

Pessoa Completa. Nesta concepção, Wallon tem uma perspectiva global do ser 

humano e afirma que a criança deve ser compreendida de forma completa a partir da 

integração de seus diferentes domínios afetivo, cognitivo e psicomotor. O que 

corrobora com este estudo.  

Com relação a educação científica, algumas consequências que justificam seu 

entendimento é o desenvolvimento de conteúdos de aprendizagem científica, 

conceitual, procedimental e atitudinal que, segundo os autores referidos neste estudo, 

possibilita um processo de ensino e aprendizagem mais aplicados à vida nos tornando 

mais conscientes e responsáveis por nossa própria qualidade de vida e bem-estar no 

contexto escolar e além dele. 

Para Ajuriaguerra (1983), o indivíduo para aprender precisa sentir, pensar e 

agir, a psicomotricidade é a expressão de um pensamento pelo ato motor preciso, 

econômico e harmonioso. 

Fonseca (1983, p.2) enfatiza “A psicomotricidade pode desempenhar um papel 

muito importante como medida preventiva, não só porque está baseada 

antropologicamente e epistemologicamente, porque procura ser um meio de 

intervenção crítica na realidade pedagógica da escola atual”. E ainda afirma que é na 

Universidade como instituição social e sede máxima do conhecimento que a 

psicomotricidade deve ser investigada e ensinada (Fonseca, 2016). 

  



 

 

52 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E POSSÍVEIS DOBRAMENTOS 

Aproximar essas ciências é tarefa e tanto. A investigação de temas subjetivos 

e complexos nos remete a outras questões tão complexas quanto as originais e assim 

segue. É bastante desafiador conseguir um espaço para vivência na Oficina, na 

formação do profissional de ensino e todas as questões que envolvem uma pessoa e 

uma instituição. Portanto, consideramos as possibilidades e as limitações desse 

estudo. Partindo de conhecimentos científicos já consolidados em suas áreas, este 

estudo buscou integrá-los na estruturação da Oficina de Observação de Fenômenos. 

Refere-se às aproximações entre Psicologia, Psicomotricidade e Educação Científica 

ao se articularem no que diz respeito ao desenvolvimento global da pessoa e seu 

processo de ensino e aprendizagem contribuindo para promoção de qualidade de vida 

e bem-estar. Por meio da vivência na Oficina observou-se, por feedbacks, o 

envolvimento e expressão dos participantes com suas ações, sensações, percepções 

e verbalizações. Considerando que sentimentos não podem ser comparados, 

ensinados ou medidos por referência externa, pois são particulares, a Oficina de 

Observação de Fenômenos, como produto educacional, é um recurso pertinente que 

contribui refletindo a postura do profissional de ensino, que é o mediador, com relação 

a sua própria vivência e significância dessa para o aprofundamento de sua 

intervenção na prática docente. 

Toda vivência é única e individual, sentida de forma diferente por cada um e 

influenciada pela singularidade da pessoa em seu contexto global. Esse contato 

sensorial com a realidade imediata produz significados que são expressos durante a 

realização das atividades. 

É fundamental ressaltar a importância da vivência das atividades pelo 

profissional mediador, antes da realização da Oficina com os estudantes, tornando 

sua intervenção mais profunda, significativa, assertiva e com qualidade no contexto 

escolar.   

A psicologia, a psicomotricidade e os conteúdos integrados de aprendizagem 

científica se articulam por ter em comum a compreensão da pessoa de maneira global.  

Após a vivência na Oficina, os participantes referem um estado mais consciente do 

aqui e agora já que as atividades são realizadas com o corpo, a mente, as emoções, 

o cognitivo, o motor e as relações socioculturais. Vivência essa, cada vez mais, 
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imprescindível nesse tempo de pandemia que vivemos, aumentando, assim, a 

relevância do produto. 

O ser humano por natureza é questionador e inquieto diante do complexo 

mundo que o cerca. Os fenômenos que ocorrem na natureza, quando vivenciados de 

maneira consciente possibilitam a abertura para aprendizagens, amenizam 

inquietações, angústias, ansiedades e também proporcionam o prazer do 

conhecimento e o bem-estar da compreensão, sendo assim, necessário o 

protagonismo do participante na realização da Oficina. 

Pretende-se, a partir deste estudo, formar um programa de associação, uma 

parceria entre clínica de psicologia e psicomotricidade com universidades e grupo de 

pesquisa, criando um núcleo de formadores e multiplicadores deste estudo. Também 

realizar programas culturais como saraus e instalações artísticas com a mesma 

temática. Além de desenvolver outros produtos, como por exemplo um guia avaliativo 

e de intervenção utilizando a experimentação científica como recurso para o 

desenvolvimento psicomotor. 

Com certeza, a dedicação a este tema continuará além desta pesquisa, para 

outras descobertas gerando mais ensino e aprendizagem, buscando bem-estar e 

qualidade de vida a todos. 

Na atualidade, em função da pandemia covid-19 (doença causada pelo 

coronavírus, denominado SARS-CoV-2), a segunda versão da Oficina não foi aplicada 

completamente.  Pelo mesmo motivo, elaborou-se uma versão virtual da Oficina para 

ser vivenciada. 
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ANEXO 3 – CADERNOS DE ATIVIDADES 
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