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RESUMO
A formação inicial em Educação Física deve buscar contemplar a interdisciplinaridade e
integralidade dos conhecimentos relativos ao movimento humano. Diante disso, o curso de
Educação Física, busca nas ciências humanas, sociais e biológicas, apoio para formar um
professor, em diversas dimensões do conhecimento. Partindo deste pressuposto interdisciplinar,
o currículo de Educação Física integra a disciplina de Psicologia, a qual possibilita que o
professor de Educação Física entenda sobre a dinâmica das inter-relações pessoais, permitindoo compreender as características afetivas de cada fase do desenvolvimento de seus alunos. O
objetivo desse estudo foi identificar as expectativas de aprendizagem e as possibilidades
pedagógicas de ensino e aprendizagem dos conteúdos que envolvem a Psicologia da Educação
Física no componente curricular da Educação Básica, conforme a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC, 2017). Esta foi uma pesquisa documental. A segunda versão da BNCC
(2017) foi consultada e as expectativas de aprendizagem foram analisadas para identificar quais
tinham relações com os conteúdos inerentes à Psicologia. Possibilidades pedagógicas foram
idealidades para que esses objetivos fossem trabalhados no contexto da Educação Física. Como
resultados, foi possível identificar treze expectativas de aprendizagem, nove na Educação
Infantil e quatro no Ensino Fundamental. Dentre as diversas expectativas identificadas na
Educação Infantil, no campo de experiência “O EU, O OUTRO E O NÓS” podemos citar:
(EIBPEO01) Demonstrar atitudes cuidadosas e solidárias na interação com diversas crianças e
adultos; (EIBPEO02) Fazer uso de normas sociais, participando de brincadeiras de faz de conta;
(EICPEO01) Seguir as regras nas brincadeiras e jogos com outras crianças, aprendendo a lidar
com o sucesso e a frustração. Possibilidades pedagógicas para se trabalhar essas expectativas
de aprendizagem incluem jogos de competição (corrida de saco, cabo de guerra, arranca rabo)
e cooperativos (ponte de corda, passa bambolê). Com esses jogos espera-se a consolidação das
expectativas de aprendizagem identificadas na BNCC (2017). Assim, diferentes expectativas
de aprendizagem estão relacionadas com a Psicologia na Educação Física, o que torna
importante a fortalecer a integralidade dos saberes entre essas áreas, a fim de contribuir para a
formação de cidadãos críticos e atender aos objetivos da Educação Física na escola e na
sociedade.
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