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RESUMO

Este estudo se propôs investigar a prática da Educação Física nas escolas sob a ótica
da Teoria das Representações Sociais na busca de compreender esta disciplina, em sua
especificidade: “teoria-prática” por meio da identificação das representações sociais que os
professores de Educação Física elaboram de sua prática. O estudo expôs a trajetória da
Educação Física nas escolas, trajetória essa marcada por contribuições diversificadas
decorrentes de mudanças na legislação específica, bem como nos avanços no campo de
conhecimento desta disciplina desde o início de sua existência em instituições
educacionais. No entanto, estas mudanças não foram acompanhadas por alterações
equivalentes em sua prática. Desta forma constata-se um distanciamento entre o que é
proposto em seu campo de conhecimento, na legislação que orienta esta disciplina e a
realidade pedagógica existente nas instituições de ensino. Além disso, estudos no campo da
Teoria das Representações Sociais mostram que esta é vista como uma disciplina de menor
valor pedagógico em comparação com as demais disciplinas curriculares. Para o
desenvolvimento desta pesquisa foram aplicados questionários à professores de Educação
Física atuantes em escolas públicas e privadas, e os dados coletados nestes questionários
foram tratados por métodos de análise segundo a abordagem estrutural. A representação
social identificada da prática da Educação Física encontrada está fundamentada em
elementos em torno do DESENVOLVIMENTO e do LÚDICO como elementos centrais e
o ESPORTE, CORPO, MOVIMENTO e JOGOS como elementos relacionados ao sistema
periférico desta representação. Os resultados obtidos também sugerem que a
Representação Social identificada está ancorada na abordagem metodológica da Educação
Física denominada Desenvolvimentista. De acordo com os dados encontrados, pôde ser
percebida uma aparente contradição e inconsistência entre o discurso dos professores e o
que estes apresentam como elementos inerentes à sua prática. Os professores
demonstraram por meio de um discurso elaborado que estes reconhecem a importância das
abordagens críticas como um referencial de ideal, no entanto por meio de um discurso
espontâneo estes demonstram claramente que a sua prática é regida por referenciais
desenvolvimentistas. O esporte ainda se apresenta como elemento forte nas práticas
justificado pelos professores, como instrumento lúdico e que favorece o desenvolvimento
do aluno.
Palavras-chave: Representações sociais. Educação física escolar.
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ABSTRACT

This study aimed to investigate the practice of physical education in schools from the
perspective of the Theory of Social Representations in the quest to understand this subject,
in its specificity: "theory and practice" by identifying the social representations that
physical education teachers prepare of their practice. The study traced the trajectory of
physical education in schools is marked by diverse contributions arising from changes in
legislation governing the practice and advances in knowledge of this subject since the
beginning of its existence in educational institutions. However these changes were not
accompanied by corresponding changes in their practice. Thus there has been a gap
between what is proposed in their field of knowledge, legislation that guides this discipline
and pedagogical reality existing in educational institutions. Moreover, studies in the field
of Social Representation Theory shows that this is seen as a discipline less educational
value compared with other curricular subjects. For this research, questionnaires were
administered to teachers of Physical Education, working in public and private schools and
the data collected in these questionnaires were processed by methods of analysis according
to the structural approach. The social representation identified the practice of Physical
Education is based on elements found around the DEVELOPMENT and RECREATION
as key elements and SPORT, BODY, MOVIMENT and GAMES as elements related to the
peripheral system of representation. The results also suggest that the Social Representation
identified is anchored in methodological approach known as Developmental Physical
Education. According to the obtained data can be noticed an apparent contradiction and
inconsistency between the discourse of teachers and what they present as elements inherent
in its practice. Teachers demonstrated through a prepared speech that they recognize the
importance of critical approaches as a reference for it, however through a spontaneous
speech they clearly demonstrate that their practice is regulated by developmental
benchmarks. The sport is still presented as a strong element in the practices justified by
teachers, play an instrument and that favors the development of the student.
Keywords: Social representations. Physical education.
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APRESENTAÇÃO

“É com o corpo que a criança
elabora todas as suas experiências vitais
e organiza toda a sua personalidade”
Ajuriaguerra

Ao longo da experiência profissional em ambiente escolar, onde as interações
inerentes ao cotidiano educacional se dão de forma dinâmica e intensa, pude experimentar
situações específicas e constantes que me causaram importantes inquietações. Estas
situações ocorrem principalmente no âmbito das relações estabelecidas em torno da
Educação Física e sua prática. Uma das principais inquietações causadas se refere à
percepção de uma visão desmerecedora existente em relação à prática da Educação Física
escolar quer como disciplina curricular ou exercício da profissão.
Para que as situações provocadoras deste incômodo, que foi o elemento
desencadeador deste estudo, possam ser estabelecidas com a devida clareza, se faz
necessário realizar uma breve contextualização em torno do percurso assumido em minha
experiência com as práticas corporais1 enquanto criança, aluna e profissional.
Desde a infância o movimento corporal2 foi elemento presente de forma
significativa em minha vida. As brincadeiras, os jogos e a experimentação corporal livre
sempre puderam ser oportunizados, estimuladas e efetivamente realizadas ao longo não
apenas da minha infância como também até os dias de hoje. Na escola este movimento foi
1

O uso da expressão: “praticas corporais” tem por objetivo uma abrangência maior e se dá em
decorrência das diversas vertentes vivenciadas com a mesma relevância não apenas nas aulas de
Educação Física, como também em momentos livres onde eram realizados movimentos de natureza
diversa e em outras formações onde o corpo em movimento também foi tônica fundamental de
trabalho como a formação em de Psicomotricidade.
1 BRACHT (1999) contextualiza as práticas corporais segundo as teorias pedagógicas da Educação
Física em seu artigo: “A constituição das teorias pedagógicas da Educação Física” para Caderno
Cedes ano XIX, no 48, agosto /99.
2
O movimento corporal neste estudo tem uma leitura como movimento de experimentação e
exploração do corpo e do mundo em todas as suas relações de acordo com a compreensão de
movimento pela Psicomotricidade (SBP, 1982).
14

vivenciado de forma similar: nos momentos livres eram constantes as experiências
corporais diversificadas, vivenciadas individualmente ou em grupos, o movimento era
vivido prazerosamente, nas aulas de Educação Física. Desta forma o esporte e a atividade
física em geral sempre fizeram parte de uma demanda natural em minha vida.
Quando por ocasião da escolha profissional não poderia ter sido diferente. O
movimento mais uma vez se fez presente como tônica principal e porque não escolher
senão a profissão que tem como objeto de estudo o movimento em suas mais variadas
expressões. Com muito orgulho por mergulhar no processo de formação para efetivamente
estar constituída como “Professora de Educação Física” / “Professora do movimento”,
engajei-me na faculdade com dedicação e empenho.
Minha formação não findou com a conclusão da Graduação. Antes mesmo deste
momento chegar, senti necessidade de suprimir minhas inquietações geradas ao longo das
experiências vividas nas disciplinas na faculdade. Estas inquietações eram decorrentes de
lacunas estabelecidas a partir de incompletude das informações oferecidas, dúvidas
consequentes, críticas construídas, superficialidade de aspectos abordados e muito mais.
Para sanar estas lacunas fui buscar melhor compreensão em torno do movimento e do
desenvolvimento humano na graduação em Psicomotricidade oferecida pelo Instituto
Brasileiro de Medicina e Reabilitação, em um ano de graduação em Psicomotricidade e, já
tendo concluído a Licenciatura em Educação Física, era clara minha curiosidade e desejo
maior de conhecimento nesta área diferente e que, ao mesmo tempo, conjugava dos
mesmos elementos de ação que a Educação Física – corpo e movimento – fiz então o
trancamento da graduação para ingressar no curso de Pós-graduação Latu Sensu em
Psicomotricidade na mesma instituição. Ao término da Pós-graduação, segui em formação
com o curso Práticas Psicomotoras cuja duração foi de quatro anos, no Instituto Anthropos
e ainda cursei outras formações de menor extensão com formadores nacionais e de outra
nacionalidade.
Com o aprofundamento teórico, prático e vivencial adquiridos na Psicomotricidade
pude qualificar minha prática profissional de uma forma significativa. A qualificação se
deu fundamentalmente em função da abordagem que a Psicomotricidade oferece ao
movimento, ao individuo, ao corpo e suas relações. A Psicomotricidade propõe uma
abordagem corporal onde o intuito principal é o desenvolvimento harmônico do indivíduo
em seus aspectos motor, sócio-afetivo e cognitivo (BUENO, 1998).
15

Os conhecimentos adquiridos e vivenciados na Psicomotricidade foram sendo
somados à minha prática profissional e pessoal transformando-a de forma significativa. No
entanto lacunas ainda permaneciam remanescentes e fui buscar respostas nas
Neurociências, que hoje têm cumprido com a sua função explicativa de uma forma
essencial para a minha prática como professora de Educação Física, especialista em
Psicomotricidade. Meus estudos em Neurociências somam alguns anos de participação em
cursos isolados, alguns em sistema on-line pelo Instituto Edumed e Neurocurso e
participação em congressos com exposição de trabalhos.
Este percurso assumido em minha formação profissional contextualiza o incômodo
citado como elemento desencadeador deste estudo, potencializando a compreensão da
forma como percebo a construção das representações sociais delegadas à prática da
Educação Física escolar como uma disciplina de “status” inferior as demais disciplinas
(BRACHT, 2003). Há necessidade contínua de investimento e argumentação para que
ações cotidianas sejam interpretadas corretamente e consideradas com a concepção correta
provocando uma “luta diária” em “defesa de si próprio e de sua própria prática”. Não basta
o respeito profissional/pessoal por parte dos colegas que podem participar de meu
exercício profissional, me cabe a busca de explicações para que esta visão desmerecedora
em relação à Educação Física possa a ser transformada.
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INTRODUÇÃO

CAPÍTULO I - O CAMPO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTEXTO DA
ESCOLA E SUAS REPRESENTAÇÕES.

Historicamente a Educação Física apresenta um percurso marcado por mudanças
significativas decorrentes de fatores políticos e sociais. Sua inserção no ambiente
educacional brasileiro se deu em função das necessidades políticas inerentes ao contexto
social vigente, onde a Educação Física tinha o objetivo de preparar homens disciplinados,
submissos e obedientes por meio de métodos militares e práticas disciplinares.

A

Educação Física neste momento, com sua função disciplinadora, também recebia
influência das escolas europeias, onde a predominância metodológica eram os métodos
ginásticos, e ainda havia influência das teorias científico-biológicas que determinavam
como prática a orientação para o desenvolvimento de hábitos de higiene e da resistência
física. A Educação Física como disciplina curricular só veio ocorrer tempos depois com o
surgimento de leis que determinaram sua prática em instituições de ensino (DARIDO;
RANGEL, 2008). Mais mudanças ocorreram posteriormente na prática desta disciplina, ao
longo de um vasto período decorrentes de determinações legais e também orientações
metodológicas orientadas por avanços teóricos ocorridos no campo de conhecimento da
Educação Física. Ao longo de sua evolução, esta disciplina, ou ainda campo de
conhecimento, apresenta uma realidade conflituosa que demonstra fragilidade em sua
definição conceitual, objetivos pedagógicos não delimitados e ainda uma explícita
dicotomia entre sua teoria e sua prática (BRACHT, 1999; SÁ, 2006; RETONDAR, 2009;
SILVA, 2007).
A realidade que hoje a Educação Física apresenta é composta por peculiaridades
que merecem ser discutidas como: a construção teórica estruturada da Educação Física por
seus autores e o que os professores fazem efetivamente em suas aulas. O percurso traçado
pela Educação Física, marcado por tais mudanças e consequentes conflitos, promoveu a
elaboração das Representações Sociais que hoje os professores de Educação Física
possuem sobre sua prática. Ou seja, promoveu uma reapropriação cognitiva e uma
reformulação das teorias por parte dos professores influenciados pelo contexto social. Estas
17

representações constituem uma estrutura organizada e composta por elementos que
traduzem o significado e os sentidos que a prática destes professores carrega. Neste
sentido, um estudo em torno das Representações Sociais nos possibilitou compreender a
realidade apresentada por esta disciplina e indicar caminhos de possíveis transformações
que se fazem necessárias.
Esta pesquisa teve como proposta compreender os sentidos e significados referidos
por meio da identificação da estrutura e a organização dos elementos que constituem as
Representações Sociais que os professores de Educação Física elaboram sobre a sua prática
assim como compreender a forma como estes indivíduos ancoram os recursos utilizados
em sua prática de acordo com a influência exercida a partir das Abordagens Teóricas
tentando identificar a relação existente entre a construção coletiva e as Abordagens
Teóricas e ainda identificar o quanto estes professores estão envolvidos com a Educação
Física escolar.
A teoria escolhida como suporte teórico para esta pesquisa foi a Teoria das
Representações Sociais sob a orientação da abordagem estrutural em decorrência de sua
aplicabilidade adequada para a compreensão dos elementos constitutivos da Representação
Social objetivada.
A apresentação do estudo aqui realizado foi organizada de modo a apresentar a
construção conceitual que se fez necessária para uma plena compreensão da realidade da
Educação Física escolar, suas implicações, o problema levantado, o objetivo traçado, a
mostra de sujeitos pesquisados, o método aplicado para coleta dos dados, os métodos
utilizados para a análise destes dados e os resultados obtidos.
No capítulo I apresentamos o contexto histórico e legal no qual a Educação Física
surgiu e se constituiu como prática, apresentando resumidamente os principais marcos de
sua evolução e que se definiram como preponderantes na construção conceitual das teorias
subsequentes e na constituição das representações sociais hoje elaboradas a respeito da
Educação Física escolar. Neste capítulo ainda foram apresentadas as Abordagens Teóricas
que se propuseram e se propõem a orientar a prática desta disciplina no que se refere à
organização das aulas de Educação Física nas escolas. A seguir foi apresentada a Teoria
das representações Sociais de acordo com os seus pressupostos teóricos uma vez que esta
foi a teoria adotada como suporte teórico para a compreensão das questões levantadas.
Também foi apresentado os argumentam que sustentam a escolha da abordagem estrutural
como abordagem mais adequada para a realização desta pesquisa. Finalizando o capítulo I,
18

foram apresentadas pesquisas realizadas no campo das representações sociais sobre a
prática da Educação Física escolar e pesquisas sobre a realidade da Educação Física nas
escolas que serviram para desenhar um panorama do campo de produção científica
produzida a respeito desta prática com o intuito de contextualizar a questão levantada
como objetivo motivador deste estudo.
O capítulo II constituído pela apresentação da descrição do conjunto de professores
que participaram da pesquisa, dos métodos de coleta de dados utilizados e das análises
realizadas a partir dos dados coletados. A descrição dos sujeitos pesquisados foi
detalhadamente realizada em função dos dados coletados no questionário aplicado. O
método utilizado como instrumento de coleta dos dados foi um questionário composto por
questões específicas orientadas pelos critérios definidos a partir da abordagem estrutural da
Teoria das Representações Sociais (CAMPOS, 1998). A análise realizada no conjunto de
dados coletados foi composta por uma combinação de métodos de análise também
específicos da abordagem estrutural das Representações Sociais. Estes métodos de análises
foram: a análise das evocações com a utilização do software EVOC, análise de similitude e
análise estatística (VERGÉS, 1992,1994; FLAMENT, 1981).
Como finalização da pesquisa, foram apresentados os resultados obtidos na análise
realizada. Tendo sido apresentada a Representação Social da prática da Educação física
escolar elaborada por seus professores, considerando os elementos que os indivíduos
utilizam como referência para a construção de sua prática. Foi apresentada ainda uma
discussão a respeito de qual - ou quais - Abordagens Teóricas os professores utilizam
como organizadoras de sua prática, ou sejam onde estes ancoram sua prática e ainda foram
apontados as possíveis elaborações conceituais que indicam possibilidades de
transformação para esta prática.

1.1. O CAMPO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR.

A Educação Física, para muito além de constituir-se uma disciplina, é uma área de
conhecimento que se propõe estudar e atuar sobre um conjunto de práticas ligadas ao corpo
e ao movimento, práticas estas elaboradas pelos sujeitos envolvidos na expressão de sua
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realidade, ao longo de sua história: os jogos, os esportes, as lutas, as ginásticas, as danças e
mais recentemente a cultura do movimento (DAOLIO, 1996). No entanto, esta delimitação
ainda não é consenso entre os teóricos que hoje se debruçam na discussão desta temática.
Segundo Campos (2011), há um “desgaste” nas discursões epistemológicas da Educação
Física e nas questões relativas à delimitação desta como ciência, área de conhecimento,
disciplina ou ainda prática social.
Nesta pesquisa será dado enfoque à compreensão da Educação Física como
disciplina exercida nas escolas. E para que esta compreensão possa ser alcançada será
necessário atentar para sua especificidade: a dinâmica existente entre a teoria e a prática
que ditam o seu cotidiano, entendendo ainda seus papéis, seus objetivos e sua inserção no
sistema educacional.
A Educação Física nas escolas se apresenta como disciplina curricular obrigatória
nas instituições educacionais brasileiras, sob a determinação da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação n° 9.394/96 (BRASIL, 1996). No entanto, essa legislação nem sempre se
apresentou com os conteúdos hoje vigentes, tendo sofrido diversas reformulações desde o
início de sua existência.
Os primeiros registros da Educação Física em instituições de “instrução” datam do
Período Imperial como uma atividade cujo objetivo era educar o corpo (ACCIOLY;
MARINHO, 1956). Em 1851 esta foi introduzida em caráter oficial nas escolas no Brasil
através da Reforma Couto Ferraz. Em 1882, Rui Barbosa realizou uma reestruturação nesta
reforma onde a “ginástica”

3

tornou-se obrigatória para ambos os sexos nas Escolas

Normais, o que ocorreu de forma tímida, apenas no Rio de Janeiro. Por volta de 1920
vários estados da federação, através de reformas educacionais individualizadas, também
iniciaram a aplicação desta com obrigatoriedade nas escolas (BETTI, 2005).
A concepção da Educação Física como “ginástica”, levava à compreensão desta
como uma atividade cujo objetivo estava centrado no desenvolvimento físico. Logo, desde
seu início, já expressava uma representação de desmerecimento em relação ao seu papel
pedagógico, pois as orientações vigentes seguiam abordagens voltadas para a formação
física do indivíduo. Estas abordagens eram denominadas de higienista e militarista e
definiam a prática corporal nas escolas segundo os conhecimentos médico-biológicos e o
3

A Educação Física realizada nas instituições de ensino, a partir a reforma realizada por Rui
Barbosa recebeu a denominação de “ginástica”, que segundo Magill (1984) é uma prática composta
essencialmente por movimentos ginásticos com objetivos de proporcionar ganhos de valências
físicas (força, velocidade, destreza, resistência) assim como proporcionar corpos disciplinados.
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domínio militar, respectivamente. Os métodos ginásticos e militares influenciaram de
forma marcante o sistema educacional no que se refere às práticas corporais desenvolvidas
nas escolas no início do século XX. (CASTELLANI FILHO, et al, 2009). Estes métodos
tinham como objetivo manter a Educação Física a serviço da produção de indivíduos
obedientes, fortes, higiênicos e resistentes, prontos para servir aos interesses sóciopolíticos da época (SOARES, 2002; GHIRALDELLI JUNIOR, 2001; DARIDO;
RANGEL, 2008). Tais interesses se vinculavam à “militarização das escolas” que por sua
vez consistia em uma intensão de execução do projeto de sociedade idealizado pela
ditadura do Estado Novo4. Com o fim da ditadura do Estado Novo iniciou-se um processo
de modificação neste panorama, passando a ser gradativamente influenciado por métodos
esportivos (CASTELLANI FILHO, et al, 2009). A seguir foi determinada uma legislação
com o intuito de atender a necessidade de fortalecer e ampliar o movimento da utilização
dos esportes como estratégia pedagógica por esta disciplina nas escolas.
Neste contexto, em 1961 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases n° 4024/61
(BRASIL, 1961) que estabeleceu a obrigatoriedade da Educação Física nos cursos primário
e médio até a idade de 18 anos, alterando a nomenclatura desta disciplina que até então
estava sob a denominação de ginástica para Educação Física. Em 1968 foi promulgada a
Lei n° 5540 (BRASIL, 1968) na qual foi acrescida a determinação que as instituições de
ensino superior deveriam assegurar ao corpo discente, meios para a realização dos
esportes, e deveriam estimular as atividades de educação corporal e de desportos,
mantendo para o cumprimento desta norma orientação adequada e instalações especiais
(BRASIL, 1971). As determinações destas leis denotam a intensão de criar estrutura
apropriada nas instituições de ensino para a realização das aulas, em condições de
cumprimento da Lei.
Em 1969, a Lei n° 4.024(BRASIL, 1961) sofreu uma alteração em sua redação que
passou a vigorar como art. 1° do Decreto-lei n° 705 (BRASIL, 1969). Esta alteração teve
como objetivo promover uma expansão da Educação Física para todos os níveis e ramos de
escolaridade, com predominância esportiva para o ensino superior (BRASIL, 1971). Neste
período, iniciou-se um fomento aos esportes e competições nas escolas dando início a um
movimento de “esportivização”. Os objetivos das aulas de Educação Física voltaram-se
para a ordem onde o valor maior era a saúde do corpo, aptidão física e valores morais, suas
4

Análises mais profundas sobre a Educação Física no período do Estado Novo estão disponíveis na
dissertação de mestrado de Mário Catarino Filho realizada em Brasília na UnB em 1982 cujo título
é: “A Educação Física no Estado Novo; história e doutrina”.
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propostas estavam vinculadas ao treinamento, desempenho motor, exercícios físicos,
aprimoramento esportivo e produção de atletas. Os interesses políticos vigentes
idealizavam associar a imagem do Brasil como potência de sucesso esportivo
(BELTRAMI, 2001).
Na Lei n° 5.692/71 (BRASIL, 1971) foram normatizadas algumas orientações para o
ensino de 1° e 2° graus5. Em seu Capítulo I é mantida a obrigatoriedade da Educação
Física nos currículos plenos dos estabelecimentos de ensino 1º e 2º graus. O que mais uma
vez confere o caráter de obrigatoriedade a esta disciplina em igualdade de condições em
relação às demais.
No Decreto n° 69.450 de 1971(BRASIL, 1971), foram mantidas as mesmas
determinações anteriores e em seu art. 1º foram acrescidas delimitações para o exercício da
Educação Física nas escolas enquanto responsável pela promoção do desenvolvimento do
educando nos aspectos físico, moral, psíquico e social.
Hoje, a Educação Física escolar tem como determinação legal, a Lei de Diretrizes e
Bases n° 9.394/96 (BRASIL, 19960), na qual é expresso que esta é componente curricular
obrigatório da educação básica. Em 2001 e em 2003 foram realizados adendos 6 nesta lei
sendo ressaltados alguns casos específicos em que o aluno pode ser dispensado da prática
da aula. No entanto, o aluno não fica isento de participação, o que se dá por meio do
cumprimento de tarefas diferenciadas que se utilizem de outras formas de expressão.
A trajetória da regulamentação da Educação Física nas escolas é composta por leis
que induzem a uma compreensão desta como um instrumento pedagógico cuja principal
função inicialmente era o desenvolvimento de aptidões físicas e prática de esportes
(BRASIL, 1971). E hoje podemos perceber acrescidos a estes objetivos, determinações
voltadas ao desenvolvimento moral, social, psíquico e cívico (BRASIL, 1971).
Em 1996, a estas determinações legais foi somada a elaboração de um documento
cujo objetivo se concentra em orientar a organização curricular das diversas disciplinas - os
Parâmetros Curriculares Nacionais / PCN (BRASIL, 2000). Os diferentes enfoques
referentes à Educação Física expostos até então passaram por uma nova organização dando
suporte para que a mesma tivesse uma identidade em nível nacional. Neste documento, a
5

Hoje a denominação de segmento de ensino de 1º e 2º graus encontra-se alterada para ensino
fundamental I, II e Ensino Médio.
6
Nestes adendos hoje a denominação de segmentos de ensino de 1º e 2º graus encontra-se alterada
para Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio. A prática da Educação Física torna-se facultativa
nos casos em que o aluno: cumprir jornada de trabalho igual ou superior a seis horas diárias, seja
maior de trinta e cinco anos de idade, esteja prestando serviço militar ou que tenha prole.
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Educação Física escolar deve sustentar sua proposta pedagógica na compreensão das
concepções de corpo e movimento. Os PCN sugerem como objetivo desta disciplina: “[...]
garantir o acesso dos alunos às práticas da cultura corporal, contribuir para a construção de
um estilo pessoal de exercê-las e oferecer instrumentos para que sejam capazes de apreciálas criticamente” (BRASIL, 2000, p. 28).
Ainda nos PCN, o avanço conceitual relacionado à Educação Física pode ser mais
bem explicitado de acordo com este recorte a respeito desta disciplina como cultura
corporal e do movimento:

[...], a área de Educação Física hoje contempla múltiplos conhecimentos
produzidos e usufruídos pela sociedade a respeito do corpo e do
movimento. Entre eles, se consideram fundamentais as atividades
culturais de movimento com finalidades de lazer, expressão de
sentimentos, afetos e emoções, e com possibilidades de promoção,
recuperação e manutenção da saúde (BRASIL, 2000, p.27).

As leis estabelecem não só a Educação Física como disciplina curricular obrigatória
em igualdade de proposições às demais, mas também orientam uma prática abrangente que
se expande para além das propostas vinculadas às atividades corporais. Isto fortalece o
papel de elementos conceituais como o conhecimento do corpo e práticas para a qualidade
de vida, no seu ensino (BRASIL, 2000).
De acordo com a análise de Barbosa (2000), os objetivos da Educação Física nas
escolas expressos nos PCN e na lei que rege sua prática ditam que é uma disciplina de
responsabilidade múltipla para a formação do educando. Tem como objetivo “formar
indivíduos dotados de capacidade crítica em condições de agir automaticamente na esfera
da cultura corporal de movimento e de forma transformadora como cidadãos políticos”
(BRACHT; GONZÁLEZ, 2005, p. 155).
Este conceito foi decorrente do crescimento que aconteceu no campo de
conhecimento da Educação Física por volta dos anos 80. Neste período, autores de
referência (HILDEBRANDT, 1986; LE BOULCH, 1986; TANI, 1988; MEDINA, 1983;
SERGIO, 1987; CASTELLANI FILHO, 1988; FREIRE, 1989) realizaram produções
teóricas significativas que trouxeram um olhar crítico sobre a ação desta disciplina nas
escolas. Estes estudos foram influenciados pelas
“[...] teorias advindas do campo das Ciências Humanas e principalmente
das Ciências Sociais, pois que trata de situar o professor como educador e
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também como um interventor social que, ao ensinar a EF, veicula valores
morais e ideológicos.” (RETONDAR, 2009, p.216).

Este crescimento teórico-metodológico promoveu o surgimento de novas
abordagens com vistas a orientar a prática desta disciplina nas escolas. A abordagem
desenvolvimentista ou psicomotora buscou apoio na Psicologia cognitiva e seus autores
principais foram Go Tani e LeBoulch. A abordagem construtivista foi representada
fundamentalmente por João Batista Freire e teve como suporte teórico os estudos de Jean
Piaget. A abordagem crítico-superadora foi desenvolvida por um coletivo de autores7, cujo
suporte conceitual foram as ideias desenvolvidas por Saviani e Libâneo. E a abordagem
cultural cujo autor foi o professor Jocimar Daolio e é baseada em Marcel Mauss e Clifford
Geertz (LAVOURA; BONDURA; DARIDO, 2006).
Neste sentido a Educação Física, discutida conceitualmente, ganhou forças em sua
denominação como uma disciplina que promove a formação do aluno nos aspectos
cognitivo, social e motor do desenvolvimento humano. Para Selbach (2010), esta tem por
objetivo proporcionar ao aluno qualidade de vida através do conhecimento e
experimentação de diversas modalidades de movimentos. Barbosa (2000), em consonância
com este objetivo, propõe uma prática que proporcione a formação de indivíduos críticos,
autônomos e conscientes de seus atos, preconizando uma abordagem mais ampla, não
restrita somente ao movimento corporal reprodutivo, ensino de técnicas esportivas ou
mesmo exposição de conteúdos técnicos.
No entanto, apesar de identificarmos nas redações das leis relativas à Educação
Física nas escolas, determinações facilitadoras de uma elaboração curricular que atente à
formação do aluno em sua totalidade, identificamos uma prática que não condiz com estas
orientações, ou ainda, que pouco contribui para alcançar tais objetivos. O que como pode
ser corroborado por Barbosa (2000, p. 36,37):

Durante os quatro anos finais do ensino fundamental e os três anos do
ensino médio, o aluno tem aulas de Educação Física; e ao final desses
sete anos, tem a triste constatação de que não aprendeu conteúdo algum
sobre essa disciplina. [...] não conhece o seu corpo; [...] não tem noção
básica de suas necessidades orgânicas durante o exercício; ou seja, sete
anos “estudando” Educação Física, sem que seja trabalhado um mínimo
de autonomia no aluno.
7

O “Coletivo de autores” é constituído por: Castellani Filho, Valter Bracht, Celi Taffarel, Elizabeth
Varjal e Micheli Escobar. A expressão “coletivo de autores” foi utilizada porque é comum o
aparecimento desta como referência a este grupo de autores responsáveis pelo impulso dado ao
avanço teórico referido que se iniciou nos anos 80.
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Neste contexto, podemos ressaltar que apesar do movimento de renovação teóricometodológica que ocorreu nos anos 80, promovendo uma ruptura com as concepções
existentes até então8 e causando o desenvolvimento de novas concepções9, ainda se
percebe a existência de uma Educação Física que não está sob a regência dessas novas
concepções (SILVA, 2007; RETONDAR, 2009; REZER, 2009). Segundo Fensterseifer e
González (2009, p.36), ainda encontramos uma Educação Física “entre uma prática
docente na qual não se acredita mais, e uma outra que ainda se têm dificuldades de pensar
e desenvolver”.
O desenvolvimento ocorrido no campo teórico metodológico da Educação Física
escolar nos últimos 20 anos, influenciado pela assimilação de um importante aporte dos
conhecimentos das Ciências Humanas também teve como consequência o aumento do
número de mestres e doutores na área. Este fato promoveu uma maior densidade
acadêmica nos cursos de graduação. O rápido desenvolvimento acadêmico desta disciplina
nas escolas, no Brasil, e o crescimento tímido da prática desta disciplina, teve como
decorrência o distanciamento entre a produção teórica e o acesso pelos profissionais
atuantes nas muitas escolas espalhadas pelo país a este conhecimento. Esse distanciamento
encontra-se presente até os dias de hoje (BRACHT; RODRIGUES, 2010).
Com relação à realidade “ainda presente” nas escolas, Barbosa (2000) busca
explicar a manutenção deste cenário por meio do argumento de que os professores desta
disciplina exercem suas funções de acordo com os referenciais oferecidos por seus
formadores. Nos cursos de graduação é estabelecida como característica prioritária de
formação o aspecto técnico, com ênfase nas disciplinas específicas 10 e adotadas com
relevância secundária as pertencentes ao campo das ciências humanas 11. As ditas do campo
das

ciências

humanas

estimulam

mais

habilidades

pedagógicas

relativas

ao

desenvolvimento humano e suas necessidades, assim como conhecimentos sobre um
contexto sócio histórico do indivíduo, fundamental para a sua contribuição especificada na
legislação relativa à evolução do educando em seus diversos aspectos formadores.
Esta peculiaridade apontada sobre a formação destes professores pode estar
corroborando com a ideia de que a Educação Física não caminha em direção às mudanças
8

Higienista, militarista e esportivista.
Desenvolvimentista, construtivista cultura, crítico-Superadora, crítico-emancipatória, saúderenovada, PCNs e psicomotora.
10
“[...] ou profissionalizantes (anatomia, fisiologia, cinesiologia, basquetebol, voleibol, etc.).”
(BARBOSA, 2000).
11
“(psicologia, sociologia, economia, antropologia, história, etc.)” (BARBOSA, 2000).
9
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conceituais referidas anteriormente. Esta observação está em concordância com a
afirmação de que “[...] os professores, ao ingressar na carreira, são portadores do saber da
experiência [...] um saber construído que se baseia na sua história [...]” (NEIRA, 2009,
p.8). Essa experiência e esta história estão ainda hoje amparadas nas abordagens
denominadas

“não

críticas”:

higienista,

militarista

e

esportivista

(LAVOURA;

BONTURA; DARIDO, 2006).
Segundo Fensterseifer e González (2009), as soluções para as questões envolvidas
na prática da Educação Física são de responsabilidade dos seus próprios professores, e
cabe a estes professores criar condições para que a realidade existente se modifique. A
proposta sugerida por estes autores é que esta saia de um lugar onde era vivenciada apenas
como uma “atividade” que acontecia dentro da escola e também onde sua responsabilidade
estava vinculada apenas ao exercício físico. Sugerem ainda que se busquem modificações,
tanto do ponto de vista conceitual, como no âmbito de sua realidade. Hoje, os seus
professores são desafiados a construir um campo teórico coerente com a prática exercida.
Autores como Bracht e Rodrigues (2010), Fensteinseifer (2009), Tojal (2005) e
Rezer (2009), através de seus estudos puderam chegar à constatação de que esta disciplina,
no âmbito escolar, apresenta uma especificidade em seu exercício: a realidade regida por
teoria e por uma prática. E principalmente, que esta característica é promotora de questões
abrangentes como a dicotomia existente entre a teoria desenvolvida e a prática exercida
(REZER, 2009; ALMEIDA e OLIVEIRA, 2009).
Rezer (2009, p.39) afirma que “É possível perceber diversos “sintomas” de que
existe um tácito afastamento entre o conhecimento produzido no campo da Educação
Física e os diferentes contextos de intervenção que o constituem”. Faz-se necessário,
portanto a construção de uma ciência que esteja em consonância com a realidade existente.
Para tanto, é importante que os sujeitos protagonistas deste processo sejam implicados
diretamente na produção deste conhecimento (MADEIRA, 2001). O aprofundamento em
diferentes áreas de conhecimento favorece a construção de um campo teórico consistente e,
por conseguinte a composição de uma realidade mais qualitativa. Desta forma torna-se
possível uma intervenção e enfrentamento a realidade vivida pelos professores desta
disciplina. (REZER, 2009).
A hipótese é que com esta atitude, possa ser vislumbrada uma diminuição do
afastamento entre a sua teoria e a sua prática nas escolas e por que não sugerir uma
minimização da “visão de desmerecimento” existente em relação a esta disciplina
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(BRACHT; GONZÁLEZ, 2005; CARVALHO, 2006). De acordo com Caparroz e Bracht
(2007, p.45), existe uma “[...] divisão de trabalho entre aqueles que pensam e elaboram e
os que aplicam e executam. Como desdobramento, percebe-se uma sensação de
equivocada inferioridade daqueles que atuam na educação básica.”. Os professores que
atuam nas escolas têm dificuldade de se perceber como sujeitos com capacidade de autoria,
com capacidade de produzir conhecimento, normalmente delegando esta função para
outros, reforçando a ideia de inferioridade (REZER, 2009).
A compreensão da Educação Física escolar, nas diferentes formas que se
apresentou desde seu início até os dias de hoje, decorrente dos momentos distintos
experimentados por esta prática, pressupõe uma análise dos elementos constituintes dessa
prática como um processo. Bracht e Rodrigues (2010, p.95) ressaltam a importância do
olhar para a prática: este olhar deve focar “[...] o cotidiano escolar, buscando compreender
como são construídas concretamente as diferentes culturas escolares de educação do
movimento, identificando quais fatores (de ordem contextual, de formação profissional,
etc.) atuam nessas construções.”.
Deve-se pensar como as determinações curriculares normativas interferem nessa
prática, como os conteúdos dessa disciplina são orientados, e como as escolhas feitas pelos
próprios professores interferem na construção curricular oferecida em sua disciplina.
Bracht e Rodrigues (2010) entendem essas condutas como causadoras do que denominam
como “currículo vivido” e “currículo modulado pelos professores”. Sob esta ótica, onde as
escolhas dos professores promovem interferência em sua prática, a Educação Física pode
ser compreendida a partir da observação e análise do discurso e ação dos próprios
professores desta disciplina.
Desta forma, só será alcançada uma realidade em igualdade de condições aos outros
componentes curriculares quando houver uma apropriação conceitual por parte de seus
professores. Segundo Neira (2009, p.37), “[...] enquanto persistirem discursos magoados e
práticas desprovidas de coerência, nos distanciaremos cada vez mais [...]” das demais
disciplinas.
De acordo com o que foi exposto, podemos concluir que há um distanciamento
entre o a orientação das leis que regem o exercício da Educação Física escolar, o campo de
conhecimento teórico-metodológico e a prática efetivamente exercida por esta disciplina
nas escolas (FENSTERSEIFER, 2009).
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Este autor afirma que (2009), o “abismo” existente entre o que é proposto em seu
campo de conhecimento, legislação que rege seu exercício e a realidade pedagógica
existente nas instituições de ensino não é o único problema da Educação Física escolar.
Estudos no campo da Teoria das Representações Sociais mostram que a esta é vista como
uma disciplina de menor valor pedagógico em comparação com as demais por diretores,
alunos e outros professores (CARVALHO, 2006; BRACHT; GONZÁLEZ, 2005).
Alguns autores como: Hildebrandt (1986), Le Boulch (1986), Tani (1988), Medina
(1983), Sergio (1987), Castellani Filho (1988), Bracht (1999) e Freire (1989) se
debruçaram e debruçam na busca de solução para as questões apontadas como
“problemáticas”. Com este intuito os autores citados criaram teorias que tentaram
minimizar ou até mesmo sanar as questões detectadas como incompletudes ou dificuldades
para a prática da Educação Física nas escolas (AZEVEDO; SHIGUNOV, 2009, BRACHT;
RODRIGUES, 2010). Segundo Darido (2003), Ghiraldelli Junior (1989) e Bracht (1999),
no início do exercício da Educação física em instituições de ensino, esta prática seguiu
alguns princípios que eram definidos de acordo com interesses políticos e sociais vigentes,
como no caso dos Modelos teóricas Higienista, Militarista e Esportivista.
Medina (1982), Darido, (2003) e Azevedo; Shigunov (2009) apresentaram estudos
que tratavam das modificações teóricas que começavam a despontar no campo de
conhecimento da Educação Física escolar. Este fato se deu em decorrência de influência
advinda das teorias pedagógicas e das ciências humanas (BARBOSA, 2000). Segundo
estes autores, o campo de conhecimento da Educação Física escolar iniciou um período de
não mais absorver apenas os pressupostos políticos e sociais vigentes e passou a incorporar
um volume conhecimento significativo das ciências humanas e das tórias pedagógicas e,
por conseguinte iniciou um processo de construção de novas teorias aplicadas à prática da
Educação Física escolar constituindo assim as Abordagens Teóricas.
Estas abordagens se ocuparam de sistematizar princípios específicos com o objetivo
de organizar a prática da Educação Física nas escolas de uma forma que atendesse mais
adequadamente às demandas inerentes ao ambiente escolar (AZEVEDO; SHIGUNOV,
2009, BRACHT; RODRIGUES, 2010).
Para que possamos compreender esta prática hoje, sob a perspectiva da Teoria das
Representações Sociais e, portanto vislumbrar como a prática da Educação Física nas
escolas é representada por seus atores, devemos percorrer caminhos de forma a seguir a
construção de “pensamento” que nortearam o caminho experimentado por esta prática e
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seus professores. Para tanto, vamos conhecer os Modelos e as Abordagens teóricas que
segundo Darido e Rangel (2008) e Watanabe e Bim (2012), se fizeram presentes nas
escolas de forma mais expressiva, desde o início da prática da Educação Física.

1.2.

MODELOS TEÓRICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA.

A Educação Física nas escolas é marcada por concepções advindas e orientadas por
interesses sócio-políticos desde o início de sua existência. Estes interesses foram
organizados ao longo de um vasto percurso histórico em função de mudanças no contexto
social e político que continuamente ditou regras e enfoques a serem adotados por esta
disciplina.
Os modelos teóricos, também denominados de concepções ou abordagens
metodológicas sofreram contínuas modificações ao longo dos anos em decorrência do
surgimento de diversas tendências pedagógicas no sistema educacional brasileiro. Estes
modelos teóricos, na medida em que foram surgindo e sofrendo modificações, seguiram
impregnando valores e comportamentos à realidade da Educação Física desde o seu início.
Este fato promoveu uma rede de “sentidos e significados vinculados às propostas corporais
tematizadas e construídas por essa prática social no âmbito da instituição escolar”
(BRACHT; RODRIGUES, 2010, P. 94).
Darido e Rangel (2008, p.6) afirmam que:

Analisar as principais características das tendências que permeiam o
contexto nacional no que diz respeito à temática da Educação Física
escolar é fundamental, uma vez que a discussão dessas questões com os
professores é muito importante para que se explicitem os pressupostos
pedagógicos que estão por trás da atividade do ensino, na busca da
coerência entre o que se pensa estar fazendo e o que realmente se faz.

O início da existência da Educação Física nas escolas foi marcado pela dominância
de uma concepção que era baseada na perspectiva higienista, onde a temática principal
era a preocupação com hábitos de higiene e saúde que deveriam ser obtidos através de
exercícios físicos, havia uma valorização do desenvolvimento físico e moral. A atividade
corporal na escola neste período foi marcada pela adoção de métodos ginásticos propostos
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por P. H. Ling, Amoros e Spiess, autores que tinham a preocupação de valorizar a imagem
da ginástica na escola. Estes métodos estavam vinculados aos modelos de ginástica alemã,
sueca e francesa (DARIDO; RANGEL, 2008, CASTELLANI FILHO, et al, 2009).
Segundo Valdanha Netto (2006, p.2), “[...] é este momento que podemos considerar como
nascimento da Educação Física, o maior instrumento de institucionalização da educação do
corpo através de seus ideais eugênicos, higiênicos e de saúde, características marcantes dos
métodos de ginástica”.
Com o passar dos anos, os objetivos da Educação Física escolar passaram a ser
organizados de acordo com um novo modelo: o modelo militarista. Agora, a Educação
Física passa a ter como principal função a formação de indivíduos com prontidão para
enfrentar situações de guerra, indivíduos que fossem capazes de suportar o combate, a luta
e a guerra. Neste sentido havia uma preocupação de excluir os incapacitados e selecionar
os indivíduos ditos perfeitos fisicamente. A visão da Educação Física segundo a concepção
militarista era a de uma disciplina eminentemente corporal, o que não suscitava uma
preocupação com a fundamentação teórica que sustentasse sua prática. Neste período sua
ação nas escolas mantinha estreita semelhança com a “instrução física militar”, havendo
uma valorização do professor ex-praticante em detrimento ao professor com domínio de
conhecimentos (DARIDO; RANGEL, 2008, CATELLANI FILHO, et al, 2009).
O modelo militarista, com predominância de utilização dos métodos ginásticos e
calistênicos, prevaleceu nas escolas até o período da ditadura militar no início dos anos 60.
Neste momento a educação servia a expansão e divulgação do regime militar, sendo as
aulas de Educação Física ministradas por militares (DARIDO; RANGEL, 2008,
CATELLANI FILHO, et al , 2009 ).
Após o período das grandes guerras, a Educação Física escolar, passou a receber
influência da Escola-Nova, sob a orientação do educador Dewey. Esta disciplina passa
então a ser compreendida como um veículo de educação, como uma educação do
movimento, sendo esta agora indicada “como única forma capaz de promover a chamada
educação integral”. A postura do professor e sua ação nas escolas gradativamente vão
sofrendo alterações a partir da mudança do discurso influenciado pelo movimento
escolanovista que atinge o auge no início dos anos 60, no entanto logo vem a ser
interrompido com o advento da ditadura militar no Brasil (DARIDO; RANGEL, 2008,
CATELLANI FILHO, et al, 2009).
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A partir deste momento a Educação Física nas escolas passou a ter como principal
objetivo o ensino dos esportes, principalmente o futebol sob a orientação do modelo
esportivista, também chamado de mecanicista, tradicional ou tecnicista. Neste contexto é
iniciado um movimento de intenso investimento dos governos militares no esporte,
fazendo desta disciplina a estrutura ideológica para a prática esportiva. A intenção deste
movimento era a promoção do País por meio dos sucessos obtidos em competições de alto
nível, transmitindo com isso a ideia de “Brasil- potência”, “prosperidade e
desenvolvimento” e eliminando as críticas internas (DARIDO; RANGEL, 2008, BETTI,
1991, BRACHT, 1999).
É nessa fase da história que o rendimento, a seleção dos mais habilidosos,
o fim justificando os meios estão mais presentes no contexto da Educação
Física na escola. Os procedimentos empregados são extremamente
diretivos, o papel do professor é bastante centralizador e a prática, uma
repetição mecânica dos movimentos esportivos (DARIDO e RANGEL,
2008, p.4).

Em função destas características, iniciaram-se críticas severas ao modelo
esportivista a partir dos anos 80, no entanto esta concepção ainda se faz presente até os
dias de hoje nas aulas de Educação Física. Estas críticas provocam o surgimento de um
novo modelo teórico cujo objetivo era orientar uma realidade onde o professor parte de um
papel extremamente diretivo e centralizador para um papel de intervenção mínima. Este
novo modelo foi denominado de recreacionista, no qual as propostas são estruturadas a
partir da decisão do aluno, para definir o que e como eles deverão fazer nas aulas de
Educação Física, ao professor é reservado à função de “oferecer a bola e marcar o tempo”.
Acredita-se que a crítica excessiva a esporte de rendimento voltou-se para um extremo
oposto ao que vinha sendo estabelecido, onde o professor passou a exercer mínima
intervenção. Darido e Rangel (2008) ressaltam que este modelo, embora presente de forma
significativa nos dias de hoje, não é defendido por professores, acadêmicos e estudiosos da
área. Há a ideia de que este modelo é supostamente decorrente de “interpretações
inadequadas e condições de formação e trabalho do professor” (DARIDO; RANGEL,
2008, p. 27). Segundo estas autoras,
[...] a prática de “dar a bola” é bastante condenável, pois se desconsidera
a importância dos procedimentos pedagógicos dos professores. Num
paralelo, poderíamos questionar se os alunos são capazes de aprender o
conhecimento histórico, geográfico ou matemático sem a intervenção dos
professores.
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Darido e Rangel (2008) afirmam ainda que este modelo surgiu em decorrência de
uma discussão prolongada ocorrida nas universidades de graduação em Educação Física a
respeito do que não deveria existir como prática nas aulas desta disciplina, no entanto não
foram apresentadas propostas viáveis para que este modelo pudesse se constituir na
realidade.
Após o acontecimento da “Abertura” política no Brasil, a Educação Física escolar
recebeu influência de novos movimentos decorrentes de avanços nas pesquisas
educacionais e um aprofundamento científico, assim como decorrentes também da
oposição oferecida aos modelos até então vigentes: tecnicista (higienista e militarista),
esportivista, recreacionista e. A partir de então, a Educação Física nas escolas conta com a
contribuição de várias concepções: Psicomotricista, desenvolvimentista, saúde-renovada,
interacionista – construtivista, além de outras.
Estas abordagens trouxeram para a Educação Física nas escolas uma proposta de
Educação formadora com propósitos pedagógicos. Neste momento esta se libertou da
hegemonia militarista e esportivista que controlava sua prática até então (CASTELLANI
FILHO, et al, 2009). Estes movimentos não obedecem a um surgimento em ordem
cronológica e sim foram decorrentes de influências pedagógicas diversificadas e presentes
até os dias de hoje constituindo um conjunto de fundamentos pedagógicos aos quais os
professores de Educação Física podem recorrer para construir suas propostas educacionais.
Darido e Rangel (2008) relatam que, ao final da década de 70 as aulas de Educação
Física receberam orientações da Educação Psicocinética desenvolvida pelo professor Jean
Le Bouch sob influência de autores como J. Ajuriaguerra, Jean Piaget, P. Vayer, H. Wallon
e Winnicout. Esta orientação passou a constituir uma nova tendência pedagógica da
Educação Física que foi denominada de Psicomotricista ou Educação Psicomotora. Esta
abordagem foi o primeiro movimento mais estruturado que surgiu em oposição aos
modelos anteriormente vigentes. De acordo com Le Boulch (1986), o enfoque principal
deste modelo é o desenvolvimento da criança em seus aspectos cognitivo, afetivo e
psicomotor, com fins de qualificar o processo de aprendizagem sob a concepção de
formação integral do aluno. A abordagem psicomotricista prioriza a função da atividade
lúdica como principal instrumento estimulador dos processos de desenvolvimento e
aprendizagem e enfatiza a importância do movimento espontâneo e exploratório como
mediador desse desenvolvimento e dessa aprendizagem (AZEVEDO; SHIGUNOV, 2001).
Cabe ressaltar que esta abordagem também orienta sua prática por meio de jogos infantis
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onde a análise das relações interpessoais estabelecidas nas ações assim como seus
significados devem ser observada (LE BOULCH, 1986b) Nesta fase a Educação Física
passa a se preocupar com aspectos psicológicos do desenvolvimento do aluno, não se
limitando com as esferas biológicas relativas ao desenvolvimento corporal.
Na abordagem desenvolvimentista o movimento constitui-se o principal meio e fim
da Educação Física, o que garante a especificidade de seu objeto. As aulas são organizadas
com o propósito de privilegiar a aprendizagem do movimento com respeito à faixa etária
do aluno e baseada em princípios do Desenvolvimento Motor e da Aprendizagem Motora
(BARBIERI; PORELLI; MELLO, 2010).
De acordo com Darido e Rangel (2008, p.9), a partir do surgimento deste modelo
teórico.

[...] foi proposta uma taxionomia para o desenvolvimento psicomotor: o
estabelecimento de uma classificação hierárquica dos movimentos dos
seres humanos durante seu ciclo de vida, desde a fase dos movimentos
fetais, espontâneos e reflexos, rudimentares e fundamentais, até a
combinação de movimentos fundamentais e culturalmente determinados.

A descrição do modelo desenvolvimentista propõe a valorização do processo de
aquisição de habilidades motoras pelo aluno adequadas à faixa etária em que este se
encontra sem, no entanto, dar importância ao universo sociocultural deste aluno
(BARBIERI; PORELLI; MELLO, 2010).
A abordagem saúde – renovada propõe uma metodologia baseada na aptidão física
relacionada à saúde e estabelece como objetivos: informação, mudança de atitudes e
promoção da prática sistemática de exercícios. Esta abordagem incorporou certos
princípios da orientação oferecida nos PCNs fazendo com que expressasse um diferencial
em suas propostas em relação ao modelo biologicista e higienista vigentes na década de 60
(CAMPOS, 2011).
Campos (2011) afirma que o modelo pedagógico de saúde renovada propõe o
desenvolvimento da autonomia no gerenciamento da aptidão física, atendendo a todos os
alunos e não apenas aos mais aptos. Neste modelo as propostas oferecidas são compostas
por atividades físicas não excludentes e mais amplas que apenas o ensino de jogos e dos
esportes.
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Darido e Rangel (2008, p.16) entendem que este modelo tem por objetivo
desenvolver também competências relativas à Cultura Corporal para além da aptidão física
como:

[...] refletir sobre informações específicas da Cultura Corporal,
discernindo e reinterpretando-as em bases científicas, assumindo uma
postura autônoma para a otimização da saúde; compreender as diferentes
manifestações da Cultura Corporal, reconhecendo e valorizando as
diferenças de desempenho, linguagem e expressão; demonstrar
autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade
para discutir e modificar regras, reunindo elemento de várias
manifestações de movimento e estabelecendo uma melhor utilização dos
conhecimentos elaborados sobre a Cultura Corporal, notadamente com
uma preocupação acerca da manutenção e da promoção da saúde.

Esta abordagem propõe o desenvolvimento de informações sobre a compreensão da
atividade física como promotora do bem-estar e saúde. Esta deve estimular atitudes
positivas em relação à prática de atividade física e proporcionar oportunidades para que os
alunos tenham condições de escolher e praticar atividades físicas regularmente em
ambiente externo ao ambiente escolar (CAMPOS, 2011).
Em oposição à proposta mecanicista também foi formulado o método
construtivista-interacionista que tem presença significativa no contexto escolar. Esta
proposta busca apoio nas teorias desenvolvidas por Vigotisky e Piaget, deste modo se
constitui uma proposta que mantém estreita ligação com a proposta pedagógica escolar
mais ampla, não estabelecendo prioridade para objetivos relacionados ao corpo e ao
movimento. Sendo esta vista como um facilitador da aprendizagem de conteúdos
diretamente ligados ao aspecto cognitivo, como: a aprendizagem de leitura, da escrita, da
matemática, etc. (DARIDO; RANGEL, 2008).
De acordo com Barbieri, Porelli e Mello, (2010), nesta proposta o professor deve
considerar o conhecimento prévio do aluno por meio do aproveitamento das brincadeiras
de rua, jogos com regras, rodas cantadas e outras atividades. Ao aluno é proposto construir
o seu conhecimento a partir de interação com o meio, resolvendo problemas.
De um modo geral, o jogo tem papel fundamental, sendo considerado como principal
conteúdo porque a compreensão desta proposta é que a aprendizagem acontece por meio
da experiência lúdica e prazerosa que o jogo pode proporcionar (CAMPOS, 2011).
De acordo com Rezer (2009), as Ciências humanas e Sociais foram
fundamentalmente incorporadas na produção de conhecimento que ocorreu por volta dos
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anos 80 e 90. Este movimento permitiu um questionamento profundo em relação aos
pressupostos que legitimavam a Educação Física.
propostas

e

organizadas

como

abordagens

Foram então formuladas outras

metodológicas:

Crítico-Superadora,

desenvolvida por um “coletivo de autores” – Valter Bracht, Lino Castellani Filho, Carmem
Soares, Celi Taffarel – e oriunda da pedagogia histórico-crítica; Crítico-emancipatória
desenvolvida pelo professor Elenor Kunz baseada na pedagogia de Paulo Freire e nos
PCNs.
A abordagem crítico-superadora foi formulada com bases no marxismo e neomarxismo, tendo também recebido influência dos educadores José Carlos Libâneo e
Demerval Saviani. O que trás para esta abordagem concepções de poder, interesse, esforço
e contestação, valorização do resgate histórico e da contextualização dos fatos
(BARBIERI; PORELLI; MELLO, 2010).
Segundo Darido e Rangel (2008) esta abordagem se propõe observar a realidade,
interpretá-la e emitir um juízo de valor. Este juízo de valor é emitido a partir de uma ética
que representa os interesses de um determinado grupo social.
De acordo com Campos (2011) os conteúdos das aulas de Educação Física segundo
este modelo devem ser elaborados respeitando a relevância social e a contemporaneidade
destes conteúdos, adequação às características sociais e cognitivas dos alunos aos mesmos.
Os alunos devem ser estimulados a confrontarem os conteúdos do senso comum ao
conhecimento científico para que o seu campo de conhecimento seja ampliado.
Neste modelo, a Educação Física é entendida como disciplina que trata da cultura
corporal em seus componentes como: o jogo, a ginástica, a dança, o esporte e a capoeira. O
processo avaliativo no modelo em questão se dá por meio de reflexões coletivas: projeto
histórico, condutas humanas, decisões em conjunto, tempo apropriado para aprendizagem,
compreensão crítica da realidade, criatividade, necessidades e intencionalidades objetivas e
subjetivas e outros (DARIDO e RANGEL, 2008).
A abordagem crítico – emancipatória foi desenvolvida por Elenor Kunz em 1994 e
tem como proposta a compreensão crítica do mundo, da sociedade e de suas relações sem,
no entanto objetivar a transformação social a partir da intervenção escolar. Esta abordagem
é considerada um desdobramento da tendência crítica. (CAMPOS, 2011).
De acordo com Kunz (1998), esta abordagem é vista como possuidora de grande
mérito no que se refere às possibilidades pedagógicas e ao potencial de desenvolvimento
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de elementos como o pensamento crítico e autônomo do aluno. Segundo Darido e Rangel
(2008, p.15).

Kunz defende o ensino crítico, pois é a partir dele que os alunos passam a
compreender a estrutura autoritária dos processos institucionalizados de
sociedade, os mesmos que formam falsas convicções, interesses e
desejos. Assim a tarefa da Educação crítica é promover condições para
que essas estruturas autoritárias sejam suspensas e o ensino encaminhado
para uma emancipação, possibilitada pelo uso da linguagem, que tem
papel importante no agir comunicativo.

Segundo Darido e Rangel (2008), os conteúdos desta abordagem também são
compreendidos pela cultura corporal: os jogos, a dança, os esportes, a ginástica e a
capoeira. Estes devem ser ensinados segundo uma progressão de estratégias conceituada de
“transcendência de limites”, respeitando determinadas etapas: encenação, problematização,
ampliação e reconstrução coletiva do conhecimento.
O modelo orientado pelos PCN tem como proposta uma adequação dos currículos
sugeridos para a Educação Física nas escolas às abordagens já existentes. Este modelo
toma como referencial a LDB, Lei n° 9394/96 (BRASIL, 1996) que orienta a prática da
Educação Física escolar integrada à proposta pedagógica da escola em adequação a faixa
etária e condições do conjunto social, assim como o exercício pleno da cidadania
(CAMPOS, 2011).
A proposta oferecida nesta abordagem é a construção crítica da cidadania deve ser
elaborada a partir de temas transversais como: ética, saúde, meio ambiente, pluralidade
cultural, orientação sexual, trabalho e consumo. De acordo com Darido e Rangel (2008, p.
18), “Assim, a Educação Física na escola deve promover o princípio da inclusão, com a
inserção e integração dos alunos à Cultura Corporal de Movimento, por meio de vivências
que problematizem criticamente os conteúdos: jogos, esportes, danças, ginásticas, lutas e
conhecimento sobre o corpo”.
Este modelo pedagógico entende que a Educação Física deve se organizar para o
estímulo da cidadania crítica, compreendendo a igualdade e pluralidade, onde seus
objetivos fundamentais concentram-se na inserção e integração dos alunos à Cultura
Corporal de Movimento. Os aspectos conceituais procedimentais e atitudinais relativos aos
seus elementos propostos nesta abordagem são seus principais conteúdos (CAMPOS,
2011).
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De acordo com Darido (2003) e Bracht (1999), a Educação Física apresenta uma
realidade que sempre atendeu a concepções diferenciadas e peculiares a cada momento
histórico, regida por distintas ideologias inerentes ao período vivido por nossa sociedade.
Hoje, nas aulas de Educação Física, “as perspectivas pedagógicas que se instalam
não aparecem de forma “pura”, mas com características particulares, mesclando aspectos
de mais de uma linha pedagógica (CATELLANI FILHO, et al, 2009, WATANABE; BIM,
2012). Dizendo de um outro modo, Darido e Rangel (2008) relatam que os professores de
Educação física afirmam que dificilmente seguem uma única abordagem, aplicando o que
cada uma pode oferecer de mais coerente com a especificidade de cada realidade.
De acordo com pesquisas recentes, (WATANABE; BIM, 2012, MALDONADO;
HYPOLITO; LIMONGELLI, 2008), este cenário nos mostra uma realidade composta por
um conjunto de elementos que mantêm a especificidade de se constituir em meio a um
confuso campo conceitual. Além da já constatada coexistência dos princípios, muitas vezes
conflitantes, de diversas Abordagens Teóricas também há evidências de que os professores
que atuam nas escolas não demonstram conhecimento suficiente a respeito das abordagens
que norteiam sua prática.
Esta característica identificada a respeito da Educação Física escolar nos
impulsiona a buscar elementos que indiquem caminhos para a solução destas questões e
esta pesquisa se propõe a fazer uma leitura da realidade descrita por meio dos instrumentos
oferecidos pela Teoria das Representações Sociais. Para que possamos entender porque
essa Teoria oferece tal possibilidade, vamos sucintamente apresentar o campo conceitual
que sustenta esta Teoria com o intuito de justificar criteriosamente a nossa escolha.

1.3.

A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS.

Neste estudo será respeitada uma orientação para o desenvolvimento teórico
segundo os pressupostos conceituais do paradigma crítico, atendendo às características de
uma pesquisa qualitativa. Como teoria norteadora desse projeto será utilizada a Teoria das
Representações Sociais em função do âmbito conceitual desta teoria, que possibilita a
compreensão das construções de sentidos a respeito da realidade. Estes sentidos são
37

estruturantes nos diversos grupos, assim como o conjunto de informações, opiniões,
crenças e outros elementos inerentes às relações estabelecidas e compartilhadas por um
grupo em torno de um determinado objeto, que neste estudo será a Educação Física escolar
(MOSCOVICI, 2010).
Este projeto objetiva a compreensão dos sentidos presentes nas representações
sociais da Educação Física escolar expressa no discurso dos professores desta disciplina
por meio da identificação e análise do conteúdo e da estrutura destas. A Teoria das
Representações Sociais atende de forma plena as necessidades desta análise, uma vez que
esta teoria nos permite entender como os sujeitos em seus grupos concebem as práticas, e
ainda os sentidos, significados e os processos de construção de conhecimentos criados pelo
homem para explicar o mundo e sua inserção dentro dele. E é a partir da identificação dos
sentidos que os indivíduos constroem em torno de um determinado objeto que entendemos
sua concepção em relação a este objeto (MOSCOVICI, 2010). Esta ideia pode ser
confirmada a partir da afirmação de Sá (2006, p.258).

[...] quando um indivíduo exprime uma opinião sobre um determinado
objeto, ele o faz baseado em representações construídas no seu cotidiano,
isto é falando sobre o objeto o sujeito revela as experiências anteriores
que possui sobre ele.

A Teoria das Representações Sociais, proposta por Serge Moscovici em 1961,
situa-se no domínio de conhecimento da Psicologia Social e tem como proposta o estudo
das relações intergrupais. É uma teoria que se propõe estudar as relações entre os
indivíduos e os grupos, nas quais os indivíduos constroem explicações sobre objetos
sociais por meio das interações sociais estabelecidas (MOSCOVICI, 2010). Segundo este
autor, a Teoria das Representações Sociais estuda a relação individuo-sociedade, refletindo
sobre como os indivíduos, os grupos, enfim os sujeitos sociais constroem seu
conhecimento a partir de sua inscrição social, cultural e como a sociedade se dá a conhecer
e são construídos conhecimentos.
Moscovici (2003) desenvolveu a Teoria das Representações Sociais a partir do
conceito de “representação coletiva” de Durkheim.
Nessa teoria as representações sociais são entendidas como um fenômeno
psicossocial e tem como proposta designar uma modalidade específica de conhecimento, o
conhecimento do senso comum. Este, segundo Moscovici (2010), é constituído por
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informações, crenças, atitudes e valores partilhados por um grupo a respeito de um dado
objeto social. É importante ressaltar ainda que:
[...] o que Moscovici procura enfatizar é que as representações sociais
não são apenas “opiniões sobre” ou “imagens de”, mas teorias coletivas
sobre o real, sistemas que têm uma lógica e uma linguagem particulares,
uma estrutura de implicações baseada em valores e conceitos, e que
“determinam o campo das comunicações possíveis, dos valores ou das
ideias compartilhadas pelos grupos e regem, subsequentemente, as
condutas desejáveis ou admitidas” (ALVES-MAZZOTTI, 2008b, p. 23).

Esta autora, por meio de sua afirmação, nos possibilita compreender melhor a
aplicabilidade da Teoria das Representações Sociais quando expõe que “[...] o estudo das
representações sociais investiga como se formam e como funcionam os sistemas de
referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos e para interpretar os
acontecimentos da realidade cotidiana” (ALVES-MAZZOTTI, 2008a, p.20). E ainda que
esse cotidiano que está inserido em uma realidade social é permeado de interações e:
Estas interações sociais vão criando “universos consensuais” no âmbito
dos quais as novas representações vão sendo produzidas e comunicadas,
passando a fazer parte desse universo não mais como simples opiniões,
mas como verdadeiras “teorias” do senso comum, construções
esquemáticas que visam dar conta da complexidade do objeto, facilitar a
comunicação e orientar condutas (ALVES-MAZZOTTI, 2008b, p.21).

A Teoria das Representações Sociais, portanto, nos permite conhecer uma
representação como um saber socialmente constituído e partilhado com fins de construção
de uma realidade comum aos indivíduos de um determinado grupo social (DESCHAMPS;
MOLINER, 2009). Segundo Abric (2000, p. 27), “A identificação da “visão de mundo”
que os indivíduos ou os grupos têm e utilizam para agir e para tomar posição, é
indispensável para compreende à dinâmica das interações sociais e clarificar os
determinantes das práticas sociais.”
Estes autores expõem como funções das representações sociais: a compreensão, a
explicação da realidade e a definição de identidades o que permite a proteção no que se
refere às especificidades de um grupo, a orientação de comportamentos e práticas, e a
justificativa de comportamentos e posturas. São indispensáveis à compreensão da dinâmica
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social. São informativas e explicativas quanto à natureza dos laços sociais intra e
intergrupos e das relações dos indivíduos e seu entorno social.
Segundo Abric (2001) a Teoria das Representações Sociais é uma teoria complexa
que possui abordagens distintas. Estas abordagens são compreendidas como correntes
teóricas complementares à teoria moscoviciana: processual, sociodinâmica e estrutural. A
corrente liderada por Denise Jodelet, a abordagem processual mantém fidelidade à teoria
original e dá ênfase ao processo de construção das representações sociais. A corrente
liderada por Doise, abordagem sociodinâmica, procura articulação com uma perspectiva
mais sociológica, concentrando sua atenção nas relações existentes entre as inserções dos
indivíduos. E a corrente denominada de abordagem estrutural apresenta ênfase na
dimensão cognitivo-estrutural das representações liderada por Jean-Claude Abric, na qual
há uma preocupação com a descrição da estrutura interna destas (DESCHAMPS;
MOLINER, 2009; Sá, 1998). Estas abordagens não são incompatíveis e sim
complementares. Segundo Sá (1998, p.67), “[...] encontramos mais pontos de
convergência, de reconhecimento mútuo ou mesmo de uma possível e proveitosa
articulação do que de distanciamento definitivo”.
Jean-Claude Abric em 1976 desenvolveu a conceituação de representação social
associando a ideia de estrutura à definição dada inicialmente por Moscovici. Sob esta ótica
a representação social deve ser entendida como um sistema estruturado composto por um
conjunto de opiniões, informações, atitudes e crenças organizadas em torno de uma
significação central a propósito de um dado objeto (ABRIC, 2001).
A partir deste enfoque dado para as representações sociais, surgiu a abordagem
estrutural12. Esta abordagem entende as representações como um sistema estruturado,
como um conjunto de elementos que pressupõe uma organização e uma estrutura. Segundo
este autor, a análise de uma representação e a compreensão de seu funcionamento necessita
obrigatoriamente de uma dupla identificação: de seu conteúdo e de sua estrutura. ”É dizer
que os elementos constitutivos de uma representação são hierarquizados, organizados e
mantêm entre eles relações que determinam a significação e o lugar que ocupam no
sistema representacional.” (ABRIC, 2001, p. 11). A este respeito, Campos e Rouquette
(2003, p. 453) afirmam que “[...] a “abordagem estrutural” das representações sociais
12

Adotaremos nesta pesquisa a abordagem estrutural em função de seus procedimentos
metodológicos e estruturação conceitual apresentarem melhor adequação aos objetivos idealizados.
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define uma representação social como uma organização, que é atravessada por diferentes
dimensões e não como um conjunto de eventos e processos puramente cognitivos”. Esta
também é possuidora de uma dimensão afetiva cuja relação com o Núcleo Central não é
aleatória, ou seja, o Núcleo Central mantém uma função organizadora e estruturante,
também em relação à dimensão afetiva. Segundo estes autores (2003, p. 435), a
representação social é considerada como um “[...] conhecimento estruturado que tem um
papel determinante no modo como os indivíduos vêm e reagem face à realidade, fica
evidente que este conhecimento é dotado de cargas afetivas, é atravessado (ou poderia se
dizer “ativado”) por um componente afetivo”.
Nesta perspectiva, Abric (2001) desenvolveu a Teoria do Núcleo Central. Esta
teoria entende que as representações sociais, em seu funcionamento, possuem uma dupla
lógica, organizada segundo seus componentes cognitivo e social, portanto é concebida
como um sistema sócio cognitivo. Segundo a Teoria do Núcleo Central, as representações
estão organizadas em torno de um núcleo central acompanhado por outros elementos
periféricos que dão significado a esta representação.
O núcleo central corresponde aos elementos da representação
relacionados às condições históricas, sociológicas e ideológicas, relacionados também às
normas e valores sociais. O núcleo central define a organização interna e o significado da
representação, pois é a base comum, consensual da representação. É importante ressaltar
que o núcleo central é constituído de elementos que resultam da memória coletiva e do
sistema de normas eleitas por este grupo como referência para o exercício de sua prática.
Este componente da representação é composto por um número reduzido de elementos e é
responsável por sua estabilidade, resistindo às mudanças e assegurando a manutenção da
representação (CAMPOS, 2003a). Segundo Abric (2001), o núcleo central possui duas
dimensões: a funcional e a normativa, que variam de acordo com os elementos que o
compõem. A dimensão funcional se refere a uma situação operatória de organização destes
elementos. Já a função normativa está relacionada a elementos relacionados a atitudes e
ideologias. Segundo Abric (2003), uma mudança no núcleo central acarreta uma mudança
de representação: são elementos não negociáveis.
De acordo com Campos (2003a, p. 39):

Se as representações têm um núcleo central, é porque elas são uma
manifestação do pensamento social; e, em todo pensamento social uma
certa quantidade de crenças, coletivamente produzidas e historicamente
determinadas não podem ser questionadas, posto que elas são o
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fundamento dos modos de vida e garantem a identidade e a permanência
de um grupo social.

Já o sistema periférico é composto pelos demais elementos da representação que
estão relacionados ao contexto imediato, à história pessoal do indivíduo e mantém-se
organizados entorno do núcleo central. O sistema periférico é um componente flexível,
permite a adaptação da representação às mudanças conjunturais, permite que esta seja
organizada em termos concretos e compreensíveis. De acordo com esta característica, o
sistema periférico protege a representação, no sentido de absorver e reinterpretar as
mudanças do real (CAMPOS, 2003a). Os elementos periféricos, segundo Flament (2001),
têm fundamentalmente importância no funcionamento e na organização das representações
sociais assumindo três funções básicas: a concretização, a regulação e a defesa. A
concretização constitui a função de mediação entre o núcleo central e a situação real. A
regulação se refere à capacidade flexível dos elementos periféricos, possibilitando a
adaptação da representação às mudanças no contexto, e a defesa é a função que protege o
núcleo central.
Segundo Flament (2001) o que define mudança numa representação social é a
alteração de seu sistema central, que faz com que a representação perca sua identidade
original. Uma contestação de elementos periféricos, devido às mudanças contextuais ou
novas práticas sociais, não ameaça a coerência da representação, por deixar seu núcleo
central “intocado” e, portanto, não implica transformação representacional. Porém quando
há contestação de elementos do núcleo central, pode ocorrer um processo de
transformação. Sabe-se que, nesses casos, o sistema periférico serve como escudo para os
elementos do sistema central, realizando mecanismos de defesa da representação.
Este sistema periférico permite uma adaptação, uma diferenciação em
função do vivido, uma integração das experiências cotidianas. Elas
permitem modulações pessoais em referência ao núcleo central comum,
gerando representações sociais individualizadas. Bem mais flexível que o
sistema central, ele protege este último de algum modo, permitindo a
integração de informações, e até de práticas diferenciadas. [...]. Não se
trata de um componente menor da representação, ao contrário, ele é
fundamental, posto que, associado ao sistema central permite a
ancoragem na realidade. (ABRIC, 2000, p. 33).

A identificação das representações sociais dos professores de Educação Física sob a
orientação

da

abordagem

estrutural

propicia, portanto,

a

compreensão

destas

representações em sua estrutura, organização e hierarquização. Segundo Abric (2000) a
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abordagem estrutural nos permite analisar qualitativamente questões relativas às ciências
sociais como a compreensão e o desenvolvimento do pensamento social, a prática dos
grupos no que se refere às suas atitudes e opiniões, a influência destes elementos no
ambiente social assim como a organização interna dos grupos e suas regras de
transformação social. Portanto, segundo este autor, não apenas é confirmada a importância
do estudo das Representações Sociais para a compreensão das práticas sociais, como
também é necessária para a análise dos processos de influência social e de transformação
das representações dos diversos grupos.
O estudo das Representações Sociais orienta também a análise das práticas, na
busca da identificação da ancoragem destas representações, na busca da compreensão dos
elementos onde estas estão amparadas, como foram construídas. Souza (2002) citando
Doise, afirma que estudar a ancoragem das representações é identificar o sentido contido
na organização das noções que fundamentam o seu conteúdo. O estudo da ancoragem das
representações sociais nos permite identificar os princípios organizadores aos pontos de
referência que orientam as condições e os termos de discussão e elaboração do pensamento
sobre um dado objeto social, que são compartilhados (WALCHELKE; CAMARGO,
2007).
A ancoragem, segundo Deschamps e Moliner (2009, p. 127), “[...] é o processo pelo
qual os indivíduos escolhem um quadro de referência comum que lhes permita apreender o
objeto social. Geralmente, esse quadro de referência corresponde a um domínio familiar”,
permitindo com que um objeto social anteriormente não familiar passa a ser inserido em
um conjunto de conhecimentos e valores preexistentes.
Neste sentido, Souza (2002, p. 288) afirma que:

[...] na medida em que as representações sociais revelam uma visão
funcional do mundo, construída por determinado grupo, as pesquisas que
se voltam para a compreensão dos sentidos que os professores, alunos e
pais dão a sua conduta nos indicam a ideologia do contexto educacional
no qual estas representações estão sendo constituídas.

Diante desta citação, a análise das representações sob esta ótica nos permite
entender como os sujeitos desse processo concebem sobre sua realidade educacional,
direcionando o estudo para a ancoragem destas representações. E o estudo da ancoragem
das representações sociais nos possibilita identificar o sentido para a organização das
noções que formam o seu conteúdo.
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Abric (2000, p.. 27) propõe que “[...] não existe uma realidade objetiva a priori,
mas sim que toda realidade é representada, quer dizer, reapropriada pelo indivíduo ou pelo
grupo, reconstruída no seu sistema cognitivo, integrada no seu sistema de valores,
dependente de sua história e do contexto social ideológico que o cerca.”.
De acordo com Deschamps e Moliner (2009), a abordagem estrutural possibilita a
analise dos

processos de funcionamento das representações sociais entendidos como a

organização, o funcionamento e a evolução destas assim como sua inserção no pensamento
e nas práticas sociais. De acordo com Campos (2005a, p. 30) “[...] as representações
sociais produzem normas de conduta, elas regulam os comportamentos prescrevendo
possibilidades de ação [...]”.
Entender as práticas pressupõe a compreensão de suas dinâmicas e, portanto, a
compreensão do funcionamento de suas representações. Segundo Abric (2001), o estudo
das representações sociais nos permite identificar a visão de mundo que os indivíduos e os
grupos possuem e se utilizam para agir e tomar decisões. Deste modo o estudo das
representações sociais nesta perspectiva “[...] é fundamental para entender a dinâmica das
interações sociais e esclarecer os determinantes das práticas” (ABRIC, 2001, p. 11).
A influência existente entre as representações sociais e as práticas sociais é contínua
e em duplo sentido As representações sociais são condições das práticas e as práticas são
agentes de transformação das representações. Ambas possuem efeito umas sobre as outras.
Segundo Alves-Mazzotti (2005, p. 141,142) “[...]na medida em que as representações
sociais orientam e justificam as práticas, estas frequentemente nos ajudam a compreender
e tentar modificar as práticas docentes [...]. Neste sentido a Teoria das Representações
Sociais vem sendo acolhida como um caminho promissor por suas relações com as
práticas: por seu papel na formação das identidades, pelas possibilidades de antecipar
hipóteses sobre comportamentos e trajetórias, bem como identificar conceitos entre os
sentidos atribuídos ao mesmo objeto pelos diferentes atores envolvidos nas relações
pedagógicas [...]”.
O que pode ser corroborado pela afirmação de Sá (1998, p.50), quando explicita a
relação existente entre as práticas e as representações sociais: “Como modalidade de
pensamento prático, as representações sociais são “alguma coisa” que emerge das práticas
em vigor na sociedade e na cultura que as alimenta, perpetuando-as ou contribuindo para a
sua própria transformação”.
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Estudar a prática educativa através da Teoria das Representações Sociais tem sua
validade na medida em que as práticas são entendidas nesta teoria como um conjunto de
elementos de natureza cognitiva e comportamental, as práticas são concebidas como ação,
condutas e comportamentos (CAMPOS, 2003a). O estudo das representações sociais, na
perspectiva da abordagem estrutural nos permite compreender a natureza das relações
entre as práticas e as representações. Segundo Abric ( 2000), as representações sociais são
guias para as ações. Neste sentido, “[...] a representações sociais funcionam como um
sistema de interpretação da realidade que rege as relações dos indivíduos com seu entorno
físico e social, já que determinará seus comportamentos e suas práticas” (ABRIC, 2000, p.
28)
Campos (2003a) afirma que as representações sociais e as práticas compartilham uma
dinâmica de influência mútua uma vez que as práticas agem na modificação das
representações e estas são condicionantes para as primeiras. De acordo com este autor, [...]
a concepção das representações como inseridas em processos de construção, de
reapropriação da realidade, engendra uma visão das representações como verdadeiras
“ações” sobre a realidade (CAMPOS, 2003a, p. 30).
A importância de um estudo orientado pela Teoria das Representações Sociais,
realizado com o intuito de ampliar a compreensão dos processos educativos, está centrada
na possibilidade que esta teoria oferece para “[...] revelar as relações, entre conhecimentos
práticos e desempenho de papéis e de funções na escola, de um lado, e de questões
ideológicas, políticas, pedagógicas no campo da educação, de outro”. (MENIN;
SHIMIZU; LIMA, 2009, p. 551).
Segundo Souza (2002, p. 297), “[...] ao analisar as representações sociais que
constituem o cotidiano, o pesquisador/ educador procura sempre vislumbrar possibilidades
de promover a tomada de consciência que permita reorientar práticas educativas”.
Conhecer a estrutura da Representação social de um determinado objeto nos permite
conhecer o que os sujeitos envolvidos pensam sobre a sua prática. Portanto no caso desta
pesquisa será de fundamental importância o conhecimento da estrutura das representações
sociais que os professores de Educação Física têm a respeito de sua prática, pois desta
forma teremos o conhecimento sobre o que estes professorem pensam sobre a realidade da
Educação Física praticada nas escolas. È também fundamentalmente importante o
conhecimento dos elementos da representação organizados em núcleo central e sistema

45

periférico, pois estes últimos se relacionam mais intimamente com a prática imediata dos
sujeitos.
Alguns estudos realizados no campo da Teoria das Representações Sociais
(PEREIRA, 2007; CARVALHO, 2006; SÁ, 2006; BRACHT; GONZÁLEZ, 2005,
RETONDAR, 2009; SILVA, 2007), sobre a Educação Física escolar oferecem
informações a respeito de como os professores de Educação Física, professores de outras
disciplinas, diretores, coordenadores, alunos e pais de alunos representam a Educação
Física inserida na grade curricular do sistema de escolarização.

1.4.

ESTUDOS DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA EDUCAÇÃO FÍSICA

ESCOLAR.

Em revisão bibliográfica realizada em dissertações, teses e artigos que tratam da
visão que existe constituída da Educação Física escolar e também estudos que tratam das
representações sociais da Educação Física escolar (PEREIRA, 2007; CARVALHO, 2006;
SÁ, 2006; BRACHT; GONZÁLEZ, 2005, RETONDAR, 2009; SILVA, 2007) foi possível
constatar que professores das demais disciplinas, coordenadores, diretores de escola e
alunos possuem representações desta como um componente curricular de menor valor
pedagógico, de “status” inferior às demais. Estes estudos identificaram que as
representações sociais construídas sobre a Educação Física na escola a concebem-na como
uma disciplina de menor valor para a formação do aluno e de descompromisso com o
conhecimento acadêmico.
Pereira (2007), em sua pesquisa, apresentou uma análise das representações sociais
da Educação Física escolar, construídas por alunos e professores de outras disciplinas de
escolas noturnas. A intenção dessa pesquisa é decorrente de um conflito existente sobre a
obrigatoriedade ou não da Educação Física como disciplina obrigatória neste período
escolar. A autora teve como objetivo identificar os argumentos dos alunos acerca da
importância desta inserida neste contexto. Nesse estudo, foi possível concluir que a
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Educação Física é representada como “remédio” e “depósito de energia”

13

por parte dos

alunos e professores pesquisados. Essa pesquisa foi desenvolvida em escolas noturnas,
onde alguns alunos podem ser dispensados das aulas compostas de atividades corporais em
função da determinação da Lei 10.793/2003(BRASIL, 2003). Apesar desta peculiaridade, a
validação do estudo das Representações Sociais está garantida uma vez que estes alunos
também têm que cumprir esta disciplina nas mesmas determinações legais que os alunos
das demais escolas.
Carvalho (2006), por sua vez, investigou as representações sociais construídas por
professores e professoras de disciplinas diversas a respeito da Educação Física escolar. Foi
colhida uma atribuição de fragilidade em relação à sua legitimidade enquanto componente
curricular, assim como demonstraram uma percepção duvidosa em relação ao
reconhecimento de sua especificidade e potencial pedagógico. A fragilidade aqui referida
diz respeito a uma concepção desta enquanto instrumento curricular não sedimentado, onde
os conceitos que estruturam essa compreensão ainda não se encontram internalizados pelos
demais professores.
Os estudos acima citados identificam como os demais professores, diretores e
alunos representam a Educação Física escolar. Os estudos apresentados a seguir
demonstram como os próprios professores desta disciplina entendem, conceituam e
representam a sua prática.
No estudo de Sá (2006), foram entrevistados professores de Educação Física,
coordenadores e demais professores, sua indagação concentrou-se na identificação das
representações sociais que sustentam as propostas pedagógicas do professor de Educação
Física escolar. A análise dos dados obtidos permitiu ao autor desvelar indícios das
representações sociais que os professores constroem de sua prática. Os indícios
encontrados indicam que estas estão amparadas nas abordagens metodológicas: militarista,
desportiva, psicomotora, construtivista, desenvolvimentista e crítico-superadora e que os
demais sujeitos entrevistados apoiam-se em conceitos da Educação Física como: esporte,
lazer e ginástica, disciplina para promoção de saúde e bem-estar físico.
A pesquisa desenvolvida por Retondar (2009) aborda a identificação das
Representações Sociais sobre o ato pedagógico dos professores de Educação Física de
escolas do Município do Rio de Janeiro. Este estudo investigou a forma como os

Estas metáforas: “remédio” e “depósito de energia” são termos usados pela autora a partir da
análise realizada dos dados coletados em sua pesquisa.
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professores pensam sua prática e como estruturam a fundamentação teórica a respeito
dessa e de sua profissão. Nesta pesquisa o autor constatou que os sujeitos entrevistados
procuram orientar suas ações de acordo com os moldes idealizados na lei e nos PCN, no
entanto ainda mantêm uma prática “intuitiva”, sustentada em experiências anteriores.
Silva (2007) afirma que, há uma “tensão” e um “conflito” a respeito de conceitos e
noções específicas desta disciplina como: concepção de corpo, de movimento, métodos de
ensino e formas de avaliação. Para o autor, a compreensão conflituosa e superficial destes
conceitos é fator responsável por gerar uma fragilidade na prática da Educação Física
escolar.
Os dados obtidos nestes estudos nos permitem a percepção do panorama das
representações sociais sobre a realidade da Educação Física nas escolas. Os estudos de
Carvalho (2006) e Sá (2006) indicam sugestões de ações pedagógicas aos professores desta
disciplina para que as representações sociais possam ser construídas a partir de “novos
acordos” conceituais. Retondar (2009) e Silva (2007) fornecem informações e reflexões a
respeito das necessidades inerentes à formação e os pressupostos essenciais para a
constituição efetiva da realização qualitativa desta disciplina. O que pode ser corroborado
pelo depoimento coletado por Sá (2006, p.260) em que:

Os sujeitos acreditam que poderá haver modificações na área, e que isto
virá em decorrência da mudança de atitude do professor, ou seja, ele deve
ter uma visão multifatorial das realidades sociais e um contato efetivo
com as questões que envolvem a educação como um todo, gerando a
transformação das teorias em práticas pedagógicas.

No entanto, para que esta transformação venha se configurar na realidade é
necessária a compreensão da Educação Física escolar como ela é exercida hoje de um
modo mais profundo. É necessária a identificação de quais contribuições sociais e
históricas se fizeram presentes para que as representações sociais desta tivessem a
configuração atual de uma disciplina de “status” inferior as demais (BRACHT;
GONZÁLEZ, 2005). É necessária, ainda, a compreensão do campo conceitual que
sustentou e sustenta essa prática ao longo dos tempos, assim como as alterações
legislativas observadas em toda sua existência.
De acordo com Darido e Rangel (2008, p. 2),

A prática de todo professor, mesmo que de forma pouco consistente,
apoia-se em determinada concepção de aluno, ensino e aprendizagem,
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que é responsável pelo tipo de representação que o professor constrói
sobre o seu papel, o papel do aluno, a metodologia, a função social da
escola e os conteúdos a serem trabalhados.

É importante entender qual é a percepção que os professores desta disciplina têm
sobre os conteúdos específicos de sua área como: concepção de corpo, de movimento, de
esporte e de atividade física e da função pedagógica da Educação Física escolar. A
compreensão de como os professores tem incorporados estes conceitos pode ser extraído
da identificação das representações sociais que estes sujeitos possuem da Educação Física
escolar. No entanto, apenas a identificação das representações sociais que os professores
elaboram desta disciplina, que se mostra “conflituosa”,não é suficiente para compreender
essa prática e muito menos transformá-la. É fundamental, portanto a identificação da
estrutura e a análise da organização das representações sociais que os próprios professores
de Educação Física elaboram sobre a sua prática, assim como identificar a ancoragem
destas representações.
Segundo Campos e Loureiro (2003, p.16), é a estrutura das representações sociais.

[...] que explica como estas são consensuais, mas permitem a integração
das experiências (de riqueza de significados) individuais; a estrutura que
permite entender como novos membros, apontando novos significados
(crenças, opiniões, práticas, atitudes, etc.), podem introduzir o embrião da
mudança em uma representação de um coletivo de indivíduos.
Justamente nesse ponto, emerge a importância de se estudar as relações
entre práticas e representações: é preciso compreender como, mediante o
aparecimento de novos eventos (situações) na realidade social, e novas
práticas associadas, certas crenças se tornam centrais (não negociáveis) e
outras não; como se transformam as crenças centrais acerca de um dado
objeto.

Os estudos apresentados apontam que as representações sociais da Educação Física
escolar, elaboradas pelos próprios professores da área, não estão amparadas em conceitos
claros de seu campo de conhecimento. Ou seja, a própria visão desta, enquanto disciplina
escolar está marcada por um conflito entre diversas abordagens instaladas desde o início de
sua prática em instituições de ensino. Há, portanto uma clara inconsistência entre a prática
da Educação Física como disciplina escolar e as representações sociais desta elaborada
pelos seus professores.
É evidente a necessidade de investigações que promovam a identificação de
elementos presentes na Educação Física escolar e na concepção que os professores
possuem a respeito desta, que possam ser transformados para que venha a se aproximar da
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qualidade e riqueza pedagógica objetivada nas determinações legais e nos avanços
científicos já constatados. Rezer (2009) afirma que, “a solução dos problemas enfrentados
pela Educação Física nas escolas depende, de alguma forma, dos sujeitos envolvidos, para
que estes avancem na condição de prática do “não mais e o ainda não” 14.
Este estudo, portanto se propôs a investigar sobre as representações sociais da
prática da Educação Física escolar por seus professores. E, para que este objetivo fosse
alcançado, buscamos uma aproximação com os elementos que compõem esta prática e com
a produção teórica existente sobre as Abordagens Teóricas da Educação Física. A Teoria
das Representações Sociais, sob a proposta da abordagem estrutural, nos ofereceu os
instrumentos de coleta e análise dos dados necessários e adequados para tal intuito.

14

Expressão utilizada por STEIN (2009) em que quis referir-se a um momento de transição da EF
escolar onde não mais desejamos e ainda não foi alcançada na prática.
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CAPÍTULO II - ESTUDO DA ESTRUTURA DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E SUA ANCORAGEM NAS ABORDAGENS
TEÓRICAS.

O presente estudo tem por objetivo conhecer e analisar o conteúdo e a estrutura das
representações sociais elaboradas por professores de Educação Física escolar e estudar a
ancoragem das práticas nos modelos teóricos. Assim, três elementos do campo
representacional foram estudados, estudos estes que se articulam da seguinte forma: 1) o
estudo estrutural, visando identificar o conteúdo e a organização das representações sociais
da Educação Física escolar por professores desta disciplina; 2) o estudo do envolvimento
dos professores com relação ao campo de sua prática cotidiana, denominado pela
abordagem estrutural como estudo da “implicação”; 3) e, por fim, o estudo da ancoragem
do conteúdo das representações sociais e das práticas nas abordagens teóricas, com a
perspectiva de discutir a influência dos modelos teóricos na prática, através da adesão dos
professores de educação física aos princípios operacionais de cada abordagem.

2.1. SUJEITOS.

O grupo pesquisado foi composto por um conjunto de 105 professores de Educação
Física com atuação pedagógica em escolas públicas e privadas. Entende-se que este
número constitui uma mostra significativa para a realização de uma análise qualitativa com
objetivo de obtenção das representações sociais do grupo em questão. O grupo de
professores entrevistados foi composto de professores de Educação Física atuantes em
turmas de primeiro segmento do ensino fundamental de escolas públicas e privadas
conforme a descrição no quadro abaixo.
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QUADRO 1: distribuição dos indivíduos entrevistados de acordo
com a instituição onde são ministradas as aulas de Educação Física.
TIPO DE ESCOLA

NÚMERO
DE
INDIVÍDUOS

PERCENTUAL
DE INDIVÍDUOS

50
26
29
0
105

47,6%
24,8%
27,6%
0%
100%

Escola pública
Escola privada
Escola pública e privada
não informaram
TOTAL

A opção por este segmento (Ensino Fundamental I) se deu por este ser detentor de
características importantes para a realização desta pesquisa como a faixa etária15 atendida
pelas primeiras séries do Ensino Fundamental. Esta faixa etária compreende ao período de
desenvolvimento motor humano no qual as aquisições psicomotoras já instaladas permitem
a realização de atividades físicas que vão dos movimentos naturais rudimentares aos
movimentos complexos (GALLAHUE, 2001). O que nos permite observar, no discurso
referente às propostas oferecidas pelos professores no decorrer de suas aulas de Educação
Física, elementos indicadores que estas atividades que possam ser organizadas a partir de
conhecimentos e referenciais teóricos ancorados nos diversos modelos teóricos da
Educação Física (DAOLIO, 2005).
Cabe ressaltar que o grupo de professores que responderam o questionário são
professores atuantes em escolas possuidoras de características comuns como: a prática da
Educação Física como disciplina obrigatória, oferta das aulas de Educação Física no
mesmo turno que as demais disciplinas e não no contra-turno destas, ou seja, inseridas na
grade curricular juntamente com as demais disciplinas e aulas de Educação Física
ministradas por professores de Educação Física formados em instituições de ensino
superior. O conjunto de professores participantes foi constituído predominantemente de
professores atuantes em escolas públicas. Da totalidade de professores, 24,8% são
professores que atuam apenas em escolas particulares, 47,6% atuam apenas em escolas
públicas e 27,6% atuam em ambas as categorias. Nenhum dos professores que respondeu o
questionário deixou de informar o tipo de escola que atua. Esta característica do grupo teve
15

Aproximadamente entre 5 a 15 anos. A idade de conclusão do ensino fundamental I
habitualmente é 10 ou 11 anos, no entanto, sabemos que quando o aluno sofre algum tipo de
intercorrência em seu percurso escolar como repetência e outros a idade conclusão tende a ser
superior.
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influência apenas nas respostas relativas às condições de trabalho que será discutida
posteriormente na análise dos dados.
Dos 105 questionários recolhidos 76 foram aplicados pessoalmente e 29 foram
enviados por mensagem eletrônica, não tendo sido observada diferenciação expressiva em
qualquer característica das respostas decorrente da forma de abordagem aos indivíduos.
Os indivíduos que responderam ao questionário foram organizados de acordo com a
faixa etária a que pertencem conforme o quadro abaixo:

QUADRO 2: quadro de classificação dos indivíduos pesquisados
de acordo com a faixa etária.

FAIXA DE IDADE

NÚMERO DE
INDIVÍDUOS
28
47
22
7
1

20 - 30 anos
31 - 40 anos
41 - 50 anos
mais de 50 anos
não informaram

Podemos identificar que 44,7% dos sujeitos pertencem a uma faixa etária entre 31 à
40 anos, o que sugere que tenham de 10 a 20 anos de formados. Tais fatos pressupõem que
tais indivíduos possam ter sua formação concluída em escolas de ensino superior cujos
currículos foram estruturados a partir de princípios das concepções Psicomotora e
Desenvolvimentista da Educação Física, cujo início de difusão se deu por volta do final
dos anos 70 e início dos anos 80. Dos indivíduos pesquisados, 26,6% destes pertencem à
faixa etária que vai dos 20 aos 30 anos, portanto indicando um período formação em torno
de 10 anos, no entanto não podemos afirmar neste momento se a prática destes professores
está sob a regência destes princípios. As abordagens críticas tiveram o início de sua difusão
no meio acadêmico a partir anos 80, portanto influenciando a formação dos professores de
Educação Física com ideais de também influenciar a prática dos futuros professores desta
disciplina a partir de então. Com igual percentual, aproximadamente 26,6%, os indivíduos
que pertencem ao grupo de formação superior a 30 anos tendem a organizar suas práticas
de acordo com a influência dos métodos militaristas, higienistas e esportivista, divididos
em: 20,9% entre 41 e 50 anos de idade e 6,6% acima de 50 anos de idade, o que sugere
uma formação segundo um currículo estruturado a partir de modelos teóricos definidos
com base nas tendências militarista, higienista e esportivista, permanecendo referenciais de
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formação sob influências destes modelos (BARBOSA, 2000). Apenas um indivíduo não
informou a faixa etária a qual pertence.

2.2. INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE.

Na perspectiva estrutural, a representação se define por seu conteúdo e sua
organização, ou seja, sua estrutura interna. Como já foi dito, esta organização pressupõe
uma hierarquia determinada entre os seus dois componentes: núcleo central e sistema
periférico. Estes componentes funcionam como uma entidade, onde cada um assume uma
função específica e complementar em relação ao outro (ABRIC, 2000). Segundo este
autor, o funcionamento da Representação Social na perspectiva estrutural é regida por um
duplo sistema, que nos possibilita a compreensão das Representações Sociais de acordo
com suas características básicas, que podem parecer contraditórias. A contradição que
Abric (2000) refere se dá em função dos componentes da Representação Social possuírem
características ao mesmo tempo estáveis e rígidas, decorrentes de um núcleo central
fortemente ancorado nos valores e normas do grupo, vivenciado e compartilhado por seus
membros; e móveis e flexíveis em função do sistema periférico estar constituído de
elementos oriundos das práticas sociais nas quais os indivíduos ou os grupos estão
inseridos como as experiências individuais e as relações estabelecidas no grupo.Segundo
Abric (2000), as Representações Sociais possuem a característica específica de manter, em
sua estrutura, elementos que são oriundos do consenso do grupo, como também elementos
que fazem parte das experiências individuais. De acordo com este autor:

[...] a homogeneidade de uma população não é definida pelo consenso
entre seus membros, mas sim pelo fato de que sua representação se
organiza em torno do mesmo núcleo central, do mesmo princípio gerador
do significado que eles dão à situação ou ao objeto com o qual são
confrontados.” (ABRIC, 2000, p. 34).

O estudo das Representações Sociais regida pelo olhar da abordagem estrutural é
essencial para a compreensão das dinâmicas sociais, e por que não falar, no caso desta
pesquisa, para a compreensão da dinâmica da Educação Física escolar. A pesquisa
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realizada na perspectiva da abordagem estrutural nos permite ter acesso a um conjunto
organizado de instrumentos de análise e interpretação que nos possibilita:

[...] a compreensão da interação entre o funcionamento individual e as
condições sociais nas quais os atores sociais evoluem. Este estudo
permite compreender os processos que intervêm na adaptação sócio
cognitiva dos indivíduos à realidade cotidiana e às características do meio
social e ideológico. (ABRIC, 2000 p. 35).

De acordo com o objetivo desta pesquisa, com a utilização da abordagem estrutural,
alcançaremos a possibilidade de identificar a estrutura e a conhecer a organização das
Representações Sociais que os professores de Educação Física escolar constroem sobre a
sua prática. Conseguimos, assim, entender como estes professores se posicionam
individual e coletivamente diante de sua prática, construindo suas ações que, em um
determinado instante, podem estar reproduzindo padrões de comportamento ancorados em
valores e normas já instalados neste grupo social, ou provocando transformações de acordo
com a absorção de elementos novos a esta prática.
Segundo Abric (2001), a escolha da metodologia a ser utilizada em uma pesquisa
deve ser determinada por considerações empíricas como a natureza do objeto estudado,
tipo de problema, imposição da situação e outros, mas principalmente, pelo sistema teórico
que sustenta e justifica a investigação. A eleição dos instrumentos deve ser orientada pela
abordagem da teoria das Representações Sociais escolhida pelo investigador. Segundo este
autor, o estudo das Representações Sociais implica na utilização de métodos que busquem
identificar e fazer emergir os elementos constitutivos da representação, conhecer a
organização destes elementos e identificar o núcleo central da representação. Assim como
verificar a centralidade e a hierarquia manifesta.
Abric (2001) orienta a adoção de uma aproximação pluri-metodológica das
representações para a realização de uma investigação de modo a respeitar quatro etapas: a)
a identificação do conteúdo da representação; b) o estudo das relações entre os elementos,
sua importância relativa e sua hierarquia; c) a determinação do controle do núcleo central e
d) o teste de centralidade. Neste estudo não foi realizado o teste de centralidade visto que
esta etapa não era necessária ao alcance dos objetivos estruturados nesta pesquisa que
estavam voltados para o conhecimento dos elementos mais importantes da Representação
Social. Assim, e conforme à teoria do Núcleo Central ( ABRIC, 1996; 2003; 2005), os
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elementos mais consensuais do sistema periférico têm papel de destaque na regulação das
práticas cotidianas.
O levantamento dos conteúdos e da estrutura das representações dos sujeitos foi
realizado a partir da utilização de um primeiro método, chamado de método da “análise das
evocações”. Este método pode ser entendido como uma técnica de coleta de dados e um
consequente processo de análise, introduzidos no Brasil através da publicação “O Núcleo
das Representações Sociais”, de Celso Pereira de Sá (1996). O método de “análise das
evocações“ tem como finalidade promover uma aproximação da estrutura das
representações sociais vislumbradas, possibilitando o levantamento das primeiras
hipóteses, a partir dos elementos coletados, do que poderia ser considerado como elemento
central ou periférico. Sua proposta tem como fundamento a aplicação de um
questionamento elaborado a partir de associação livre, onde é utilizada uma palavra ou
expressão indutora. Neste método entende-se que o que é lembrado ou evocado em
primeira instância pode sugerir maior importância em relação ao tema tratado.
De acordo com esta orientação, foi aplicado um questionário (ANEXO 1) composto
por questões específicas baseado em concepções encontradas nos trabalhos de (CAMPOS,
1998; VERGÈS, 1992, 1994, 1995; SÁ, 1996), e iniciou-se com uma questão do tipo de
evocação, que consiste em utilizar um processo de associação livre a partir de uma
expressão indutora que designa o objeto representado, que no caso deste estudo foi:
“Educação Física escolar” e aplicada à questão: “Com base na sua experiência como
professor de educação física, quais são as palavras ou expressões que vêm
espontaneamente à sua cabeça quando você escuta a expressão: “EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR”?”. Esta questão foi seguida de 8 linhas, numeradas onde o sujeito pôde
fornecer suas respostas de acordo com o modelo clássico, que neste caso sugere de 5 à 10
possibilidades(VERGÈS, 1992), nesta pesquisa foi solicitado aos sujeitos que dessem no
mínimo três e no máximo oito respostas. A partir da questão anterior, onde as palavras ou
expressões evocadas foram descritas, foi apresentada uma questão de seleção de palavras
principais, a qual teve o objetivo de solicitar aos sujeitos uma classificação de duas das
suas respostas em ordem de importância, indo da mais importante para a menos
importante, sendo solicitada também uma justificativa por meio de um pequeno texto, para
a ordem escolhida. Este procedimento tem por objetivo completar a questão de evocação
permitindo que os sujeitos justifiquem a sua escolha, ampliando a possibilidade de análise
qualitativa da frequência e ordem de aparecimento das expressões ou palavras evocadas.
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As respostas obtidas foram tratadas por meio de uma “análise das palavras principais”
(VERGÈS, 1992, 1994, 1995).
O tratamento dos dados coletados nas questões de livre evocação foi realizado por
meio do software EVOC (VERGÈS, 1992, 1994; FLAMENT, 1981) que permite a
identificação de hipóteses estruturais, ou seja, permite levantar hipóteses sobre quais
elementos são centrais e quais são periféricos. Este programa oferece uma primeira visão
exploratória da representação social a ser identificada. A relevância de uma palavra ou
expressão é definida por meio do cruzamento entre a ordem e a frequência de aparecimento
das mesmas. Uma palavra ou expressão com significativa “relevância” apresenta maior
incidência de aparecimento nos primeiros lugares da ordem de evocação e com frequência
significativamente elevada. Este cálculo é feito com a atribuição de pesos diferenciados de
acordo com a ordem dada pelos sujeitos em suas respostas e divisão do somatório dos
valores obtidos pela frequência total das evocações. Este procedimento permite a
organização dos resultados em um ”esquema” composto por quatro quadrantes.
No quadro superior e à esquerda, localiza-se o que Abric (2003) chama atualmente
de zona do núcleo central, ambiente de locação das evocações mais frequentes e que
aparecem, em média, nas primeiras posições, um quadrante onde aparecem os supostos
elementos centrais. O quadrante superior direito mostra sua primeira periferia, onde
aparecem os elementos que apresentam alta frequência, mas a uma ordem média de
aparecimento considerada baixa; no quadrante inferior esquerdo, aparece a zona dos
elementos contrastantes, relacionados à baixa frequência e a uma ordem média de
aparecimento nas primeiras posições, o que pode ser indicativo de existência de um
subgrupo ou pode ser composto de palavras associadas semanticamente a elementos da
zona central. Finalmente, no quadrante inferior direito, aparece a segunda periferia, espaço
constituídos dos elementos caracteristicamente periféricos, ou seja, de baixa frequência e
sempre evocados nas últimas posições (ABRIC, 2003).
Os resultados alcançados na análise das evocações foram, em seguida, objeto de
uma segunda etapa de análise de similitude. Assim as evocações obtidas anteriormente são
agrupadas em categorias, de tal forma a unir os elementos que têm por referência um
mesmo valor social, que pode ser percebido dentro de uma mesma dimensão da
representação. Assim, as categorias vão se estabelecer como aglutinadoras de expressões,
conceitos, atitudes etc. Podem ser interpretadas com o que denominamos como rudimentos
de uma representação social e, neste caso, condensam diferentes palavras ou expressões
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que foram criadas pelos sujeitos incitados pela questão de evocação. É correto mencionar
aqui que o processo de categorização é realizado através de um trabalho qualitativo por
parte do pesquisador e exige toda exatidão necessária ao mesmo tipo de trabalho
objetivado em uma análise de conteúdo. No nosso caso foi aplicado o método dos “juízes”
para buscar maior consistência na criação das categorias. A especificidade, neste tipo de
metodologia, é que a criação das categorias deve tomar por base os elementos salientes,
para em seguida valer-se de outras palavras frequentes e auferidas durante a análise das
evocações.
As categorias concebidas podem ser entendidas como nódulos de significado social,
sintetizando palavras, opiniões e atitudes. Estão dentro do que se denomina de “elementos”
de uma representação social, com chance de se aglutinarem diferentes palavras ou
expressões, originadas das respostas fornecidas no instrumento de pesquisa, através da
questão de evocação (palavra indutora). Este processo de categorização tem de ser visto
como uma atividade qualitativa onde o papel do analista é determinante (BOURICHE,
2003), exigindo-se rigor absoluto para que o pesquisador tome decisões subsidiadoras do
bom resultado, a cada etapa do processo. Consiste em uma metodologia voltada à criação
de categorias, partindo da interpretação das relações com palavras salientes e com razoável
frequência obtida das análises das evocações.
Um segundo método a ser utilizado para analisar os dados obtidos nas questões de
evocação constituiu-se de uma análise de similitude. O procedimento idealizado por
Claude Flament, nos anos 1960, desenvolveu-se na década seguinte com as colaborações
de Alain Degenne e Pierre Vergès, oferecendo uma formalização matemática como um
método geral ou complementar das clássicas análises fatoriais ou de classificação
(BOURICHE, 2003), mas principalmente, própria para o uso em análises de representações
sociais. Conforme Campos (2003a) utilizam-se subsídios resultantes da análise de
evocações, que permite tratar dos elementos em termos de categorias, de maneira a reunir
as palavras que tenham por referência um mesmo significado social, pertencentes a uma
mesma dimensão da representação. Este procedimento fornece uma organização dos dados
sob a forma de gráficos de similitude o que possibilita uma perspectiva de representação
gráfica da Representação Social identificada.
Por conseguinte, as matrizes de similitude, que são consideradas a partir de índices
de distância ou proximidade, permitem a construção de uma representação gráfica da
organização da representação (FLAMENT, 1986, 1993; VERGÈS, 1985, 1989). O método
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pode permitir gráficos denominados “árvore máxima”, com diferentes limiares a partir de
uma mesma matriz. Em se considerando as análises aqui pretendidas, visa-se como índice
de similitude a coocorrência.
A seguir, no questionário aplicado, foram apresentadas questões (ANEXO1) com o
objetivo de indagar a respeito das concepções teórico-metodológicas vinculadas às
estratégias prováveis de utilização nas aulas de Educação Física. As questões foram
elaboradas de acordo com os princípios oferecidos nas abordagens teóricas da Educação
Física escolar. Aos sujeitos foi solicitado que escolhessem dentre as opções oferecidas
àquelas que eles percebiam como coincidentes com a sua prática de forma a responderem
em uma escala gradual de 1 a 7, onde o número 1 corresponde a “discordo totalmente”, o 2
a “discordo muito”, o 3 a “discordo um pouco”, o 4 a “não tenho opinião formada”, o 5 a
“concordo em parte”, o 6 a “concordo muito”, e o 7 a “concordo totalmente”. O objetivo
destas questões fundamentou-se na busca de identificação da ancoragem das
representações que estes professores elaboram sobre a prática da Educação Física escolar
nas diferentes abordagens teóricas da Educação Física. Estas questões foram distribuídas
em equilíbrio numérico entre as abordagens escolhidas, foram confeccionadas quatro
questões de acordo com os conceitos norteadores de cada uma das abordagens teóricas da
Educação Física (Esportivista, Psicomotricista, Desenvolvimentista e Crítico-superadora /
emancipatória). Estas questões foram dispostas alternadamente para não provocar indução
nas respostas no caso de identificação, pelo sujeito da relação da questão elaborada com a
abordagem teórica de origem.
Suraya Darido se dedicou ao estudo e análise destas abordagens teóricas desde o
surgimento destas, tendo apresentado em 199916, 200317e 200818 classificações para tais
abordagens que expressam a evolução e aprofundamento de sua análise. Outros autores
(GHIRALDELLI JUNIOR, 1992; CASTELLANI FILHO, 1994) também se dedicaram a
este estudo, no entanto identifico que Darido e Rangel (2008) organizaram as abordagens
de forma mais adequada à realidade desta disciplina nas escolas, com base nos resultados
obtidos em estudos realizados, cujo objetivo foi identificar as abordagens teóricas mais
utilizadas como referencial das práticas de Educação Física escolar (CARVALHO, 2006;
DARIDO, 2000). Por esta razão foi escolhida a classificação desta autora para orientar as
16

Desenvolvimentista, construtivista, crítico-superadora, sistêmica.
Psicomotricidade, Crítico – emancipatória, cultural, jogos cooperativos, saúde-renovada e PCNs.
18
Higienista e militarista, esportivista, recreacionista, psicomotricista, desenvolvimentista,
construtivista-interacionista, crítico-superadora, crítico-emancipatória, saúde-renovada e PCNs.
17
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questões a serem aplicadas no questionário utilizado nesta pesquisa. Cabe ressaltar que, das
abordagens classificadas por Darido e Rangel (2008) só utilizaremos quatro destas, em
decorrência da constatação que as escolhidas são identificadas com maior expressão nas
aulas de Educação Física de acordo com referências obtidas nos estudos citados acima
(CARVALHO, 2006; DARIDO, 2000). As abordagens escolhidas para a orientação das
questões serão: esportivista, desenvolvimentista, psicomotricista e crítico-superadora /
emancipatória. As abordagens Crítico-superadora e Crítico-Emancipatória foram
aglutinadas em uma só categoria denominada de “Críticas” em decorrência da proximidade
e congruência dos princípios estruturantes de tais teorias, o que no decorrer da pesquisa
tornou mais evidente após a análise dos dados e compreensão do discurso dos professores.
Os dados coletados nestas questões foram tratados por uma análise estatística para a
identificação da ancoragem das representações sociais já identificadas nas questões de livre
evocação. Dando sequencia ao questionário (ANEXO 1) também foram aplicadas questões
específicas para a identificação do grau de envolvimento do sujeito entrevistado com a sua
prática, o que possibilita a identificação mais detalhada no que se refere a homogeneidade
do grupo pesquisado, e também à identificação pessoal com sua prática. Questões de
identificação pessoal como gênero, idade, tipo de escola que atua (particular ou pública),
prática esportiva, e atividade profissional diversa à educação física escolar também foram
solicitadas para que a análise fosse feita a partir da melhor caracterização do grupo
pesquisado. Foi verificada a possibilidade de ocorrer interferências destes fatores na
atuação dos professores, portanto categorizações diferenciadas foram organizadas para que
análises específicas pudessem ser realizadas.

2.3. RESULTADOS DO ESTUDO DA ESTRUTURA DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL
DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR.

A partir dos dados obtidos por meio da aplicação do questionário já citado
(APÊNDICE 1) e com o objetivo de alcançar as metas traçadas inicialmente nesta
pesquisa, foi realizada uma análise que respeitou as seguintes etapas: identificação do
conteúdo e da estrutura da representação social da prática de Educação Física escolar,
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portanto identificação dos elementos constitutivos do núcleo central e do sistema
periférico; identificação das abordagens teóricas que sustentam as práticas mais presentes
no cotidiano destes professores e, portanto, a identificação da ancoragem das
representações do objeto pesquisado, e de que forma estes modelos teóricos influenciaram
as aulas de Educação Física ministradas nas escolas. Por fim, foi realizada uma análise
com a proposta de promover uma reflexão a respeito da prática da Educação Física escolar
de acordo com o ambiente e condições onde esta prática é desenvolvida pelos sujeitos
pesquisados.

Análise das evocações:

Os dados inicialmente tratados foram os dados obtidos na primeira questão do
instrumento de coleta (o questionário exemplificado no ANEXO 1), as palavras e
expressões oriundas da questão de evocação livre. Estas palavras foram inicialmente
organizadas de acordo com os critérios exigidos para sua inserção no programa EVOC e
posteriormente foi realizado de um tratamento de categorização destes dados inseridos.
Obtivemos então a estrutura das representações sociais, de acordo com a organização dos
seus possíveis elementos centrais e periféricos, de acordo com o quadro de quatro casas
apresentado a seguir (Tabela 1). Cabe ressaltar que este procedimento nos permite fazer o
levantamento das primeiras hipóteses do que seria considerado como elemento central ou
periférico.
Os critérios considerados na análise foram a frequência e a ordem de evocação das
palavras.

Estas palavras ou expressões são organizadas de acordo com o cruzamento

destes critérios, para que seja definida a relevância dos elementos que originalmente
surgiram por associação ao termo indutor (VERGÉS, 1992,1994; FLAMENT, 1981):
“Educação Física Escolar”. Foi identificada neste estudo indícios de uma representação
bem definida, portanto consensual pelos sujeitos envolvidos a respeito do objeto escolhido
de acordo com a exposição do quadro de quatro casas (Tabela 1). O quadro exposto a
seguir foi organizado em dois eixos: o eixo vertical onde o conjunto de palavras ou
expressões foi disposto de acordo com a frequência de aparecimento, que nesta pesquisa
foi determinado o referencial de 12 ocorrências e o eixo horizontal que organiza estas
palavras ou expressões de acordo com a ordem média de evocação, que nesta pesquisa foi
determinado de 3,4. Esta organização em quatro quadrantes permite uma primeira
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aproximação quanto à organização da representação em um sistema de cognições centrais e
um sistema de cognições periféricas.
É importante ressaltar que, nesta etapa de análise, as palavras são consideradas de
acordo com a configuração apresentada pelos sujeitos e, quanto maior for a frequência,
mais estável é a palavra, o que indica que as palavras que possuem alta frequência e são
mais prontamente evocadas pelos sujeitos são palavras que supostamente constituem o
Núcleo Central.

Tabela 1: Elementos da representação da Prática da Educação Física escolar por professores de
Educação Física organizados após tratamento dos dados com o auxílio do programa EVOC
Ordem média de evocação

Freq.

Inferior a 3,4

30.
23.
19.
>= 12
16.
15.
12.

Superior a 3,4

Esporte
(2,93)
Movimento (2,73)
Ludicidade (3,00)
Educação (2,43)
Socialização (3,13)
Corpo
(2,50)

10. Cultura corporal do movimento
10. Desenvolvimento
10. Desenvolvimento-motor
8. Desvalorização
8. Recreação

15. Saúde
(3,40)
12. Brincadeiras (3,91)
10. Jogos
(3,45)

(2,40)
(3,00)
(2,30)
(2,50)
(2,37)

<=12

11. Atividade-física
11. Disciplina
10. Regras
9. Cooperação
8. Alegria
8. Competição
7. Cultura
7. Prazer
6. Valores
6. Escola
6. Integração

(3,81)
(3,09)
(4,60)
(3,55)
(4,12)
(4,87)
(3,71)
(4,13)
(3,50)
(3,66)
(4,33)

Número de palavras diferentes: 174
Número total de evocações: 547
Ordem média de evocações: 3,4
Total de sujeitos: 105

Em uma primeira aproximação da identificação da estrutura e organização da
Representação Social da Educação Física Escolar, temos a seguinte configuração: no
quadrante superior esquerdo estão localizados os elementos considerados como
constituintes do que seria um possível núcleo central da representação elaborada pelos
professores: “esporte”, “movimento”, “ludicidade”, “educação”, “socialização” e “corpo”.
Os termos mais salientes, ou seja, evocados com maior frequência pelos professores, são
“esporte”, “movimento” e “lúdico” o que indica uma representação cujo núcleo central
possivelmente está organizado em torno destes elementos. O “esporte” é a palavra com
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maior ocorrência dentre todas as palavras evocadas pelos professores entrevistados, dos
105 professores que participaram da pesquisa, 30 destes citaram o “esporte” como palavra
que é lembrada quando se refere às suas aulas de Educação Física, o que parece indicar o
“esporte” como estruturante da prática desta disciplina. “Movimento” e “Ludicidade”
foram as palavras de segunda e terceira maior ocorrência e, em uma ordem média de
aparecimento nas primeiras posições, portanto podem ser consideradas como uma forte
evocação. A presença destes elementos indica uma associação da prática da Educação
Física aos elementos relacionados ao aspecto físico, motor e esportivo desta disciplina, no
entanto com um enfoque recreativo e não técnico e competitivo pela presença da
“ludicidade”. Neste quadrante ainda e, portanto relacionado aos elementos que constituem
provavelmente o núcleo central da representação social do objeto estudado, encontramos
as palavras “educação” e “socialização”, que aparecem também com alta frequência na
evocação dos indivíduos. A palavra “corpo” também surge na evocação de palavras pelos
indivíduos com frequência expressiva. Estas palavras são também relevantes, cuja presença
nos sugere um reconhecimento evidente por parte dos professores do componente
educativo da prática da Educação Física, relacionando-o ao potencial de desenvolvimento
dos aspectos relacionados a coletividade como a “socialização”.
No quadrante superior direito há a presença de elementos também muito fortes
como as palavras “jogos” e “brincadeira”. O “jogo” é uma palavra evocada muito
relevante, pois sua frequência é superior a algumas expressões que estão relacionadas no
primeiro quadrante, no entanto não foi significativa sua aparição nas primeiras posições de
evocação quando solicitado aos professores que indicassem as duas palavras mais
importantes dentre todas as palavras evocadas. O “jogo” está situado no quadrante
denominado de primeira periferia, portanto é uma palavra que apresenta alta frequência e
ordem média de aparecimento considerada baixa. A presença do “jogo” está relacionada ao
componente lúdico indicado pelos indivíduos no primeiro quadrante indicando uma ideia
que valoriza de educação por meio o esporte, do corpo em movimento e não do esporte
relacionado a alta performance. Houve o aparecimento da palavra “saúde” no segundo
quadrante, que também apresenta uma alta frequência, o que demonstra indícios de uma
Educação física promotora de corpos saudáveis e qualidade de vida.
No quadrante inferior esquerdo as palavras e expressões que se destacam são
“cultura corporal do movimento”, “desenvolvimento” e “desenvolvimento motor” que são
elementos também pertencentes ao sistema periférico, da chamada zona dos elementos
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contrastantes e, portanto com baixa frequência e ordem média de aparecimento nas
primeiras posições, estes elementos possuem uma ligação forte com os elementos do
núcleo central por seu aspecto semântico (ABRIC, 2001), ou seja, os professores de um
modo geral se organizam a partir de uma estrutura de significado comum que reforça a
ideia central escolhida (COSTA; ALMEIDA, 2000). Estes elementos constituem um
conjunto de elementos mais flexíveis da representação e, portanto mais próximo à prática
dos sujeitos, estes elementos orientam mais diretamente suas condutas. Mais uma vez há a
presença de elementos indicativos de uma prática que está vinculada ao “corpo”, ao
“esporte” e ao “movimento”, que constituem elementos inerentes à característica prática da
Educação Física, mas estes elementos não estão dissociados da ideia de “educação” e
“desenvolvimento”. Os professores ainda apresentam de forma peculiar uma palavra
específica do campo de conhecimento da Educação Física que é: “cultura corporal do
movimento”.
No quadrante inferior direito estão presentes elementos frequentes como:
“disciplina”, “atividade física” e “regras”, no entanto com ordem média de aparecimento
alta, não sendo, portanto nas primeiras posições. Estes elementos se organizam em torno
do núcleo central de forma mais flexível e mais próximo a uma realidade mutável, é por
meio destes elementos que se faz possível prováveis mudanças nas práticas e, por
conseguinte nas Representações Sociais.
Os resultados e análises apresentados, até este estágio nos indicam que a
Representação Social da prática da Educação física por seus professores possui um
conteúdo supostamente organizado em torno do ESPORTE, do LÚDICO e do
MOVIMENTO como elementos centrais importantes e ainda elementos também relevantes
como EDUCAÇÃO, SOCIALIZAÇÃO E CORPO. Os elementos que possivelmente
pertencem ao conjunto do sistema periférico são: SAÚDE, BRINCADEIRAS, JOGOS,
CULTURA CORPORAL DO MOVIMENTO e DESENVOLVIMENTO. No entanto não
podemos tomar esta configuração como conclusiva, pois esta é ainda uma etapa do
processo de análise dos dados coletados. A articulação que se estabelece entre os
elementos constituintes de um provável núcleo central e sistema periférico da
Representação Social da prática da Educação Física escolar expressa a predominância dos
elementos que reforçam a característica corporal desta disciplina (esporte, corpo,
movimento) ressaltando a forte relação existente com o componente lúdico (ludicidade,
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jogos, brincadeiras) sem deixar de pontuar elementos relacionados ao aspecto pedagógico
(educação), ao desenvolvimento (desenvolvimento) e a sua especificidade teórica (cultura
corporal do movimento).

Análise da seleção das palavras principais:
Após a questão que ofereceu os dados para a realização da análise acima, foi
solicitado aos professores participantes da pesquisa, na questão de seleção de palavras, que
estes escolhessem duas das palavras evocadas ordenando-as em primeira e segunda
importância justificando de forma descritiva sua escolha. Utilizando estas justificativas
podemos compreender de forma mais detalhada como os professores concebem e
organizam os elementos que eles consideram importantes para a realização de sua prática.
Foram organizadas na tabela abaixo, as palavras mais frequentes na seleção dos
professores, para que possamos identificá-las na análise das justificativas apresentadas
pelos professores.

Tabela 2: Análise da seleção de palavras mais frequentes.
PALAVRA OU EXPRESSÃO

Esporte
Ludicidade
Movimento
Jogos
Educação
Socialização
Saúde
Desenvolvimento motor
Desenvolvimento
Cultura corporal do movimento

FREQ. DE
SELEÇÃO

11
11
8
8
8
8
7
7
6
6

Como foi visto acima na tabela 2, os termos mais frequentes na seleção feita pelos
professores foram o “esporte” e a “ludicidade”, estes elementos relacionam-se com o
aspecto prático da Educação física escolar, enfatizando os componentes relacionados ao
“movimento” que também foi uma palavra muito frequente na escolha dos professores.
Este aspecto ressalta a especificidade da Educação Física enquanto disciplina que atua sob
mediação do componente motor com um referencial lúdico. Esta ideia pode ser ilustrada
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por meio das afirmações dos próprios sujeitos. No caso da palavra “esporte” os professores
argumentam como sendo importante porque:
“[...] dá condições ao indivíduo de se desenvolver plenamente, trabalha
valores necessários para a vida. Cativa o maior número de jovens,
nenhuma outra atividade mobiliza tantos.”
“[...] através da prática desportiva podemos desenvolver elementos
importantes da formação da criança como o espírito de equipe, a
capacidade de cumprir regras, habilidades motoras e a competitividade.”
“[...] mesmo trabalhando outros termos da cultura corporal os esportes
ainda predominam no gosto de alunos e diversidade para o professor.”
“[...] é através do esporte que o corpo é mais trabalhado.”
“[...] é através principalmente que o aluno aprende a importância da
atividade física para sua saúde.”
“[...] o uso do desporto como forma de iniciar o aluno, no esporte,
utilizando regras modificadas e principalmente adaptadas para facilitar a
compreensão das regras.”
“[...] é o momento que eles veem como a hora de relaxar das atividades
de sala de aula.”

O “esporte” é relatado pelos sujeitos como fundamental na prática da Educação
Física escolar, responsável pelo desenvolvimento do aluno em seus aspectos formadores,
compreendendo-os principalmente como motricidade e constituição de valores. Também
indicam a utilidade da prática esportiva como promotora de saúde, de momentos de
relaxamento e responsável por propiciar a iniciação esportiva. Diante desta evidência
percebe-se a influência da Abordagem Teórica da Educação Física esportivista, uma vez
que os professores trazem a ideia do “esporte” como elemento mais forte na prática da
Educação física nas escolas (DARIDO; RANGEL, 2008). Os sujeitos ainda sinalizam o
“esporte” como a prática preferida na escolha dos alunos.
Podemos ainda destacar que, dentre as justificativas das atitudes esportivas,
aparecem duas ideias (“o esporte é o que mais trabalha o corpo” e “o esporte é o que mais
desenvolve o corpo”), as quais apontam para uma vinculação do esporte ao
desenvolvimento e não à competição.
Como palavra igualmente bastante selecionada pelos professores a “ludicidade”, foi
relatada por estes de acordo com os discursos destacados abaixo:
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“[...] partindo do princípio que trabalhamos com crianças a ludicidade é
inerente à elas, devemos potencializá-la para que o aprendizado seja
mais prazeroso e dinâmico.”
“[..]. porque através da ludicidade das atividades a criança desenvolve
diversos aspectos tais como o psicomotor e a parte social, se a atividade
não é lúdica, divertida, esses aspectos para serem desenvolvidos, fica
mais complicado.”
“[...] porque é através de atividades lúdicas que os alunos sentem prazer
e alegria na prática da atividade física, favorecendo e facilitando a
aprendizagem e o desenvolvimento de novos conceitos.”
“[...] através da brincadeira trabalha o raciocínio, criatividade, a
socialização desenvolvendo o psicomotor, cognitivo e afetivo.”
“[...] deixa as aulas divertidas, prioriza a criatividade do aluno.”
“[...], pois esta nos leva a sonhar mais, a encontrar meios através da
brincadeira para resolução de problemas, criança que sorri mais se
torna um adulto mais feliz.”

Os professores relacionam a “ludicidade” principalmente à possibilidade de
realização de aulas prazerosas, alegres, motivantes e divertidas. Afirmam que a
característica lúdica da aula de Educação física não só é inerente ao universo infantil como
é um mecanismo facilitador de aprendizagens diversas. A “ludicidade” também foi relatada
pelos professores como um elemento que pode estar presente nas aulas por meio das
“brincadeiras” e esta é citada como promotora do desenvolvimento psicomotor, afetivo e
cognitivo. Mais especificamente em relação à aprendizagem os professores indicam a
“brincadeira” como um meio de trabalhar a “resolução de problemas”.
De acordo com o depoimento destes professores o “movimento” é justificado da
seguinte forma:
“[...] é promotor de autoconhecimento e, portanto todos os benefícios
decorrentes deste autoconhecimento.”
“[...] o movimento é vida, é expressão inerente ao humano.”
“[...] o movimento promove o desenvolvimento do indivíduo em seus
aspectos formadores: cognitivo, motor e emocional.”
“[...] o movimento é o principal elemento usado nas aulas de EF.”
“[...] é através da vivência de vários movimentos que o aluno consegue
uma melhor adaptação ao meio, se desenvolvendo de forma global.”
“[...] é o que difere a educação física das outras disciplinas.”
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Quando os indivíduos escolhem o “movimento” como elemento importante na
prática

da

Educação

autoconhecimento,

Física

escolar,

desenvolvimento

estes

integral,

o

relacionam

expressão,

à

possibilidade

aprendizagem,

de

portanto

apresentam uma visão mais ampla do movimento, não o apresentando apenas como um
elemento mecânico, de realização motora e sim como um instrumento por meio do qual os
alunos podem se expressar e aprender. Os sujeitos também identificam o “movimento”
como um elemento que marca a especificidade da Educação Física o identificando como
indicador da diferença existente entre a Educação Física e as demais disciplinas. Esta
compreensão de movimento nos remete à Abordagem Psicomotora, onde o movimento é
visto como meio pelo qual o indivíduo se desenvolve integralmente, em seus aspectos
cognitivo, motor e sócio afetivo (LE BOULCH, 1986a). A Abordagem Psicomotora tem
como pressuposto fundamental o estímulo ao desenvolvimento do aluno com respeito às
suas ações espontâneas e à relação entre o desenvolvimento psicomotor e a aprendizagem
cognitiva.
O “jogo” foi uma palavra muito selecionada pelos indivíduos e foi muito
direcionada por estes à ideia de “ludicidade” e “esporte”. Como podemos confirmar
segundo as justificativas dos próprios professores:

“[...] são importantes porque na minha opinião, podem explorar o
desenvolvimento de algumas capacidades físicas além do
desenvolvimento intelectual.”
“[...] porque os jogos se apresentam como um momento de lazer, o
lúdico permite explorarmos o homem, a sua entrega nos permite avaliar
suas posturas durante o jogo, com seus colegas, com situações de desafio
adversas, a procura para superar essas adversidades, associada a
limitações das regras que irão orientar o caminho de suas práticas ao
longo de tudo.”
“[...] a minha prática na educação física é feita através de jogos e não
de esportes.”
“[...] o jogo é uma ferramenta fundamental para socialização, integração
e humanização.”
“[...] inicializando os jogos desenvolvendo a aprendizagem motora de
acordo com a faixa etária.”
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A noção de “jogo” apresentada pelos professores é uma noção que condensa vários
significados, este constitui um elemento que faz uma fusão entre uma visão mais recreativa
(“ludicidade”) e uma visão mais esportista (“esporte”). Os professores indicam que o
“jogo” carrega consigo o potencial lúdico o que possibilita o desenvolvimento de
capacidades motoras e cognitivas como também o desenvolvimento do aspecto social. É
importante observar a articulação feita pelos professores entre o “jogo” e o
desenvolvimento, pois há a presença forte da ideia de desenvolvimento da aprendizagem
motora, de capacidades físicas e do desenvolvimento intelectual.
Apesar de entendermos a predominância de seleções vinculadas ao aspecto prático
e motor da Educação física escolar, está muito claro na justificativa dos sujeitos que estes
elementos como “esporte”, “ludicidade” e “movimento” e estão a serviço, na grande
maioria dos sujeitos, da formação integral do indivíduo, portanto relacionado ao
desenvolvimento que é um elemento muito presente na seleção das palavras dos
professores. A presença do elemento “Desenvolvimento” irá aparecer adiante com
referência ao desenvolvimento integral do aluno, como: desenvolvimento psicomotor,
desenvolvimento sócio afetivo, desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento humano, o
que reforça a apresentação de uma ideia de formação integral do indivíduo, sugerindo a
intenção dos sujeitos de enaltecer o componente educativo e formador da Educação Física,
portanto pedagógico.
As palavras “educação” e “socialização” aparecem de forma também expressiva na
seleção dos professores, o que sugere a intenção destes de reforçar a concepção de que a
Educação física escolar, não está dissociada de seu componente educativo. A “educação”
refere-se principalmente ao potencial pedagógico da Educação Física, ou seja, os
professores reforçam a ideia de que esta disciplina promove a educação, a formação do
aluno por meio dos elementos característicos de sua especificidade prática: “esporte”,
“corpo” e “movimento”. O que deve ser ressaltado é que de acordo com o discurso dos
indivíduos e análise apresentada anteriormente, estes entendem que o “esporte” é um
elemento importante e possuidor de um grande potencial pedagógico para a formação do
aluno. Os professores relatam que, por meio do ”esporte” os alunos podem ser estimulados
em aspectos como a aquisição e desenvolvimento das habilidades motoras, aprendizagem
de normas e valores e que o “movimento” é o meio que possibilita a aprendizagem e
desenvolvimento do indivíduo de forma integral.
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”A EF é uma área que congrega os princípios da a totalidade e
especificidade, ou seja, a partir da cultura corporal ( desenvolvimento e
conhecimento) ela desenvolve aspectos físicos, cognitivos e afetivos do
ser humano.”
“[...] através da atividade física, do movimento, educamos nossos
alunos através de valores, condutas e normas.”
“[...] a educação física é um instrumento dentro de um contexto
maior.”
“[...] podemos utilizar a educação física escolar como uma ferramenta
educacional, trabalhando conceitos, valores, formação de caráter através
de jogos, esportes, brincadeiras lúdicas...”

A “socialização” por sua vez é indicada pelos professores como um importante
componente da formação dos alunos e que pode ser potencializada pela prática esportiva e
lúdica, inerente às aulas de Educação física, este fato se dá em função da característica
predominante destas aulas no que se refere à realização de atividades em grupo e que
enaltecem a interação entre os participantes destas atividades para que estas ocorram com
eficiência. A “socialização” é um elemento importante na compreensão destes professores
uma vez que estes a relacionam a elementos também importantes por sua relação com o
caráter formador da Educação Física: “interação”, “cooperação”, “coletividade”, “respeito
às diferenças”, solidariedade”. Os professores quando citam aspectos relacionados a
dimensão social do desenvolvimento tendem a aludir os princípios teóricos das abordagens
críticas, isto ocorre quando estes enaltecem a importância do grupo e da cultura para a
elaboração das aulas de Educação Física ( NEIRA, 2009). Como pode ser confirmado
pelas justificativas a seguir:
“[...] as crianças aprendem a conviver com as outras respeitando as
suas diferenças, entendendo que ninguém é igual ou tem que gostar dos
mesmas coisas que eles.”
“Vejo a educação física escolar como um excelente local para os alunos
se integrarem e confraternizarem.”
“[...] pois através dos jogos e atividades o aluno aprende a se relacionar
com ele e com os colegas.”
“[...] através das atividades (brincadeiras e jogos) busca-se aprender a
trabalhar em grupo e a respeitar as diferenças.”
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O aparecimento da palavra “saúde” está relacionado, de acordo com o discurso dos
professores, à ideia do “esporte” e “movimento” como promotores de um corpo saudável
indicando uma relação ao conceito de “corpo saudável” apregoado na abordagem teórica
da Educação Física denominada Higienista ou Biológica (DARIDO; RANGEL, 2008).
Como podemos perceber no discurso dos sujeitos:
“[...] acho que a Educação Física deve ser mais difundida dentro de
nossas escolas como meio de promoção de saúde.”
“[...] porque o movimento, o esporte e a atividade física promovem a
saúde.”
“[...] é importante o movimento para a manutenção da saúde e isto deve
ser ensinado nas aulas de educação física.”
“[...] trabalhamos o conceito de saúde informando e criando hábito da
prática esportiva e sua importância para prevenção de doenças,
também noções de higiene durante as aulas.”
“[...] nas aulas de educação física é um bom lugar para passar para as
crianças a importância da atividade física ligada à saúde.”

O “desenvolvimento motor” foi uma palavra selecionada pelos professores como
palavra principal também de forma expressiva e justificadas pelos mesmos de acordo com
o exposto a seguir:
“[...] a educação física escolar é um meio lúdico e prazeiroso para o
desenvolvimento de aspectos motores essenciais para uma vida futura
mais autônoma e saudável.”
“A única área responsável pelo desenvolvimento motor de forma
organizada é a Educação Física, portanto, a área não deveria deixar de
lado a sua especificidade e contribuir para o desenvolvimento dos seus
alunos.”
“[...] o desenvolvimento motor deve ser o principal objetivo.”
“[...] nas aulas de Ed. Física os alunos devem vivenciar diferentes tipos
de movimentos, buscando o desenvolvimento motor e junto com este,
o desenvolvimento afetivo e cognitivo.”
“[...] na educação física é um dos espaços onde trabalhamos o
desenvolvimento motor da criança, é aqui que ela pode vivenciar uma
gama muito grande de movimentos.”
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Os professores apresentam a aula de Educação física como o componente educativo
responsável e por vezes único responsável pelo desenvolvimento motor e alguns destes
professores colocam o desenvolvimento motor como o principal objetivo da Educação
física. No entanto apesar desta visão tão específica estes professores não dissociam o
desenvolvimento motor dos demais aspectos formadores do indivíduo. Cabe ressaltar que
estas afirmações corroboram com a ideia sedimentada a partir da influência dos princípios
apregoados pela Abordagem Desenvolvimentista (CUNHA, 2009).
O “desenvolvimento”, como palavra também selecionada é um conceito recorrente
no discurso dos professores que participaram desta pesquisa, o que sugere que a Educação
Física escolar, segundo estes indivíduos, tem o seu papel relacionado ao desenvolvimento
humano, ao desenvolvimento do aluno que é estruturado a partir dos seus elementos fortes
que são o “esporte”, o “jogo” e o “movimento” por meio do corpo sob a perspectiva
“lúdica”.
“[...] as aulas de educação física deve priorizar o desenvolvimento do
aluno de forma global.”
“[...] de suma importância para que o aluno possa desenvolver nos
aspectos: motor, cognitivo, afetivo.”
“[...] a Educação Física tem um papel importante no desenvolvimento
integral do aluno.”
“[...] o desenvolvimento do aluno deve ser o principal enfoque em
função de sua importância.”

O ”desenvolvimento” é uma palavra selecionada que denota a compreensão dos
professores no que se refere à importância das aulas de Educação física como promotora
do desenvolvimento integral do aluno sua relação com a formação do aluno em todos os
sues aspectos. No entanto o discurso dos professores não expressa uma compreensão
definida sobre o que constitui o conceito de desenvolvimento, o que sugere que estes têm
um entendimento “genérico” de desenvolvimento.
É interessante destacar é a presença da expressão “cultura corporal do movimento”
na seleção dos professores, que é uma expressão pertencente ao domínio de conhecimento
das Abordagens Críticas, o que sugere que os professores estão indicando uma
proximidade maior com o contexto destas abordagens. Este elemento constitui um
componente específico do campo de conhecimento da Educação Física e encontra-se
amplamente difundido nas publicações científicas mais recentes, assim como nos
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documentos que definem os conteúdos curriculares desta disciplina, com maior expressão
entre os indivíduos atuantes nas escolas públicas em decorrência da difusão dos PCN como
exigência a ser respeitada na constituição dos currículos das disciplinas ministradas
principalmente nas escolas municipais e estaduais (CUNHA, 2009). A “cultura corporal do
movimento” foi justificada pelos indivíduos como importante por que:
“[...] é necessário que o professor reconheça o valor das diversas
expressões da cultura corporal, seus símbolos e gestos motores para
assim possibilitar melhor compreensão dos alunos ao tema que estará em
destaque nas aulas.”
“[...] porque o ser humano vive em sociedade, e é através de suas
vivências corporais ele começa além de "adotar" um padrão motor
de sua preferência, também passa ter maior noção de mundo, por
vivenciar outras culturas.”
“[...] respeito à cultura de movimento que cada um de nós possui.
porque compreende todo o conteúdo que a educação física deve utilizar
na montagem de seus planejamentos.”
“[...] foi selecionado porque é através dela que se desenvolve os
conteúdos das aulas de Ed. Física. “

As justificativas apresentadas promovem a compreensão de um aspecto interessante
a respeito do entendimento que os professores possuem a respeito da “cultura corporal do
movimento”. Os professores demonstram, através de suas afirmações que não concebem
claramente o que compreende o universo conceitual da cultura corporal do movimento e
suas reais possibilidades de utilização em seus planejamentos. Este é um indicativo de que
os indivíduos reconhecem sua importância e a existência de uma organização teórica que
sustenta a cultura corporal do movimento, no entanto não apresentam uma real absorção
desta teoria e, por conseguinte não a incorporam em suas aulas.
Estas palavras citadas pelos professores indicam um sentido da Educação física
como uma prática eminentemente corporal, mas que vincula o movimento do corpo ao
desenvolvimento do aluno em todos os seus aspectos formadores, fazendo alusão ao
caráter lúdico principalmente dos jogos e do esporte como forma de mediar e promover o
desenvolvimento.
Outras palavras como: “disciplina”, “atividade física”, e “regras” também foram
selecionadas pelos professores, e foram palavras apresentadas no quadro de evocações
como palavras frequentes o que significa que estes professores identificam a presença
destes elementos como inerentes à pratica da Educação física escolar mas não os
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consideram como os elementos fundamentais para a realização desta prática. A palavra
“disciplina” apenas duas vezes foi selecionada, “atividade física” foi selecionada 5 vezes e
“regras” apenas 1 vez. A palavra “disciplina”, segundo a justificativa dos professores está
estreitamente relacionada ao estabelecimento de normas e ordem. Este elemento nos
remete ainda aos princípios apregoados pela abordagem teórica Militarista que marcou o
início da prática na Educação Física nas escolas (DARIDO; RANGEL, 2008). Os
indivíduos pressupõem por meio de suas justificativas que as aulas de Educação Física
necessitam de uma estrutura disciplinada para a realização das propostas. Esta palavra,
quando justificada por estes trazem um significado de “bom comportamento”, como
descrita a seguir, “um comportamento ajustado à sociedade”:
“... educar o ser em fase de formação para um comportamento ajustado
a sociedade.”
“... para uma boa aula, aproveitar o tempo em educação física é
necessário que haja disciplina para entender o que o professor está
pedindo e assim conquistar o objetivo da aula que é através da aula de
educação física você pode extravasar as tensões, movimentar-se,
relacionar-se com o amigo sem problemas sem conflito, jogar sabendo
respeitar as regras impostas.”

A expressão “atividade física” de acordo com as justificativas dos indivíduos nos
remete a ideia de “exercícios corporais”, portanto também nos remetem aos princípios
norteadores da prática da Educação Física escolar em sua origem, quando seu modelo
pedagógico estava organizado a partir dos princípios militares, biológico e higienistas
(DARIDO, 2008), o que fica claro na seguinte afirmação de um dos professores quando
cita que é importante o aluno “[...] jogar sabendo respeitar as regras impostas.”.
Em relação à expressão selecionada: “atividade física”, os sujeitos assim justificam:

“... engloba todas as possibilidades de vivências corporais realizadas
numa aula de educação física.”
“... a prática de atividade física é que promove o desenvolvimento
motor.”
“... o corpo tem que estar em movimento, pois é através dele que a Ed.
Física promove a saúde, a qualidade de vida e o aprendizado.”
“... as aulas de educação física são compostas principalmente por
atividades que envolvem o corpo.”
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As justificativas apresentadas pelos professores expressam, de um modo geral
como os indivíduos pensam a respeito da “atividade física” delegando a este componente
da prática da Educação física escolar uma função de instrumento capaz de promover o
desenvolvimento motor, o desenvolvimento das habilidades corporais, e também a
classificam como as “atividades” que envolvem o corpo e as “vivências corporais’. Ainda
sinalizam que a “atividade física” é o meio que coloca o corpo em movimento e por
conseguinte possibilita a promoção da saúde e da qualidade de vida e ainda a
aprendizagem.
A análise das justificativas apresentadas pelos professores nos levou à percepção de
um panorama da prática da Educação física escolar que valoriza de forma expressiva o
aspecto prático desta disciplina enaltecendo predominantemente os elementos que
recorrem ao esporte e aos jogos representando o elemento lúdico como principais recursos
da prática pedagógica desta disciplina. Os professores entendem como objetivo principal a
ser alcançado por meio do esporte, dos jogos e do movimento, o desenvolvimento do aluno
de acordo com os depoimentos destes que expressam essa ideia de forma recorrente. Os
elementos que transmitem um conceito crítico e reflexivo surgem de forma tímida nestes
discursos, no entanto demonstram uma presença que marca a possibilidade de avanços para
uma prática que observa a contribuição também das novas abordagens. Os elementos que
sinalizam a presença da proposta pedagógica à Educação física também se fazem presentes
de forma sutil e mediada por elementos que envolvem o movimento corporal, como os
jogos, o esporte, a atividade física, o movimento e as brincadeiras.

Análise de Similitude:

O conjunto de palavras e expressões evocadas e o conjunto de palavras selecionadas
depois de serem tratadas pela análise das evocações e pela análise de seleção de palavras,
em uma terceira etapa de tratamento, foram organizadas em categorias de acordo com a
semelhança de sentidos e significados relativos. Segundo Abric (2001, p.61) citando
Vergés, a análise anteriormente realizada pode ser completada por meio de verificação da
possibilidade dos elementos mais frequentes gerar um conjunto de categorias organizadas a
partir desses elementos, ‘[...] confirmando assim os indícios sobre seu papel organizador da
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representação.” Este procedimento exige uma avaliação qualitativa e rigorosa por parte do
pesquisador na definição das palavras a serem aglutinadas nas categorias distintas. As
categoria especificadas foram assim organizadas:
Categoria n. 1 - Título: “Esporte”. Foram aglutinadas as palavras relacionadas ao sentido
de esporte e prática esportiva como: disciplina, regras e competição.
Categoria n. 2 – Título: “Lúdico”. Foram aglutinadas palavras relacionadas ao sentido de
recreação, descontração, alegria e ludicidade como: brincadeiras, recreação, ludicidade e
prazer.
Categoria n. 3 – Título: “Movimento”. Composta por

palavras e expressões que

condensam elementos relacionados ao movimento corporal, em uma visão totalizante e de
expressão, palavras que possuem sentido que transmitem a ideia do corpo em movimento
como: cultura corporal do movimento, movimento e psicomotricidade.
Categoria n. 4- Título: “Jogos”. Aglutina os elementos relacionados aos jogos sem
perspectiva esportiva como: jogos, queimado e jogos cooperativos.
Categoria n. 5- Título: “Educação”. Composta por palavras que possuem significado
relacionado ao ambiente pedagógico da Educação física: educação, valores, conhecimento
e formação.
Categoria n. 6 – Título: “Desenvolvimento”. Aglutina as evocações que possuem sentidos
relacionados à capacidade da Educação física de promover o crescimento e aquisição de
competências

inerentes

ao

desenvolvimento

humano

como:

desenvolvimento,

desenvolvimento motor, sócio-afetivo e psicomotor, aprendizagem criatividade e
autoestima.
Categoria 7 – Título: “Disciplina curricular”. Foram aglutinadas as evocações possuidoras
de significado relativo à caracterização e concepção da Educação Física como componente
curricular: escola, planejamento, desvalorização, ensino, conteúdos e aluno.
Categoria n. 8 – Título: “Saúde”. É uma categoria que possui apenas três palavras: saúde,
hábitos saudáveis e higiene.
Categoria

n.

9

–

Título:

“Profissional”.

Aglutina

palavras

como:

respeito,

comprometimento, dedicação e ética, são palavras organizadas a partir do significado
comum relativo à prática profissional do professor de Educação física.
Categoria n. 10 – Título: “Coletividade”. É a categoria que aglutina palavras, cujo sentido
se organiza em torno da característica da Educação física de proporcionar experiências em
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grupo, estruturando elementos relacionados ao convívio social: socialização, cooperação,
interação, grupo e respeito às diferenças.
Categoria n. 11 – Título: “Cultura”. Contém palavras como: cultura, cidadania, diversidade
e inclusão, as palavras foram organizadas nesta categoria a partir de um sentido comum
relativo aos elementos socioculturais que podem se fazer presentes na prática da Educação
Física escolar.
Categoria n. 12 – Título: “Corpo”. Aglutina palavras como: corpo, atividade física,
habilidades motoras e aprendizagens motoras, estas palavras foram assim organizadas em
função da ideia que possuem em comum relacionada aos aspectos corporais e aptidões
físicas.
Nesta pesquisa foram definidas doze categorias de acordo com a ocorrência das
palavras. O programa EVOC permite uma avaliação da distribuição e consistência interna
das categorias, criadas a partir das palavras consideradas relevantes e em seguida das
palavras mais frequentes. Deste modo pode-se obter três tipos de categorias: a) categorias
contendo elementos importantes na organização da RS, constituindo hipóteses de
centralidade, aqui encontram-se as categorias com poucas palavras diferentes, algumas
delas ou todas observando alta frequência de ocorrência (relevância no corpus total das
ocorrências), sendo que as palavras relevantes são responsáveis por dois terços ou mais do
total

de ocorrências dentro da própria categorias, ou seja, consistência interna; b)

categorias com perfil mediano, observando ou alta relevância no conjunto, associada à
baixa consistência interna ou relevância média no conjunto de ocorrências, com alta
consistência interna, indicando elementos periféricos mas importantes na organização; c)
categorias com alta frequência de palavras diferentes, baixa relevância no conjunto de
ocorrências e baixa consistência interna.
A organização das categorias foi realizada segundo a junção em uma mesma
categoria de elementos possuidores de um mesmo valor social, sintetizando palavras,
opiniões e atitudes, entendendo pertencerem a uma mesma dimensão da representação.
Segundo Campos (2003b, p. 38), “As categorias constituem uma espécie de “nódulos de
significado social”, condensadores de palavras, opiniões, atitudes, etc. Elas correspondem,
mais proximamente ao que chamamos de “elementos” de uma representação social,[...]”. A
partir dos resultados obtidos no procedimento de análise das evocações é possível fazer tal
organização, montar categorias palavras que são reunidas de acordo com uma semelhança
de significado social, ou seja, palavras que pertencem a uma mesma dimensão da
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representação, palavras possuidoras de um mesmo sentido social. As palavras são
categorizadas a partir de um trabalho de escolha do pesquisador respeitando critérios
qualitativos e, portanto exigindo muito rigor neste procedimento.

Tabela 3: Categorias de palavras evocadas.
PARTICIPAÇÃO DAS
PALAVRAS MAIS
FREQUÊNTES DENTRO
DA CATEGORIA

QUANTIDADE DE
PALAVRAS

QUANTIDADE DE
OCORRÊNCIAS

1.Esporte

8 (4,6%%)

68 (12,4%)

64 (94,1%)

2.Lúdico

10 ( 5,7%)

62 (11,3%)

54 (87,1%)

3.Movimento

10 (5,7%)

47 (8,6%)

33(70,2%)

4.Jogos

4 (2,3%)

25 (4,6%)

20(80,0%)

5.Educação

17 (9,8%)

44 (8,0%)

22(50,0%)

6.Desenvolvimento

22 (12,6%)

60 (11,0%)

25(41,7%)

7.Disciplina curricular

31 (17,8%)

59 (10,8%)

19(32,2%)

3 (1,7%)

18 (3,3%)

15(83,3%)

9.Profissional

29 (16,7%)

38 (6,9%)

0(0,0%)

10.Coletividade

12 (6,9%)

48 (8,8%)

30(62,5%)

11.Cultura

12 (6,9%)

27 (4,9%)

7(25,9%)

12.Corpo

12 (6,9%)

47 (8,6%)

33(70,2%)

174 (100%)

547 (100%)

322 (58,9%)

CATEGORIA

8.Saúde

TOTAL

A partir da organização das categorias anteriormente referidas (Tabela 3), estas
foram submetidas a um tratamento denominado análise de similitude onde foi gerada a
árvore máxima (Figura 1). A árvore máxima é uma expressão gráfica da representação do
objeto pesquisado, esta tem por finalidade estabelecer a relação entre os elementos
selecionados como categorias de acordo com a ocorrência de relação entre as categorias
organizadas com as palavras oriundas das evocações dos indivíduos pesquisados. Foi
utilizado como critério de análise neste procedimento, o grau de vizinhança entre os
elementos categorizados, o grau de associações fortes entre os elementos (CAMPOS,
2003a).
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De acordo com a árvore máxima obtida, temos a categoria “lúdico” como elemento
central da representação social da prática da Educação Física escolar, estabelecendo uma
ligação significativa com a categoria “movimento”, “esporte” e “desenvolvimento”. Os
elementos relacionados à categoria “educação”, “disciplina curricular”, “cultura” e
“profissional” estabelecem ligação com o núcleo central desta representação por meio da
categoria “desenvolvimento”. A categoria “lúdico” por sua vez é uma categoria que
condensa vários elementos como: “coletividade”, “corpo”, “saúde”, “esporte”, ‘jogos”. A
categoria “lúdico” ainda se aproxima da categoria “corpo” por meio da ligação que
estabelece anteriormente com a categoria “esporte”.Nesta perspectiva, de acordo com a
árvore de limiar 16% (Figura 2) a análise destes elementos é confirmada.
Diante desta análise, e após a identificação da Representação Social da Educação
Física escolar por seus professores, esta apresenta indícios de que está sob influência
significativa da abordagem denominada Desenvolvimentista em função dos elementos
mais relevantes estarem expressos por estas duas categorias: “Desenvolvimento” e
“Lúdico”, entendendo que este elemento foi evocado com maior frequência pelos
professores em proximidade ao “esporte” e “jogos” . O que pode ser confirmado na
observação dos gráficos da árvore máxima e da árvore de limiar 16% dispostas a seguir nas
Figuras 1 e 2 respectivamente:

Figura 1: Árvore máxima da representação social da prática de Educação Física
por professores de educação física.
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Figura 2: Gráfico de similitude, ao limiar de 16%, da representação social da
prática da Educaçao Física escolar por professores de Educação física.

De acordo com a leitura que a análise das figuras anteriores nos permite fazer
identificamos o “Lúdico” e o “Desenvolvimento” como elementos centrais na prática da
Educação Física e de uma forma mais específica podemos sugerir que o “Lúdico” é o
elemento funcional da prática da Educação Física e o “Desenvolvimento” como o elemento
normativo, que nos permite arriscar dizer que a Educação física escolar, de acordo com o
discurso de sues professores se organiza em torno do objetivo principal de promover o
desenvolvimento de seus alunos por meio dos seus elementos lúdicos.

2.4. RESULTADOS DO ESTUDO DA IMPLICAÇÃO.

Foi realizada ainda uma indagação a respeito do grau de implicação dos sujeitos
pesquisados com a prática da Educação Física escolar para que pudesse ser feita uma
análise com base em informações que fossem fornecidas por sujeitos que consideram a
prática em que estão envolvidos, minimamente importante em suas vidas ou mesmo para
que pudesse ser indicado o quanto estes professores estão implicados com a sua prática.
Conforme o quadro descrito abaixo:
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Tabela 4: Quadro de respostas para as questões de pesquisa das condições para realização do
trabalho dos sujeitos.
QUESTÕES
Você sente que tem as condições necessárias para
realizar bem seu trabalho como professor de educação
física?

NÚMERO E PERCENTUAL DE RESPOSTAS
SIM
NÃO
SIM E NÃO
62 (59%)
41(39%)
2 (2%)

Diante do exposto na tabela acima, os professores expressam que em sua maioria
sentem que possuem as condições necessárias para o exercício pleno de seu trabalho como
professor de Educação Física nas escolas. O percentual de professores que responderam
positivamente foi de 59%, portanto mais da metade do total de professores participantes,
39% responderam que não possuem condições necessárias para o bom exercício da
profissão apenas aproximadamente 2% não reponderam. Esta distribuição nos permite
concluir que de um modo geral os professores têm a percepção de uma boa perspectiva de
exercício de sua profissão, pois conforme os argumentos apresentados por estes
professores como veremos adiante, estes percebem a prontidão para o exercício de sua
profissão como algo inerente à sua formação e disponibilidade, quando as condições de
exercício da profissão são inexistentes, estas são relacionadas diretamente às condições
externas.

Tabela 5: Justificativas encontradas em professores de escola
pública acerca das condições de trabalho.
/ RESPOSTA

SIM

NÃO

TOTAL

Formação pessoal e prontidão para o
exercício da profissão
Estrutura física da escola, materiais,
tempo de aula e número de alunos.
Visão de desmerecimento em relação à EF

19

2

21

-

21

21

-

4

4

Sem justificativa

2

2

4

TOTAL

21

29

50

ARGUMENTO
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Tabela 6: Justificativas encontradas em professores de escola
privada acerca das condições de trabalho.
RESPOSTA

SIM

NÃO

TOTAL

Formação pessoal e prontidão para o
exercício da profissão
Estrutura física da escola, materiais, tempo
de aula e número de alunos.
Visão de desmerecimento em relação à EF

16

1

17

4

2

6

-

1

1

Sem justificativa

2

-

2

TOTAL

22

4

26

ARGUMENTO /

Tabela 7: Justificativa encontradas em professores de escola
pública e privada acerca das condições de trabalho.
/ RESPOSTA

SIM

NÃO

TOTAL

Formação pessoal e prontidão para o
exercício da profissão
Estrutura física da escola, materiais, tempo
de aula e número de alunos.
Visão de desmerecimento em relação à EF

11

-

11

5

6

11

-

1

1

Sem justificativa

4

-

4

TOTAL

20

7

27

ARGUMENTO

N = 27 / Não responderam = 2

Fortalecendo o depoimento comentado anteriormente, quando questionados a

respeito de suas condições de trabalho os indivíduos expressam em maioria, que possuem
condições necessárias para realizar bem seu trabalho como professor de educação física.
Dos 105 sujeitos, 59% responderam positivamente e destes 44% condicionam este fator ao
seu preparo como profissional, à sua formação, criatividade e prontidão para o exercício da
profissão, apenas 8% dos indivíduos indicam que a instituição como responsável por
oferecer as boas condições para o exercício da Educação Física. Dos 63 professores que
responderam ter condições favoráveis para o exercício da educação física escolar 35%%
dão aulas apenas em escolas privadas, 32% em escolas públicas e privadas e 33% apenas
em escolas públicas. O que denota que os professores entendem sua prática
significativamente dependente de sua formação, dedicação e empenho, no entanto quando
se deparam com dificuldades inerentes à sua prática estes delegam as dificuldades a fatores
externos como estrutura física das instituições, disponibilidade de material, duração das
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aulas, número de alunos, comportamento inadequado dos alunos, falta de apoio por parte
dos demais professores, diretores e coordenadores, Um

percentual

expressivo

dos

indivíduos respondeu que sente que não têm as condições necessárias para realizar bem seu
trabalho como professor de educação física, perfazendo um conjunto de 38% do total de
indivíduos que responderam o questionário. Este grupo culpabiliza a falta de condições de
exercer bem o seu trabalho, em sua maioria, a fatores como: a estrutura física da escola,
falta de materiais, tempo reduzido de duração da aula e número grande de alunos por
turma. E destes 40 indivíduos, 52% são professores atuantes em escolas públicas o que
expressa a realidade das escolas de um modo geral, desenhando o seguinte cenário:
situações e condições precárias de trabalho nas escolas públicas e melhores condições de
trabalho nas escolas particulares.
Um dado interessante apresentado pelos professores é que seis deles responderam
que não possuem condições necessárias para realizar bem seu trabalho como professor de
Educação Física, e delegam esta situação ao fato de que existe uma visão de
desmerecimento em relação à Educação Física por parte de outros professores, alunos,
diretores, coordenadores e pais de alunos. Destes 6 professores, 4 são atuantes em escolas
públicas, 1 em escola privada e 1 em ambos os tipos de escolas. Estes professores
argumentam que o fato da Educação física ser considerada, por outros sujeitos
participantes e integrantes do ambiente escolar como uma disciplina com menor valor
pedagógico que as demais e, portanto possuidora de um status de inferioridade em relação
às demais disciplinas curriculares (BRACHT; GANZÁLEZ, 2005, CARVALHO, 2006)
dificulta o desenvolvimento pleno do exercício da Educação Física no ambiente escolar.
Segundo os professores, esta forma de ser percebida por outros atores do sistema de
relações interno de uma escola provoca na prática da Educação física, situações peculiares
que dificultam o desenvolvimento e aplicação plena dos conteúdos inerentes a esta prática
ou mesmo o desempenho das atividades cotidianas. (DAOLIO, 2005).
A Tabela exposta a seguir apresenta o panorama de respostas dadas pelos
professores sobre o grau de envolvimento destes com a prática da Educação Física nas
escolas, configurando um cenário de predominância de indivíduos que consideram a
Educação física importante na própria vida, que se percebem dedicados à questão da
Educação Física consideram que podem agir coletivamente e individualmente para
modificar e melhorar a prática da Educação Física nas escolas , no entanto não se sentem
bem informados a respeito do que acontece nas escolas no âmbito da Educação Física
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Tabela 8: Quadro de respostas para as questões de pesquisa ao grau de envolvimento dos sujeitos
em relação à prática de educação física escolar.
QUESTÕES

As aulas de educação física são
uma atividade importante na sua
vida?
O quanto você é dedicado à
questão da educação física
escolar?
Você acredita que pode agir
coletivamente para modificar a
educação física nas escolas?
Você
sente
que
pode
individualmente contribuir para
melhorar a educação física nas
escolas?
Você se sente bem informado
sobre a educação física nas
escolas?

NÚMERO DE RESPOSTAS

TOTAL
MENTE

MUITO

UM
POUCO

NÃO
TENHO
OPINIÃO
FORMADA

EM
PARTE

MUITO
POUCO

NEGATI
VA
COMPLE
TA

SEM
RESPOSTA

53

43

2

0

4

2

1

0

24

51

18

1

3

4

1

3

27

43

19

4

8

3

0

1

24

37

16

4

11

12

1

0

11

37

35

1

10

7

3

1

A tabela a seguir apresentada demonstra os dados expostos na tabela anterior
organizada em percentuais de respostas afirmativas. O percentual calculado está
relacionado ao conjunto de resposta “totalmente” e “muito” referente à perguntas
indagativas do grau de implicação dos professores com a sua prática, que estão descritas
nas duas primeiras colunas da tabela anterior.

Tabela 9: Quadro de percentual de respostas para as questões sobre o grau de envolvimento dos
indivíduos em relação à prática da Educação Física escolar.
NÚMERO DE RESPOSTAS
TOTALMENTE
E
MUITO

QUESTÕES

As aulas de educação física são uma atividade importante na
sua vida?
O quanto você é dedicado à questão da educação física
escolar?
Você acredita que pode agir coletivamente para modificar a
educação física nas escolas?

91,4%
71,4%
66,7%

Você sente que pode individualmente contribuir para
melhorar a educação física nas escolas?

58,0%

Você se sente bem informado sobre a educação física nas
escolas?

45,7%
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De um modo geral os professores informaram que são professores que consideram
a sua prática como uma atividade importante em sua vida. Um percentual de 91,4% do
total de professores envolvidos na pesquisa consideram-na “totalmente importante” e
“muito importante”. Dos 105 sujeitos que responderam o questionário, 68% acham que
podem individualmente contribuir “totalmente” e “muito” para melhorar a educação física
nas escolas. Do número total de indivíduos pesquisados, 66,7% acreditam “totalmente” e
“muito” que podem agir coletivamente para modificar a educação física nas escolas
coletivamente para tal mudança. Os indivíduos ainda apresentaram um quadro expressivo
em relação ao grau de dedicação à questão da educação física escolar, segundo as respostas
obtidas 71,4% dos sujeitos se consideram “totalmente” e “muito” dedicados à questão da
Educação Física escolar. O que sugere que de um modo geral os professores atuantes nas
escolas demonstram uma grande disponibilidade para que a prática da Educação Física, no
que depender de sua própria dedicação e envolvimento venha a ser exercida com muita
qualidade.
No entanto apenas 45% sente que está “totalmente” e “muito” bem informado a
respeito da educação física nas escolas. Este percentual indica que os indivíduos não
apenas demonstram um grau de grande envolvimento com a sua prática como entendem
que podem contribuir de grande modo para modificações e melhorias que possam ocorrer
ou necessitem ocorrer nesta prática. No entanto, estes professores apresentam um
percentual significativo que se considera “pouco informado” e apenas 45,7% se sente
“totalmente” bem informado sobre a Educação física nas escolas, o que indica um
movimento onde os professores atuam de forma isolada e individualizada. Este resultado
sugere que estes professores não estabelecem uma discussão entre o grupo de professores
escolares sobre as questões inerentes à prática da Educação Física.
Os números apresentados nos sugerem que o grupo pesquisado de professores de
Educação Física atuante nas escolas, considera a sua prática como um componente
importante em suas vidas e entendem que a sua forma de atuação frente ao ambiente maior
da ação da Educação Física nas escolas, pode contribuir significativamente para um avanço
na qualidade desta, pois estes professores consideram não apenas que possuem as
condições necessárias para o pleno exercício de sua profissão como também afirmam sua
dedicação à questão da educação física escolar. Percebem ainda que são potencialmente
capazes de contribuir individualmente e coletivamente para melhorar esta prática. No
entanto não se percebem como indivíduos bem informados sobre questões relacionadas à
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prática da Educação Física no ambiente escolar. O que sugere ainda que estes indivíduos
não participam de movimentos de circulação de informações, reflexões, concepção de
novos conceitos a respeito desta prática.

2.5. RESULTADOS DO ESTUDO DA ANCORAGEM NAS ABORDAGENS
TEÓRICAS.

Este estudo também teve como proposta “identificar a ancoragem do conteúdo das
representações sociais e das práticas nas abordagens teóricas” e a seguir “discutir a
influência dos modelos teóricos na prática dos professores de Educação Física”. Com
vistas a atender a identificação e análise prevista foram aplicadas questões, como relatadas
no capítulo que trata dos métodos de coleta e análise relativas às estruturas teóricas das
abordagens teóricas norteadoras da educação física escolar nos períodos distintos de sua
existência, como também já especificados em Capítulo anterior.
A seguir encontra-se descrita a tabela de distribuição geral das respostas oferecidas
pelos professores em relação às Abordagens. O resultado das respostas apresentadas pelos
sujeitos nos possibilita chegar à conclusão de que estes professores possivelmente
organizam

suas

práticas

ancoradas

nas

abordagens

teóricas:

Psicomotora

e

Desenvolvimentista. Esta conclusão baseia-se no quadro de respostas descrito a seguir
onde está expresso que um percentual significativo dos sujeitos respondeu dizendo que
“concordam muito” ou “concordam totalmente” com os princípios da Abordagem
Psicomotora, Desenvolvimentista.
Em relação à afirmação de que as atividades devam atender ao desenvolvimento
afetivo, cognitivo e motor do aluno o percentual de professores que “concordam muito” e
“concordam totalmente” foi de 93% foi a resposta que recebeu o maior percentual de
professores favoráveis, 86% dos professores “concordam muito” e “totalmente” que as
atividades devem objetivar o desenvolvimento dos aspectos psicomotores, e 56% deles
valorizam a aprendizagem a partir dos movimentos espontâneos do aluno. Estes princípios
são princípios elaborados a partir da fundamentação teórica da Abordagem Psicomotora o
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que denota uma significativa concordância dos professores com estes princípios e, por
conseguinte aplicação destes princípios em suas aulas.
Também significativa, foi a configuração das respostas dos professores em relação
aos princípios norteadores ditados pela Abordagem Desenvolvimentista. Do total de
professores, 85% concordam que as atividades desenvolvidas nas aulas de Educação física
devem objetivar o desenvolvimento do comportamento motor, 56% concordam que O
objetivo principal das atividades deve ser o de favorecer a progressão normal do
crescimento físico na aprendizagem motora e 35% acreditam que as atividades devem
desenvolver a aprendizagem de habilidades motoras, onde o enfoque principal deve ser o
desenvolvimento do comportamento motor.
As abordagens Críticas apresentaram um percentual de respostas que demonstra
uma significativa adesão aos princípios ditados por esta abordagem por parte dos
professores que participaram desta pesquisa.

Deste conjunto de professores, 80%

concordam que As atividades propostas devem promover a ampliação do raciocínio crítico
e da autonomia dos alunos valorizando a compreensão crítica do mundo, da sociedade e de
suas relações, 74% afirmam positivamente que as atividades devem enfatizar o
conhecimento da cultura corporal através do jogo, ginástica, dança, esporte e capoeira e
72% concordam conteúdos devem ser formulados considerando sua relevância social, sua
contemporaneidade e adequação às características sociais e cognitivas do aluno. Este
panorama em relação à expressão favorável dos professores de forma tão expressiva aos
elementos que marcam a especificidade teórica das Abordagens Críticas pode ser explicada
pelo fato de que existe uma reconhecida divulgação e orientação sobre os princípios
teóricos desenvolvidos pelos autores das abordagens críticas, principalmente nos
procedimentos de formação continuada oferecida aos professores de escola pública (
CUNHA, 2009; NEIRA, 2006). No entanto estes “elementos novos” ainda não estão
inseridos na prática destes indivíduos, pois os professores marcam a presença destes
elementos apenas por meio de um discurso “pensado” o que não aparece nas questões onde
os indivíduos são solicitados a expressar os elementos de sua prática de forma espontânea.
Este dado leva a interpretação de que os professores de Educação física não absorveram o
conhecimento das Novas Abordagens com a apropriação de seus pressupostos de modo a
adquirir a autonomia para a aplicação destes princípios em suas práticas. O resultado desta
análise foi coincidente com o resultado obtido na análise das palavras selecionadas pelos
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professores que também apontam para a inconsistência teórica referente às Abordagens
Críticas.
Tabela 10: Quadro de distribuição dos percentuais de respostas “concordo muito” e “concordo
totalmente”.
PERCENTUAL DE
RESPOSTAS “CONCORDO

ABORDAGEM

QUESTÃO

MUTO” E “CONCORDO
TOTALMENTE”

Psicomotricista

Desenvolvimentista

Críticas

Esportivista

Deve-se oferecer atividades que atenda ao desenvolvimento cognitivo,
afetivo e motor do aluno

93%

As atividades devem contribuir para o desenvolvimento dos aspectos
psicomotores: lateralidade, esquema corpora limagem corporal,
equilíbrio, coordenação motora e noção espaço-temporal.

86%

O planejamento deve valorizar a aprendizagem a partir dos
movimentos espontâneos do aluno

56%

As atividades oferecidas devem respeitar a ordem de complexidade dos
movimentos: das habilidades básicas as específicas e o
desenvolvimento motor específico de cada faixa etária

85%

O objetivo principal deve ser o de favorecer a progressão normal do
crescimento físico na aprendizagem motora.

56%

As atividades devem desenvolver a aprendizagem de habilidades
motoras, onde o enfoque principal deve ser o desenvolvimento do
comportamento motor.

35%

As atividades propostas devem promover a ampliação do raciocínio
crítico e da autonomia dos alunos valorizando a compreensão crítica do
mundo, da sociedade e de suas relações.

80%

As atividades devem enfatizar o conhecimento da cultura corporal
através do jogo, ginástica, dança, esporte e capoeira.

74%

Os conteúdos devem ser formulados considerando sua relevância
social, sua contemporaneidade e adequação às características sociais e
cognitivas do aluno.

72%

Deve-se priorizar o ensino das práticas esportivas

10%

Os professores devem preocupar-se com a correção dos movimentos
esportivos, buscando o melhor rendimento.

6%

As atividades devem estar voltadas para o ensino das técnicas dos
esportes.

3%

A abordagem esportivista recebeu um percentual mais expressivo de respostas
“discordo totalmente”, “discordo muito” e “discordo um pouco” distribuídas em: 54% para
a questão “Deve-se priorizar o ensino das práticas esportivas”, 72% para a questão “Os
professores devem preocupar-se com a correção dos movimentos esportivos, buscando o
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melhor rendimento” e 73% para a questão “As atividades devem estar voltadas para o
ensino das técnicas dos esportes”. Enquanto que para as respostas “concordo muito” e
“concordo totalmente” estes indivíduos apresentaram um percentual de apenas10%, 6% e
3% respectivamente.
Estes resultados indicam que os indivíduos organizam suas práticas em princípios
metodológicos que não estão estruturados em apenas uma das abordagens. O que sugere
que a prática da Educação física escolar apresenta uma aparente inconsistência teórica,
indicando a ausência de uma formação sólida para a compreensão estruturada e definida
dos princípios teóricos norteadores desta prática. Sugere ainda que os professores não têm
claramente definidos os conhecimentos a respeito das abordagens (MALDONADO;
HYPÓLITTO; LIMONGELLI, 2008; WATANABE; BIM, 2012) e, portanto a utilização
de seus pressupostos metodológicos apresenta-se um tanto indefinida.
Ainda, de acordo com as respostas apresentadas, os indivíduos indicam que
discordam de uma Educação Física escolar que esteja a serviço da prática esportiva/
técnica, onde a prioridade seja o ensino das práticas e técnicas esportivas voltadas para a
busca do melhor rendimento. Estas foram às questões com maior percentual de
discordância por parte dos professores que responderam o questionário.
Aparentemente contraditório a este perfil de resposta apresentado pelos professores
na verdade não o é, pois estas questões fazem parte de um conjunto de indagações
presentes no questionário aplicado, que podemos dizer que são produtoras de um discurso
que denominamos de “discurso cognitivado”. Neste discurso os indivíduos se distanciam
de uma prática que possa estar ancorada em uma abordagem esportivista. No entanto os
resultados obtidos nas questões de livre evocação e, portanto por meio de um discurso que
denominamos de “discurso espontâneo”, estes mesmos professores trazem o “esporte”
como a palavra mais evocada dentre todas e nas primeiras posições, dando a entender o
quanto é forte a prática da Educação Física escolar vinculada ao esporte, sugerindo uma
prática onde o esporte é fundamentalmente utilizado. Outro argumento que também pode
exposto é o fato de que os professores trazem o esporte como um instrumento mediador do
desenvolvimento do aluno e não como um elemento promotor apenas de realizações
motoras eminentemente técnicas.
Aplicando os dados obtidos nestas questões no software para a realização de uma
“análise de similitude” foi possível visualizar o seguinte gráfico apresentado na Figura 3.
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Este gráfico nos permite trazer novas interpretações sobre os resultados obtidos
anteriormente a respeito da influência das abordagens metodológicas da Educação Física
na prática desta nas escolas. Podemos observar que os professores identificam a existência
e a distinção entre as abordagens, mas é evidente que a abordagem que organiza o campo
de ação da Educação física é a Abordagem Desenvolvimentista, representada no gráfico
acima pelos elementos que caracterizam seus pressupostos teóricos: crescimento físico,
faixa etária e comportamento motor. Esta assume uma posição central nesta organização
gráfica e, portanto na prática, interligando dois dos outros conjuntos de elementos mais
significativos da Educação Física como expresso pelos professores, que são os elementos
que se caracterizam a prática de acordo com os princípios da Abordagem Esportivista
(prática esportivas, movimento esportivo e técnicas esportivas) e com da Abordagem
Psicomotora

(aspectos

psicomotores,

desenvolvimento

integral

e

movimentos

espontâneos).

Figura 3: Análise das Abordagens Metodológicas da Educação Física escolar de acordo com as
respostas apresentadas pelos professores (árvore máxima)
Elaboração: programa de análise de similitude.

As Abordagens Críticas também se fazem presentes, os professores as reconhecem
enquanto componente norteador da prática da Educação Física e identificam-nas como
90

referência a um ideal de prática, entendendo a sua importância, no entanto estes
professores não a inserem em sua prática como pode ser percebido no gráfico acima. Os
elementos constitutivos do conjunto das práticas segundo as Abordagens Críticas
encontram-se em um gráfico dissociado das demais.
O que podemos interpretar é que os professores apresentam um discurso normativo,
institucional, ou seja, no discurso que denominamos “cognitivado” os indivíduos resgatam
referenciais teóricos às tendências mais recentes e no discurso que denominamos
“espontâneo” os professores referenciam sua prática de acordo com os princípios inscritos
a partir das tendências que marcaram o início desta prática nas escolas brasileiras.
Este cenário também nos oferece indícios de que o ensino da Educação Física nas
universidades demonstra uma assimilação das novas tendências metodológicas e que
promove a expressão destes elementos no discurso dos professores. O que é descrito por
estes sugere que as novas abordagens não imprimem o mesmo impacto na evolução do
aluno em relação a um desenvolvimento que apresenta vínculo forte com o
desenvolvimento de habilidades motoras. Há também uma inconsistência expressa no
discurso destes professores, a respeito da definição e, portanto compreensão clara dos
princípios metodológicos de cada abordagem. Os limites conceituais referentes às
abordagens, por exemplo, Psicomotora e Desenvolvimentista não estão claramente
definidos na concepção dos professores, estes fazem uma fusão entre os conceitos
pertencentes a estas abordagens. As diversas Abordagens teóricas estão “coabitando” na
prática destes professores, não há uma teoria dominante.
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DISCUSSÃO

Diante do cenário desenhado a partir das análises realizadas, podemos apresentar
uma realidade da Educação Física escolar que ainda se apresenta como uma prática onde a
predominância dos elementos representacionais “antigos”, que se fizeram presentes em sua
origem ainda é evidente. No entanto identificamos elementos indicadores de prováveis
transformações, portanto elementos novos.
O estudo que envolve a compreensão de uma determinada Representação social é
fundamental para que, uma vez identificando os seus elementos e compreendendo a
dinâmica que estes elementos assumem, passamos a compreender a forma como os sujeitos
se orientam em suas ações, orientam suas escolhas e no caso do estudo de uma prática
social compreendemos a dinâmica de funcionamento desta prática. Deste modo somos
capazes de também identificar os componentes que fragilizam esta prática e os
componentes que a sustentam e ainda os componentes que possibilitam seus avanços e
suas transformações.
Estudar as Representações Sociais da Educação Física escolar nos direcionou a
estudar os elementos que marcaram esta prática desde sua origem, pois quando os
professores desta disciplina representam a Educação Física hoje, o fazem segundo
referenciais estabelecidos nos valores, normas e opiniões construídas em torno desta
prática desde o início de sua existência como prática constituída e ao longo de sua história.
A Representação Social da Educação Física nas escolas, ou mesmo a visão que
determinados grupos possuem sobre esta prática, foi tema de inúmeras produções teóricas
(CARVALHO, 2006; RETONDAR,2009; BRACHT; RODRIGUES, 2010; SÁ, 2006;
ALMEIDA; OLIVEIRA, 2009). De certo modo, estas produções encontraram em seus
resultados uma expressão em relação à Educação Física que mantém um núcleo comum,
como a predominância de práticas esportivas, visão de desmerecimento, conceitos
vinculados à recreação, lazer, práticas corporais, habilidades físicas entre outros.
Cunha (2009) em sua Tese, concluiu que as Representações Sociais elaboradas por
seus professores estavam vinculadas à concepção higienista em que a Educação Física
tinha um conceito fortemente ligado à saúde. Seu argumento foi estruturado com bases no
modelo adotado na formação destes professores que, segundo esta autora, privilegiam em
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seus currículos as disciplinas da área médica em detrimento às demais. Cunha ainda
conclui que a avaliação nas aulas de Educação Física é identificada por seus professores
como forma de selecionar talentos esportivos e de determinar padrões de comportamento.
Em relação a este aspecto Castellani Filho (2009) afirma que esta característica refere-se a
princípios presentes na Abordagem Esportivista e coincide com a estrutura da abordagem
Militarista, pois seus objetivos estavam organizados para a busca de “corpos saudáveis”,
“disciplinados” e “eficientes”. Esta afirmação ratifica o resultado encontrado nos diversos
estudos cujo objeto de estudo foi a Educação Física escolar (CARVALHO, 2006;
RETONDAR, 2009; BRACHT; RODRIGUES, 2010; SÁ, 2006; ALMEIDA; OLIVEIRA,
2009), onde os resultados apontam a presença de elementos vinculados às abordagens
citadas. A este respeito, Darido (2003) afirma que a discussão e o surgimento das novas
abordagens não configurou ainda o abandono das práticas vinculadas aos modelos
esportivo, biológico, militar ou ainda recreacionista.
As abordagens críticas, segundo Darido (2003),Watanabe e Bim (2012) e Cunha
(2009) apresentam-se na prática da Educação Física escolar de forma muito fragmentada,
embora percebam a existência de um esforço por parte dos professores para uma efetiva
implementação dessas ideias em sua prática. Maldonado, Hypólitto e Limongelli (2008)
identificam uma falta de uso das abordagens nas aulas de Educação Física decorrente de
um desconhecimento por parte dos professores das bases teóricas das Abordagens. Freitas;
rinaldi (2008) apresentam em seu estudo sobre as abordagens teóricas “pós década de
1970” onde foram expostos os princípios teóricos de tais abordagens e concluiu que para
que ocorra uma transformação na Educação Física faz-se necessário uma mudança nos
referenciais sobre os quais a Educação Física historicamente de estabeleceu. No entanto a
análise realizada neste estudo não estabeleceu relação com a prática, a reflexão apresentada
não se ancora nas práticas. E como foi apresentado, segundo a Teoria das Representações
Sociais este processo implica em mudança dos elementos centrais da representação desta
prática, portanto os elementos mais rígidos da representação. Estes resultados são
coincidentes com o resultado identificado em nossa pesquisa. No entanto, além de observar
esta configuração, também identificamos, por meio fundamentalmente da análise de
similitude, a organização adotada pelos professores para a articulação que estes indivíduos
concretizam entre as abordagens em suas práticas. Assim como a justificativa para tal
organização.
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Os dados coletados nas pesquisas abordadas também identificam elementos em
comum relacionando a prática da Educação Física ao prazer, à alegria, à recreação, aos
jogos, ao esporte, às brincadeiras, ao desenvolvimento motor, ao movimento, às
habilidades físicas, ao bem-estar, à saúde, etc.. Contudo, a identificação destes elementos
não se encontram justificadas de forma a ultrapassar os limites da identificação dos
elementos.
Neste estudo, os conteúdos identificados nas Representações Sociais apresentadas
foram relacionados às abordagens específicas que nortearam as práticas e, por conseguinte
promoveram a construção dos sentidos e representações expressas pelos professores. Além
desta análise também foi possível realizar um aprofundamento na compreensão da prática
da Educação Física escolar e, na compreensão da dinâmica de seu funcionamento em
decorrência da possibilidade metodológica oferecida pela abordagem estrutural, foi feita
uma análise detalhada onde os dados obtidos puderam ser tratados por vários mecanismos
e instrumentos de análise.
A Representação Social identificada nesta pesquisa é consensual, o que indica que a
base comum da compreensão desta prática pelos professores de Educação Física, é
estruturada a partir de elementos que podem estar organizados a partir de uma construção
de identidade. A representação social encontrada da prática da Educação Física escolar
descrita por seus professores está organizada de acordo com uma estrutura supostamente
bem definida. O núcleo central está constituído pelos elementos “desenvolvimento” e
“lúdico” e o sistema periférico estruturado pelo conjunto de elementos “esporte”, “corpo”,
“jogos” e “movimento”.
Podemos considerar que a Educação física escolar é caracterizada por professores
de Educação física, como uma disciplina que trabalha o corpo por meio do movimento, do
esporte e das estratégias lúdicas com o principal objetivo de alcançar o desenvolvimento
do aluno. O componente pedagógico da Educação Física, embora sempre referido pelos
professores como finalidade do esporte, do jogo, do lúdico e do movimento aplicados em
suas aulas, este fica delegado a um segundo plano quando observado o discurso espontâneo
destes professores. Podemos ainda sugerir que os principais elementos descritos estão
contidos no discurso destes professores (esporte, movimento, lúdico e corpo) como os
meios fundamentais desta prática e que são responsáveis pelo desenvolvimento do aluno
em seus aspectos motor, afetivo, social e cognitivo, ou seja, em seu desenvolvimento
integral.
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O desenvolvimento referido pelos professores possui uma ênfase ao aspecto motor,
principalmente ao desenvolvimento das habilidades motoras e ao desenvolvimento das
capacidades físicas. Percebeu-se também a presença de referências ao desenvolvimento por
meios de estímulos corporais para a promoção do desenvolvimento do aluno com respeito
às aquisições motoras inerentes a cada faixa etária. Este pressuposto metodológico faz
parte do conjunto de referências indicadas na Abordagem Desenvolvimentista. Quando o
desenvolvimento é apontado como uma totalidade, os professores indicam que este
acontece por meio do corpo. Também há uma recorrência da citação do desenvolvimento
do aluno relacionado aos aspectos psicomotores como o equilíbrio, a lateralidade, a
coordenação motora e o esquema do corpo. Estes conceitos de desenvolvimento nos
remetem à estrutura teórica da Abordagem Psicomotora. Por meio da análise das falas dos
professores, observa-se que não há um consenso muito claro a respeito do que realmente
constitui a concepção de desenvolvimento para estes professores. Há uma ideia genérica de
desenvolvimento, indicando uma inconsistência teórica na formação e, por conseguinte na
prática destes professores.
A análise dos dados nos leva a concluir que a prática da Educação Física nas
escolas é organizada a partir da Abordagem Desenvolvimentista, que estabelece uma
situação de apoio a esta prática, interligando os elementos que permeiam o campo
conceitual das Abordagens Esportivista e Psicomotora. Os professores afirmam
espontaneamente que o esporte é o principal instrumento aplicado em suas aulas, mas para
que a prática esportiva se faça presente sem que esta seja caracterizada como uma prática
vinculada aos modelos Tecnicista, Militarista ou mesmo o Esportivista, os princípios
desenvolvimentistas são resgatados como apoio a esta prática. Os princípios
desenvolvimentistas sustentam a prática como uma forma de justificar conceitualmente a
presença preponderante dos elementos que os professores e alunos consideram
fundamentais: o esporte e o jogo, no entanto carregam uma “representação negativa” em
função de conceitos construídos ao longo da história da Educação Física. O que é
confirmado pela afirmação de Maldonado, Hypólitto e Limongelli (2008, p.14),

Tanto a concepção higienista como a militarista consideravam a
Educação Física como uma disciplina essencialmente prática, não
necessitando de nenhuma fundamentação teórica para lhe dar suporte.
Sendo assim, para ensinar os conceitos da disciplina nesse momento não
era preciso cominar conhecimentos teóricos e sim ter sido um praticante
das atividades propostas.
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Os professores argumentam que o esporte está a serviço do desenvolvimento do
aluno. Auxiliando na sustentação teórica desta prática, encontramos ainda conceitos
advindos da Abordagem Psicomotora que trazem o sentido pedagógico para a prática da
Educação Física, pois os seus pressupostos se baseiam na experimentação do corpo e no
movimento como base para a aprendizagem acadêmica.

Estes

professores

ainda

reconhecem as Abordagens Críticas como um ideal de prática a ser concretizado, como
elemento importante para a qualidade da prática da Educação Física, contudo estes
conceitos não encontram-se integrados aos conceitos referentes às outras abordagens. Este
cenário pode ser explicado pelo fato de que há uma maciça disseminação dos pressupostos
teóricos das Abordagens Críticas como a “Cultura corporal do movimento”. Este
movimento ocorre principalmente nas escolas públicas no Brasil, por meio da
obrigatoriedade do cumprimento do atual currículo mínimo determinado nos PCN
(BRASIL, 2000). No entanto, este discurso ainda não está presente na prática destes
professores. Bracht (1999) e Darido (2003) relatam que a prática pedagógica na Educação
Física ainda estava muito resistente a mudanças, e que apesar das mudanças sóciopolíticas, a prática da Educação física não foi influenciada por tal discurso. E de acordo
com os resultados encontrados em nossa pesquisa, podemos vislumbrar possíveis
mudanças em direção às Abordagens Críticas, mas isso ainda não constitui uma realidade
estabelecida.
Os resultados obtidos parecem indicar ainda um possível processo de transformação
nesta representação, o que por sua vez pode promover uma interferência na prática e, por
sua vez, sofrer interferência de novas práticas. Esta transformação pode estar relacionada
aos elementos que se fizeram presentes no sistema periférico, elementos relacionados aos
princípios das abordagens mais recentes e os princípios definidos nos PCN como:
“cultura”, “cultura corporal do movimento” e “cooperação”.
De acordo com o que foi apresentado no Capítulo I, sobre a Abordagem estrutural
da Teoria das Representações Sociais, sabemos que as transformações e evolução
prováveis de se consolidar nesta prática podem ser vislumbradas a partir do processo de
análise realizado, que

culminou no conhecimento e na identificação da organização

interna da Representação Social da prática da Educação Física escolar por seus
professores.
Por meio da análise realizada nesta pesquisa, identificamos a estrutura e a
organização da Representação Social da prática da Educação Física escolar e, portanto,
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podemos constatar os caminhos de evolução e transformação prováveis nesta prática e, por
conseguinte, na Representação Social desta disciplina. De acordo com as afirmações de
Abric (2000) e Campos (2003a), as transformações ocorrem com maior probabilidade a
partir dos elementos periféricos mais distantes, que também são denominados de elementos
novos, discordantes e contraditórios. No caso da Educação Física escolar, identificamos
que a contradição e os elementos que se configuram distantes do núcleo central são
elementos que envolvem os princípios relacionados às Abordagens Críticas.
A transformação de uma Representação se desenvolve gradativamente a partir da
absorção dos elementos novos à representação expressa, podendo acarretar em um
processo reversível se o núcleo central for atingido ou irreversível quando implicar na
modificação do núcleo central (CAMPOS, 2003a). No caso da Representação identificada
da prática da Educação Física escolar, esta transformação pode tornar possível por meio da
absorção dos elementos indicativos das Novas Abordagens, neste sentido as Abordagens
Críticas e expressos na prática, ou seja, expressos na escolha das estratégias utilizadas
pelos professores em suas aulas.
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ANEXO A

QUESTIONÁRIO

 Responda:
1. Com base na sua experiência como professor de Educação Física, quais são as
palavras ou expressões que vêm espontaneamente à sua cabeça quando você
escuta a expressão: “EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR”.
(Dê no mínimo 03 respostas)
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________
5. _________________________
6. _________________________
7. _________________________
8. _________________________
1.1.

Selecione, dentre as suas respostas, em ordem de importância, quais são as
duas mais importantes para descrever o que acontece em uma aula de Educação
Física.

1ª __________________________
2ª __________________________
2. Copie as duas respostas que você selecionou acima e justifique as razões pelas
quais você acredita que elas são importantes.
Resposta 1:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Resposta 2:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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3. Abaixo você vai encontrar afirmações sobre como deveriam ser as aulas de
Educação Física. O que nos interessa aqui é sua opinião. Não existem respostas
certas ou erradas.
Responda como no exemplo abaixo:
EXÊMPLO:
“O Brasil precisa de energia atômica para seu crescimento econômico”.
1

Discordo totalmente

2

3

4

5

6

7

Discordo muito

Discordo um pouco

Não tenho opinião

Concordo em parte

Concordo muito

Concordo toralmente

formada

Se sua opinião, for de: “concordar parcialmente”, você deve marcar o número 5 como abaixo:
1

Discordo totalmente

2

3

4

5

6

7

Discordo muito

Discordo um pouco

Não tenho opinião

Concordo em parte

Concordo muito

Concordo toralmente

7

formada

 Nas aulas de Educação Física:
A) Deve-se priorizar o ensino das práticas esportivas.
1
Discordo totalmente

2

3

4

5

6

Discordo muito

Discordo um pouco

Não tenho opinião

Concordo em parte

Concordo muito

formada

Concordo
toralmente

B) Deve-se oferecer atividades que atenda ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e
motor do aluno.
1

Discordo totalmente

2

3

4

5

6

Discordo muito

Discordo um pouco

Não tenho opinião

Concordo em parte

Concordo muito

formada

7
Concordo
toralmente

C) As atividades devem desenvolver a aprendizagem de habilidades motoras, onde o
enfoque principal deve ser o desenvolvimento do comportamento motor.
1
Discordo totalmente

2

3

4

5

6

Discordo muito

Discordo um pouco

Não tenho opinião

Concordo em parte

Concordo muito

formada

7
Concordo
toralmente

D) Os conteúdos devem ser formulados considerando sua relevância social, sua
contemporaneidade e adequação às características sociais e cognitivas do aluno.
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1
Discordo totalmente

2

3

4

5

6

Discordo muito

Discordo um pouco

Não tenho opinião

Concordo em parte

Concordo muito

formada

7
Concordo
toralmente

E) Os professores devem preocupar-se com a correção dos movimentos esportivos,
buscando o melhor rendimento.
1
Discordo totalmente

2

3

4

5

6

Discordo muito

Discordo um pouco

Não tenho opinião

Concordo em parte

Concordo muito

formada

7
Concordo
toralmente

F) As atividades devem contribuir para o desenvolvimento dos aspectos
psicomotores: lateralidade, esquema corpora limagem corporal, equilíbrio,
coordenação motora e noção espaço-temporal.
1
Discordo totalmente

2

3

4

5

6

Discordo muito

Discordo um pouco

Não tenho opinião

Concordo em parte

Concordo muito

formada

7
Concordo
toralmente

G) As atividades oferecidas devem respeitar a ordem de complexidade dos
movimentos: das habilidades básicas as específicas e o desenvolvimento motor
específico de cada faixa etária.
1
Discordo totalmente

2

3

4

5

6

Discordo muito

Discordo um pouco

Não tenho opinião

Concordo em parte

Concordo muito

formada

7
Concordo
toralmente

H) As atividades devem enfatizar o conhecimento da cultura corporal através do
jogo, ginástica, dança, esporte e capoeira.
1

Discordo totalmente

2

3

4

5

6

Discordo muito

Discordo um pouco

Não tenho opinião

Concordo em parte

Concordo muito

formada

7
Concordo
toralmente

I) As atividades devem estar voltadas para o ensino das técnicas dos esportes.
1
Discordo totalmente

2

3

4

5

6

Discordo muito

Discordo um pouco

Não tenho opinião

Concordo em parte

Concordo muito

formada

7
Concordo
toralmente

J) O planejamento deve valorizar a aprendizagem a partir dos movimentos
espontâneos do aluno.
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1
Discordo totalmente

2

3

4

5

6

Discordo muito

Discordo um pouco

Não tenho opinião

Concordo em parte

Concordo muito

formada

7
Concordo
toralmente

K) O objetivo principal deve ser o de favorecer a progressão normal do crescimento
físico na aprendizagem motora.
1
Discordo totalmente

2

3

4

5

6

Discordo muito

Discordo um pouco

Não tenho opinião

Concordo em parte

Concordo muito

formada

7
Concordo
toralmente

L) As atividades propostas devem promover a ampliação do raciocínio crítico e da
autonomia dos alunos valorizando a compreensão crítica do mundo, da sociedade
e de suas relações.
1
Discordo totalmente

2

3

4

5

6

Discordo muito

Discordo um pouco

Não tenho opinião

Concordo em parte

Concordo muito

formada

7
Concordo
toralmente

4. Você sente que tem as condições necessárias para realizar bem seu trabalho
como professor de Educação Física?
Sim

Não

Justificar:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. As aulas de Educação Física são uma atividade importante na sua vida?
1

Totalmente

2

3

4

5

6

7

Muito

Um pouco

Não tenho opinião

Em parte

Muito pouco

Nada importante

formada

6. Você sente que pode individualmente contribuir para melhorar a educação
física nas escolas?
1

Totalmente

2

3

4

5

6

Muito

Um pouco

Não tenho opinião

Em parte

Muito pouco

formada

7

Nenhuma
contribuição

7. Você acredita que pode agir coletivamente para modificar a Educação Física
nas escolas?
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1

Totalmente

2

3

4

5

6

7

Muito

Um pouco

Não tenho opinião

Em parte

Muito pouco

Não acredito

formada

8. Você se sente bem informado sobre a Educação Física nas escolas?
1

Totalmente

2

3

4

5

6

7

Muito

Um pouco

Não tenho opinião

Em parte

Muito pouco

Nada informado

formada

9. O quanto você é dedicado à questão da Educação Física escolar?
1

Totalmente

2

3

4

5

6

7

Muito

Um pouco

Não tenho opinião

Em parte

Muito pouco

Nada dedicado

formada

10. Sexo:

Masculino

Feminino

Entre 20 – 30 anos
Entre 31 – 40 anos
Entre 41 – 50 anos
Mais de 50 anos

11. Idade:

12. Tem outra atividade profissional associada à educação física diferente de
Educação Eísica escolar?
Sim
Não
Se sim, qual?
_________________________________________________________
13. Já praticou ou pratica atividade esportiva de alta performance?
Sim
Não
Se sim, qual?
_________________________________________________________
14. Atua em escola:
Pública

Privada
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ANEXO B

Título: Distribuição das respostas entre todos os indivíduos e de acordo com a graduação de 1 à 7.
ABORDAGEM

Esportivista

QUESTÃO

N° DE RESPOSTAS
DT

DM

DP

NTO

CP

CM

CT

NR

Deve-se priorizar o ensino das práticas esportivas

15

18

24

0

37

10

1

0

Os professores devem preocupar-se com a correção dos

34

19

23

0

22

5

2

0

33

21

23

0

23

4

0

1

1

1

0

0

4

28

70

1

0

0

1

0

12

37

55

0

0

1

10

0

35

38

21

0

As atividades devem desenvolver a aprendizagem de
habilidades motoras, onde o enfoque principal deve ser o
desenvolvimento do comportamento motor.

5

12

13

1

36

25

12

1

As atividades oferecidas devem respeitar a ordem de
complexidade dos movimentos: das habilidades básicas as
específicas e o desenvolvimento motor específico de cada
faixa etária

0

1

2

0

12

31

59

0

O objetivo principal deve ser o de favorecer a progressão
normal do crescimento físico na aprendizagem motora.

2

5

8

1

29

27

32

1

Os conteúdos devem ser formulados considerando sua
relevância social, sua contemporaneidade e adequação às
características sociais e cognitivas do aluno.

1

1

2

0

24

30

46

1

As atividades devem enfatizar o conhecimento da cultura
corporal através do jogo, ginástica, dança, esporte e capoeira.

0

0

0

1

26

35

43

0

As atividades propostas devem promover a ampliação do
raciocínio crítico e da autonomia dos alunos valorizando a
compreensão crítica do mundo, da sociedade e de suas
relações.

1

1

3

0

14

22

63

1

movimentos esportivos, buscando o melhor rendimento.
As atividades devem estar voltadas para o ensino das técnicas
dos esportes.
Psicomotricista

Deve-se oferecer atividades que atenda ao desenvolvimento
cognitivo, afetivo e motor do aluno
As atividades devem contribuir para o desenvolvimento dos
aspectos psicomotores: lateralidade, esquema corpora limagem
corporal, equilíbrio, coordenação motora e noção espaçotemporal.
O planejamento deve valorizar a aprendizagem a partir dos
movimentos espontâneos do aluno

Desenvolvimentis
ta

Críticas

DT – Discordo Totalmente; DM – Discordo Muito; DP – Discordo um Pouco; NTO – Não Tenho
Opinião formada; CP – Concordo um Pouco; CM – Concordo Muito; CT – concordo Totalmente;
NR - Não Responderam.
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